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că, în comparație cu pe- primele 7 luni din acest sporit cu 9,1 la sută ; pe

care i se aptitudini specifice. Costache
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Luni, la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delegația 
P.C. din Reunion, formată din to
varășii Paul Verges, secretar gene
ral al Comitetului Central al parti
dului, Angelo Lauret, membru ai 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Reunion, și Maurice La- 
benne, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Reunion.

Intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-a procedat la o informare 
reciprocă în legătură cu activitatea 
și experiența celor două partide și 
la un schimb de opinii în proble

me actuale privind mișcarea co
munistă și muncitorească, dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Reunion.

★
Delegația Partidului Comunist 

din Reunion, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va face o vizită 
în țara noastră, a fost întîmpinată, 
luni, la sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al PC.R., 
Andrei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

(Agerpres)

muncii

Din întreaga țară ne sosesc în aceste zile vești despre rezultatele cu care oamenii muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere și ogoare întîmpină ziua de 23 August — dată memorabilă, înscrisă cu litere de aur în istoria patriei noastre. întregul nostru popor întîmpină cea de-a XXIV-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, angajat cu toate forțele în înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală — economică, culturală și socială a tării — elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., concretizat și dezvoltat creator de Conferința Națională a partidului.Trăsătura caracteristică deosebit de importantă a realizărilor obținute în.„acest am în dezvoltarea economică, în procesul de industrializare, o constituie — așa cum a subliniat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu — accentuarea rolului factorilor calitativi, realizarea unor ritmuri înalte de creștere a producției materiale în condițiile organizării mai bune a producției în întreprinderi, ale ridicării mai intense a productivității muncii, ale reducerii costurilor și sporirii rentabilității. Ele reflectă condițiile superioare în care se desfășoară întreaga activitate economică, create prin aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului — hotărîri care au dinamizat inițiativa și energiile creatoare ale celor ce muncesc, concen- trînMu-le în direcția găsirii celor mai potrivite căi și metode pentru ridicarea eficienței generale a econo- nUei naționale.Sarcinile planului pe acest an în domeniul dezvoltării industriei și programul de creștere suplimentară a producției în această ramură, stabilit de conducerea de partid și de stat, se îndeplinesc cu succes. Din rezultatele de pînă acum, cîteva se detașează cu pregnanță. în 7 luni, pe ansamblul industriei, planul producției globale a fost îndeplinit și depășit, înregistrîn- du-se o creștere de 12,6 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut; aceasta demonstrează continuitatea ritmurilor înalte care caracterizează dezvoltarea industriei românești. Planul a fost depășit și Ia producția marfă vîndută și încasată care oglindește punerea în circuitul economic a producției fabricate, finalitatea activității rilor.Este semnificativ totodată rioada similară din 1967, în an productivitatea muncii a . seama creșterii productivității muncii s-a realizat circa 75 la sută din sporul producției globale industriale, obținut față de intervalul corespunzător din anul trecut — ceea ce evidențiază marile rezerve și posibilități ce pot fi puse în valoare prin folosirea mai bună a capacităților de producție, prin perfecționarea continuă a organizării producției șl a muncii. Pozitive sînt și rezultatele obținute de numeroase întreprinderi în creșterea eficienței economice,
(Continuare în pag. a III-a)

• Colectivele rafinăriilor de petrol din țară se vor prezenta la marea sărbătoare cu o producție suplimentară — benzine, motorine, uleiuri minerale, bitum etc., în valoare de peste 50 milioane lei. Sporul înregistrat echivalează cu aproape jumătate din producția obținută în această ramură cu 20 de ani în urmă.• Colectivele întreprinderilor industriale din județul Vîlcea au îndeplinit și depășit principalii indicatori de plan. La producția globală, de pildă, sarcinile au fost depășite cu 36 820 000 lei, iar la producția marfă vîn- dută și încasată — cu peste 31 000 000 lei. în același timp, prin creșterea suplimentară a productivității muncii și reducerea prețului de cost sub nivelul prevăzut, precum și ca urmare a îndeplinirii sarcinilor la export, s-a depășit cu 14,5 milioane lei planul de beneficii, în județ au fost produse în plus însemnate cantități de e- nergie electrică, aproape 500 tone sodă calcinată și caustică, 9 500 m.c. bușteni de rășinoase și 8 000 m.c. bușteni de fag.

în rale rare bunăstării, materiale și culturale a poporului, ocrotirea sănătății a devenit una din problemele majore ale statului nostru. Rapida dezvoltare economică și socială a țării a creat cadrul propice pentru luarea unor măsuri eficiente de ocrotire a sănătății, bazate pe noile cuceriri ale științei medicale, ceea ce a determinat o îmbunătățire continuă . a stării de sănătate a populației. Fondurile puse la dispoziție de către stat pentru asistența medicală a populației s-au ridicat în anul 1967 la 280 lei pentru fiecare locuitor, față de

numai 40 lei în 1950 și față de sume derizorii în perioada antebelică. în prezent, pentru deservirea medicală a populației funcționează 4 053 dispensare de circumscripție sanitară, 420 policlinici și numeroase spitale cu peste 124 000 paturi. în unitățile sanitare lucrează peste 30 000 medici și 85 000 cadre medii și auxiliare.

PROFESIILE
Interlocutorul nostru e tovarășul Costache Sava, director general al marelui Combinat chimic aflat în construcție la Pitești.— în 1948 erați lucrător la o mică întreprindere de produse chimice din București...— Da, aveam pe atunci 19 ani...— Ei bine, să presupunem că acum. în 1968, ați avea din nou 19 ani și ați vrea să lucrați în industria chimică de azi. Cu ce ați începe ?Răspunsul vine fără ezitare :— Cu studiul.— De ce ?— în urmă cu douăzeci de ani fabrica în care lucram făcea sau încerca să facă de toate, după cum era cererea pe piață. Se trecea de la carton asfaltat, de pildă, la săpun sau la unele substanțe chimice destul de simple. Concepția, dacă se poate vorbi despre așa ceva, era meșteșugărească, muncitorii se bizuiau pe o oarecare practică și pe îndemînare. Cu excepția cîtorva fabrici mai mari, mai dezvoltate. cam acesta era ni-

velul Industriei chimice la noi în acea perioadă.Azi, după două decenii, muncitorul în industria chimică e operator chimist, acționează manete, apasă pe butoane, e tablo- nist, urmărește procese și reacții pe tablou sinoptic, supraveghează aparate, ia decizii și intervine rapid atunci cînd e nevoie. Plastic vorbind, muncitorul a făcut saltul de la cazanul cu săpun, la instalațiile complexe, automatizate, pentru cer cunoștințe, și îndemînări conchide ing. Sa va.Dinamica profesiei de chimist e, în multe privințe, simbolică, sau, mai e- xact, tipică pentru o serie întreagă de meserii și o- cupații tradiționale. De la. mecanicul locomotivei cu aburi, la mecanicul-die- selist; de la oțelarul cuptoarelor Martin, la opera- torul-oțelar pentru con- vertizoare ; de la cazangiul nituitor la sudorul e- lectrogen etc., etc. Există meserii care au căzut în desuetudine, fiind înlocuite cu profesii noi. așa

cum sînt altele îmbogățite treptat, prin acumulări succesive, îneît se poate spune că n-a rămas din ele decît numele, conținutul lor fiind cu totul nou. Cum și de ce s-a produs acest fenomen ?O privire sumară asupra panoramei industriale a României contemporane elucidează orice întrebare. Ritmul rapid de dezvoltare a economiei, ca urmare a politicii partidului de valorificare superioară a tuturor resurselor naturale ale țării, a dus la lărgirea considerabilă a unor industrii fundamentale — siderurgia, metalurgia, construcția de mașini — precum și la apariția unor industrii complet noi — tractoare, automobile, petrochimie. electronică etc. Totodată, a crescut de la an la an numărul de oameni ocupați în industrie. Aspectul cantitativ este dublat însă de un important aspect calitativ, pentru că dezvoltarea indus-

tnȘi starea de sănătate a populației ne apropie tot mai mult, în prezent, de situația ce caracterizează țările înaintate. Reducerea morbidității, mai ales pentru bolile lnfecto-contagioase, a dus la scăderea mortalității generale și infantile, precum și la creșterea duratei medii de viață. Astăzi capătă și la noi o pondere din ce in ce mai accentuată bolile cronice care se manifestă, îndeosebi în a doua parte a vieții — boli de nutriție, cardiovasculare, neuro-psi- hice etc. în același timp, desfășurarea în ritm susținut a procesului de industrializare, fenomenul de urbanizare a populației, tehnicizarea și chimizarea a- griculturii influențează tot mai mult modul de muncă și de viață al unor mari grupe de populație. Ele ridică noi probleme în fața asistenței medicale, extind și îmbogățesc domeniul de activitate al sănătății publice. Se adaugă la acestea problemele privind pregătirea și utilizarea cadrelor medicale, precum și a bazei materiale, probleme a- părute ca urmare a dezvoltării impetuoase a științei și tehnicii în domeniul me- dicinei.Trebuie să recunoaștem că, în această nouă situație, cel puțin într-o anumită perioadă. Ministerul Sănătății nu a avut o concepție clară în conducerea activității de ocrotire a sănătății publice. Realitățile sanitare de la noi au fost insuficient studiate din punct de vedere științific, atît pentru cunoașterea lor, cît și pentru aplicarea celor mai bune metode de rezolvare. Datorită acestui fapt, în ocrotirea sănătății au apărut o serie de deficiențe și neajunsuri : nu a putut fi prevenită apariția unor fenomene, dintre care, cel mai alarmant a fost scăderea continuă a natalității, au fost întreprinse și organizate insuficiente acțiuni pentru prevenirea bolilor cronice, cît și pentru recuperarea și reîncadrarea în muncă a celor afectați de aceste maladii, n-au fost luate măsuri față de unele realități negative, evidente, cum ar fi dezvoltarea unor rețele paralele de asistentă medicală, fărîmițarea bazei materiale și dispersarea cadrelor. Toate acestea au făcut ca eficiența unităților sanitare să nu fie la înălțimea posibilităților.

Pe șantierul Fabricii de fibre sintetice aflate în construcție la lași(Foto : Gh. Vințiiă)
v v

O sărbătoare a darității frățești tea caracteriza tic desfășurarea zitei făcute în delegația de partid și de stat română condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la invitația conducerii de partid și de stat din țara prietenă. Rezultatele ei deosebit de pozitive, de rodnice — consemnate în comunicatul comun dat publicității — au fost primite cu adîncă satisfacție de întregul nostru popor.Praga, capitala unei țări în plină efervescență politică creatoare, în plin efort de perfecționare a tuturor domeniilor activității sociale, i-a primit pe înalții oaspeți români cu căldură și afecțiune, ca pe buni prieteni și tovarăși apropiați. Pe calea presei, radioului și televiziunii, ce- patriei noastre au fost, spune, martori și partici- direcți ai principalelor mo/ ale acestui memorabil eveni- în mintea fiecăruia s-au înti- manifestările de o deosebită

prieteniei și soli- — astfel s-ar pu- în mod sinte- și conținutul vi- Cehoslovacia de

DE AZI, pe piață!

din cuprins

„PUTEREA" — filele „Verii fierbinți 1944".

„PROMENADA PRIN BUCUREȘTIUL SUR
PRIZELOR" — Cu telefericul deasupra ma
gistralei albastre ; aterizare pe pistele 
portului aerian de mare trafic ; o ploscă 
de „rubiniu” la Hanul lui Manuc sau o 
cafea cu „Craii de Curtea-Veche" ?; pre
mieră la „urbanismul subteran".

nevoia de filozofare ; pedagogia mode
lului.

„TINERETUL LUMII — O NECUNOSCU
TA ?“ — investigație tn retortele formării 
„idealului de viață” al tinerei generații. 
La ce visează tineretul ? Ideal și profesie;

Coșul de fum înalt de 200 de metri 
de la termocentrala Ișalnifa

„ATENȚIUNE, LA ORIZONT — ENIGMA
TICE OBIECTE ZBURĂTOARE" - Mesa
geri cosmici vizitează Pămîntul? Ce sînt 
și de unde vin OZN-urile; ființe inteli
gente încearcă să intre în legătură cu 
noi ?

• „...Șl A SORBIT DE TREI ORI DIN APA
VIEȚIII" - „Elixirul" din basme există în 
realitate ; sticle de „Căciulata" pentru 
Napoleon al lll-leo; brevetul descoperiri
lor farmaceutice ale Terrei; dozaje de fi
nețea miliardimilor de gram ; deconectan
tul horațian.

• „PENTRU MAI MULȚI DOLARI IN PLUS 
SAU ALCHIMIA MODERNA A UNUI 
STRĂVECHI „BUSINESS" - o călătorie 
într-adevăr de neuitat; cele „trei globuri 
de alamă”; datornicul etern.

• „DRAMATICA ÎNFRUNTARE PE RINGUL 
LUPTEI PENTRU CAUCIUC" - pagini 
reale dintr-un roman fantastic al con
curenței în regatul lui Firestone plîng nu 
numai arborii...; de la gangsteri moș
eați la ciocniri între state ; odiseea scla
vilor eliberați.

„INAMICUL PUBLIC NR. 3 : ACCIDENTUL 
DE CIRCULAȚIE" — anchetă internațio
nală despre una din cele mai ucigătoare 
maladii ; cînd progresul reanimă primiti
vul din om ; viteza — al 8-lea păcat al 
omenirii; automobilistul conduce așa 
cum se conduce și în viață.

o „CUM SE FACE O ECHIPA MARE" - din 
„secretele" marilor echipe de fotbal An
chetă sportivă internațională, cu partici
parea lui Nereo Rocco, Mihail lakușin, 
La|os Baroti, Rajko Mitici.

• „PARAZITISMUL PE MASA DE DISECȚIE"
— anchetă socială despre tehnica degra
dantă a înșelătoriei ; ce, cum și cît gîn- 
desc ei ; mediul vinovat al toleranței

— 48 de pagini bogat Ilustrate, caricaturi, 
anecdote umor.

Od, L tățenii putem panți mente ment. părlt: cordialitate tovărășească făcută solilor poporului român de populația Pra- găi la sosire, pe străzile orașului, la plecare ; întîlnirile atît de prietenești dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, solemnitatea istorică a semnării noului tratat ro- mâno-cehoslovac, entuziastul miting de la uzinele „Âvia“. contactele cu reprezentanți ai unor organizații obștești, declarațiile de amplă semnificație politică din cadrul conferinței de presă. Ceea ce a fost comun și a caracterizat aceste momente. întreaga desfășurare a vizitei a fost sentimentul unei puternice și profunde prietenii, al unei trainice solidarități internaționaliste, întemeiată pe vechi tradiții de luptă comună pentru libertate șl independență, pe jertfele de sînge din războiul antifascist. pe comunitatea de orînduire și teluri, pe interesele vitale comune ale socialismului și păcii în lume.Desfășurate într-o atmosferă de cordialitate și stimă tovărășească, convorbirile dintre cele două delegații de partid și de stat s-au caracterizat prin spirit constructiv, de deplină înțelegere reciprocă, așa cum este firesc între conducătorii unor partide și state socialiste frățești. După cum se arată în comunicatul comun, delegațiile s-au informat reciproc asupra activității celor două partide și țări frățești pentru dezvoltarea construirii socialismului, au analizat problemele colaborării româno-cehoslovace si au efectuat un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației internaționale actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești.în cursul convorbirilor s-a constatat cu satisfacție dezvoltarea continuă a colaborării româno-cehoslovace în anii construcției socialiste. în această privință, tratatul româno-cehoslovac. încheiat în urmă cu 20 de ani, a oferit un cadru propice continuu ascendent mâno-cehoslovace ; .,-au mwiuuiu», în această perioadă relațiile ie prietenie și colaborare țări, pe baza principiilor 'nternațio-
pentru un curs al relațiilor ro- a-au Intensificat,iintre cele îouă

nalismului socialist, independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești.Tratatul de prietenie, colaborare șl asistență mutuală, semnat acum Ia Praga, deschide o nouă pagină luminoasă, de ample perspective, în cronica relațiilor româno-cehoslovace. Pornind de la nivelul actual de dezvoltare a celor două state; de la' realitățile și comandamentele vieții internaționale contemporane, de la principiile pe care cele două țări le promovează în relațiile externe, noul tratat este menit să asigure noi premise pentru o și mai strînsă și fructuoasă conlucrare reciprocă. Aceasta urmează să se materializeze în lărgirea continua a schimburilor comerciale, în dezvoltarea cooperării în domeniul industriei și agriculturii, al culturii și științei, în intensificarea contactelor și schimbului de experiență pe linie de partid, de stat și de organizații obștești. Delegațiile au exprimat voința partidelor și țărilor lor de a face totul pentru ca aceste posibilități să devină realitate și au stabilit măsuri concrete în acest sens.După cum a arătat cu ocazia semnării tovarășul Nicolae Ceaușescu, „consfințind hotărârea noastră fermă de a întări prietenia și alianța frățească româno-cehoslovacă, cooperarea multilaterală în folosul ambelor țări, noul tratat constituie totodată un legămînt tovărășeso de unire a eforturilor și contribuției noastre la cauza unității și coeziunii țărilor socialiste". încheiat între două state care vor să trăiască în pace și prietenie cu toate țările și care-și consacră eforturile destinderii, soluționării problemelor internaționale, tratatul româno-cehoslovac este, totodată, un instrument de pace menit să servească substanțial cauza îmbunătățirii climatului internațional. întăririi securității pe continentul european și în lume. Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a remarcat pe drept cuvînt că „în tratat ne-am exprimat poziția față de problemele actuale ale evoluției europene și mondiale, ne-am exprimat hotărîrea de a contribui în mod eficient la întărirea păcii și securității între popoare".Forța, vitalitatea unui tratat de prietenie între două țări, ca și a oricărui act politic important, izvorăsc din adeziunea și sprijinul popoarelor respective. Se poate afirma cu toată certitudinea că noul tratat româno- cehoslovac a fost semnat nu numai de conducătorii celor două state, dar a și fost contrasemnat, poartă girul celor două popoare, unite prin voința lor nestrămutată de a păși cot la cot. împreună cu prietenii și aliații lor, popoarele țărilor socialiste frățești. în lupta comună pentru socialism și comunism. Dentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate, de pace, independență și progres ale omenirii contemporane.
Ion FTNTÎNARU

{Continuare in pag. a V-a)
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AGENDA VIEȚII JUDEȚENE
ASIGURĂ MINISTERELE fVWW>A*A*AAA*AA/VVV\AAAAAA/VVvWVSAAAAAAAAAl/VWWVV*AAAAAA^>A>v\A/><^

In mod corespunzător
ASISTENTA Șl SPRIJINUL

DATORAT ECONOMIEI
LOCALE ?Încă de la constituirea sa. în centrul atenției Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Timiș se află problemele economice — îndrumarea competentă, sprijinul concret și controlul permanent al activității unităților industriale, agricole și organizațiilor comerciale locale. Totodată, pentru , bunul mers al economiei județene, răspunderi importante revin minis- | terelor și organelor centrale de resort. In rîndurile de mai jos, vom încerca să răspundem la întrebarea : cum realizează forurile centrale asis- ; tența și sprijinul eficient datorat economiei locale ?De la început ținem să subliniem faptul că, în județul Timiș, organizațiile economice locale, subordonate consiliului popular județean, își realizează principalii indicatori de plan. Pe primul semestru, planul producției globale a fost realizat în domeniul industriei locale, al gospodăriei comunale, comerțului de stat, proiectării și sistematizării. Totuși, se poate susține cu temeinicie că planul organizațiilor economice din județul nostru se putea înfăptui cu cheltuieli de muncă mai reduse, iar depășirile puteau fi substanțiale. Printre motivele ce au determinat această situație se numără și acelea care țin de modul cum au înțeles unele departamente sau direcții din diferite ministere să asigure o îndrumare competentă, să sprijine activitatea unităților economice, să exercite un control sistematic și eficient. Problemele cele mai arzătoare care creează încă mari greutăți economiei locale se ridică cu privire la emiterea repartițiilor de materii prime și materiale către beneficiarii locali, la ajutorul tehnic care li se acordă. De asemenea, unele ministere iau măsuri organizatorice ineficiente sau tărăgănează acordarea unor avize obligatorii.La începutul acestui an, de exemplu, Ministerul Economiei Forestiere a emis ordine de repartiție pentru cherestea și alte produse din sfera sa de activitate cu întîrzieri care au

ajuns pînă la 20 și 30 de zile față de prevederile H.C.M. care reglementează această problemă. Se înțelege că întreprinderile industriei locale au avut de suferit. Semnalăm, de asemenea, că, din cauze asemănătoare, nu s-a putut lucra cu întreaga capacitate la realizarea unor produse alimentare, iar în sectorul textil au existat rămîneri în urmă la unele produse destinate exportului. După repetate intervenții. Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Industriei Ușoare au asigurat pînă la urmă unităților industriei locale materia primă necesară, ceea ce înseamnă că posibilități au existat, dar n-au fost folosite rational, pentru a se evita golurile în producție înregistrate la unele unități ale industriei locale. Intr-o situație asemănătoare a fost și Combinatul de industrie locală Timișoara. Aici, un extruder (mașină pentru mase plastice, în valoare de 1 000 000 lei. provenită din import) nu a funcționat în tot cursul trimestrului I. cu toate că existau cereri și comenzi pentru astfel de produse. Această anomalie a fost provocată de Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Industriei Chimice care nu au asigurat materia primă necesară.De asemenea, față de diversitatea problemelor ce se cer rezolvate în ramurile de producție din cadrul industriei locale, asistenta tehnică, sprijinul acordat de ministere sînt insuficiente, iar în unele cazuri chiar inexistente. De exemplu, de la începutul anului și pînă în prezent, numai Ministerul Industriei Construcțiilor a acordat asistentă tehnică în domeniul industriei ceramice, Ministerul Industriei Ușoare a acordat sprijin prin organizarea unor cursuri de perfecționare a cadrelor de conducere, iar Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în ce privește omologarea unor produse de complexitate tehnică avansată. In schimb. Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Industriei^ Chimice nu ne-au acordat asistență nici la cerere și nici organizat, deși se

asi- co- Co- stat

Pregătirea cadrelor
mereu in actualitate

Rezolvarea cu succes a sarcinilor ce revin organelor administrației de stat locale depinde, în ultimă instanță, de competenta profesională a cadrelor din componența aparatului tehnico-administrativ, sale de Organul colegial în fiecare membru al și cadrele aparatului său de lucrători vor putea să __ rezolve
a cadrelor conducere în principal.plenul său, acestuia, cit_____ ________ r____  cu succes și în cunoștință de cauză sarcinile și atribuțiunile conferite de legi, decrete, hotărîri și alte acte administrative numai în măsura în care aceștia vor avea un larg orizont de pregătire generală și profesională, un înalt spirit de orientare și receptivitate, pentru ca pe această bază să poată sesiza noul și lua cele mai corespunzătoare măsuri de îndreptare a lipsurilor.Legile, decretele, hotărîrile nu pot cuprinde, în forma lor scrisă, mul-

ecouri
sațiplele șl variatele aspecte ale vieții sociale. Dar fiecare din actele amintite dă cadrul juridic potrivit căruia se creează, modifică sau se sting raporturi juridice și obligații ; rolul omului, al înțelepciunii și receptivității lui constă în a aplica conținutul legilor în mod creator, în cunoștință de cauză și în concordantă cu scopul și intenția legii și legiuitorului.Pe parcursul celor 22 de ani de activitate ca lucrător în cadrul administrației de stat și prin activitatea de secretar de comitet executiv al consiliului popular, am avut adesea prilejul să constat că oameni cu voință de muncă și acțiune au săvîrșit abateri de la prevederile legale tocmai datorită necunoașterii nu atît a conținutului acestora, cît a modului de interpretare și aplicare a lor. De aceea, necesitatea pregătirii cadrelor constituie o preocupare de permanentă acuitate, mai ales în condițiile progresului continuu al tării.în această idee, cred că un pas important înainte se va face prin pregătirea unor lucrători din administrația de stat în secția special înființată — începînd din toamna a- ceasta — în cadrul Facultății drept din București. Cred însă în același timp, cestel secții ar dieze, la cursuri un mare număr de sillilor comunale Propun, de asemenea, ca cursurile
de că, a- stu-în cadrul trebui să fără frecvență, secretari ai con- și orășenești.

acestei secții să cuprindă două părți și anume : una în care să se studieze probleme aferente activității administrației de stat locale și competentei sale materiale. precum și elemente de drept penal și civil, în măsura înțelegerii mai aprofundate a activității de autoritate tutelară, notarială, de stare civilă etc., avînd în vedere că aceste activități au, în anumite condiții, trimiteri la dreptul și codurile penal și civil ; și o a doua, care să cuprindă ultima parte de studii cu o durată de 3—6 luni, și în care cursanții să fie instruiți în probleme aferente muncii de conducere, înlesnindu-li-se înțelegerea și pătrunderea fenomenelor vieții sociale.Mai propun ca, în afară de această formă de pregătire, să se organizeze, pe lîngă fiecare județ, cercuri de studii cu o durată de 5 zile minimum pe fiecare semestru al anului și în care să fie cuprinși secretarii și președinții comitetelor executive comunale și chiar orășenești. Aceste cercuri de studii să aibă următoarea metodă ; La începutul fiecărui semestru să se emită o tematică și materialul bibliografic respectiv, care să cuprindă probleme ale muncii curente, cum ar fi: pregătirea și desfășurarea sesiunilor consiliilor populare și ședințelor comitetelor executive : elaborarea și conținutul hotărîrilor și deciziilor; întocmirea de acte și circuitul corespondenței; probleme de stare civilă, de autoritate tutelară, probleme notariale etc. Toate acestea să fie studiate de președinți și secretari la locul de muncă. O dată cu anunțarea tematicii, să fie anunțate și persoanele care vor prezenta și susține referate (președinți și secretari) și pentru ce anume probleme. Timp de 5 zile, la județ, să fie apoi prezentate referatele respective și să se poarte discuții pe marginea acestora. In ultima parte, conducerea județului să facă precizările necesare și să anunțe tema pentru semestrul viitor. Consider că în cadrul acestei forme de pregătire trebuie să se pună mare accent pe cunoașterea și aplicarea noilor acte normative, precum și pe soluționarea practică a unor probleme ale activității curente. Procedîndu-se în acest fel, apreciez că studiul individual la locul muncii practice va da posibilitate cadrelor din unitățile de bază să cunoască mai bine prevederile legale, împletind studiul cu observațiile zilnice.Acestea sînt cîteva propuneri, variante ale unei forme de pregătire a cadrelor din administrația locală de stat.
Petre BURUNJIA
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
comunal Grojaibodu, judejul Olt

simțea și se simte în mod acut nevoia acestui sprijin în domeniul mecanizării proceselor tehnologice și al diversificării producției.In raza județului Timiș există mori ale industriei locale, dotate corespunzător, care, în anii precedenți, au contribuit cu producția |lor la satisfacerea fondului central. Nu înțelegem de ce, începînd de anul acesta. Ministerul Industriei Alimentare, în calitate de coordonator, nu a luat asupra sa și aceste capacități. Normal ar fi fost ca ministerul să fi preluat aceste mori, menținerea lor în regim prestator nefiind justificată, datorită faptului că în județ morile destinate deservirii de acest gen satisfac cererile populației. Un exemplu grăitor în această direcție îl constituie cazul morii din orașul Timișoara, aparținînd Ministerului Industriei Alimentare și amplasată în spații necorespunzătoare ; producția acesteia ar putea fi foarte bine înlocuită cu una din morile industriei locale din județ, care pînă în acest an a lucrat pe regim comercial.In domeniul deservirii populației, unele organe centrale au manifestat interes și preocupare în vederea gurării unei asistente tehnice recte — de exemplu. Ministerul merțului Interior, Comitetul deal apelor și altele. Sînt însă și organe centrale care nu întotdeauna au înțeles să răspundă operativ și eficient la solicitările noastre. Astfel, îndrumarea și controlul de specialitate din partea Comitetului de Stat pentru Construcții Arhitectură și Sistematizare sînt aproape inexistente. Ba. mai mult, C.S.C.A.S. creează, practic, și o serie de greutăți. Mă refer la avizarea unor proiecte, între care proiectul pentru canalizarea orașului Lugoj. Proiectantul a fost chemat la București pentru a susține proiectul. La discuție s-a prezentat numai delegatul C.S.P., iar din partea C.S.C.A.S. nu a venit nimeni. Ulterior, s-a aflat că s-a dat aviz negativ chiar înainte de susținere. Ne întrebăm : de ce a mai fost invitat proiectantul. dacă proiectul a și fost respins? Iată și cazul proiectelor pentru alimentarea cu căldură a noilor blocuri din Timișoara, situate pe calea Sagului. S-au propus 10 variante, din care proiectantul menționa una ca fiind cea mai eficientă, respins-o. aprobînd alta, valoare". Un asemenea care noi îl considerăm a declanșat un întreg adrese pentru lămurirea lucrurilor. O altă problemă nerezolvată de mulți ani de către C.S.P. și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini este și aceea a pieselor de schimb auto, atît pentru mijloacele de transport indigene, cît și pentru cele din import, fapt care a dus la nenumărate întreruperi în deservire, cît si la cheltuieli suplimentare de valori apreciabile.Pe plan organizatoric, supunem atenției forurilor centrale de resort și modul cum sint coordonate, la ora actuală, investițiile locale, socotind necesare unele îmbunătățiri în acest domeniu. în care este de realizat un volum apreciabil de lucrări (aproximativ 90 000 000 lei anual).Există convingerea, în rîndul colectivelor de conducere ale organizațiilor economice locale, că unele din carențele care îngreunează munca și aduc pagube economiei naționale, pot fi înlăturate printr-o cunoaștere mai temeinică, de către . organele centrale economice, a realității — în urma unor controale și îndrumări de specialitate competente și * unei munci mai operative.
Ion BELIGAR
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular judefean 
provizoriu Timiș

Deși agenda de lucru a 
noilor organe ale puterii și 
administrației de stat n-a fost 
practic deschisă decît cu 
cîteva luni în urmă, totuși o 
primă concluzie poate fi 
trasă : consiliile populare își 
exercită astăzi atribuții și 
competente mai largi, dispun 
de o 
și de 
pentru 
locale, 
a orașelor și comunelor, in
tensificarea vie(ii culturale, 
rezolvarea unor probleme cu 
caracter social.

Activitatea de pînă acum a 
consiliului popular municipal 
Mediaș confirmă aceste con
siderente. El și-a sporit a- 
portul la solutionarea mul
tiplelor probleme pe care le 
ridică îmbunătățirea activi
tății economice, sociale și e- 
dilifare locale. La aceasta 
contribuie și faptul că in pre
zent putem să dăm curs cu 
mai multă operativitate cere
rilor și propunerilor făcute 
de cefă(eni. De mulfi ani, 
de exemplu, s-a fot discutat 
și s-au făcut numeroase pro
puneri privind concentrarea 
depozitelor risipite în jurul 
orașului, într-o zonă apropiată 
gării de mărfuri. „Mai aștep
tați” — ni se răspundea de 
la reședința de regiune. Con- 
siderînd însă că este vorba 
de o 
acută 
după 
siliul 
solutionarea ei. Lucrarea este 
în curs de executare. Ne-am 
propus, de asemenea, să 
zolvăm și alte propuneri 
rora înainte, din te miri 
motive, „nu li se putea" 
curs : devierea drumului 
tional nr. 14, pentru*^ca 
cesta să nu afecteze circula
ția în oraș, crearea unei legă
turi mai directe, printr-o pa
sarelă metalică, între noul 
cartier Gura Cîmpului și cen
tru, construirea unor poduri, 
crearea unui sistem de ca
nale pentru regularizarea a- 
pelor curgătoare etc. — lu
crări care, în majoritatea lor, 
au și fost atacate.

In răstimpul care a trecut

autonomie sporită, ca 
posibilități mai mari 
dezvoltarea economiei 
gospodărirea rațională 
îlor și comunelor, in-

problemă deosebit de 
pentru oraș, imediat 
constituirea sa, con- 

municipal a trecut la

re- 
că- 
ce 
da 

na-a-

C.S.C.A.S. a ..însă la altă răspuns, pe superficial, schimb de

de la constituirea noilor or
gane s-au făcut însă simfite 
și unele rămășife ale vechiu
lui stil de muncă, fiind o- 
bligafi pentru diferite lucrări 
mărunte, dar nu lipsite de 
importantă pentru cetățenii 
orașului nostru, să avem ne
apărat aprobare de la forul 
superior. Fie din inerfie, fie 
din formalism, fie dintr-o ma
nieră rigidă de a îndruma or
ganele din subordine, mai 
apar astfel zone inaccesibile

podăreșfi. Dar, paradoxal : a- 
vem bani și, totuși, nu-i pu
tem cheltui nici pe jumătate. 
De ce ? Există o greutate de 
care, după cîte știu, se lovesc 
și alte consilii municipale, iar 
înlăturarea ei depășește chiar 
și competenta consiliului ju
dețean : este vorba de ne- 
asigurarea fondului de salarii 
aferent folosirii sumei de care 
dispunem. Deși sîntem tn 
luna august, banii stau fru
mos depuși la bancă, lucrările

r«a cuvenită ? Mai ales că, In 
cazul expus, fondurile bănești 
respective ne aparțin, iar 
cheltuirea lor este justificată 
și pe deplin verificabilă.

Tot în acest sens se sem
nalează ca anacronică și 
complet inutilă prezența u- 
nor „indicații" venite ad-hoc 
din partea consiliului ju
dețean. In această perioadă, 
de pildă, se pun în vînzare 
88 de apartamente construite 
în raza orașului. Comitetul

L

de exercitare a propriei com
petențe a consiliului muni
cipal.

lată, de pildă, problema 
utilizării mijloacelor materiale 
și financiare proprii, a valori
ficării tuturor posibilităților și 
resurselor locale. Dacă pînă 
acum fondurile pentru finan
țarea lucrărilor edilitar-gos- 
podărești, create din bene
ficiile prin efort propriu al 
întreprinderilor de pe raza 
orașului (conform H.C.M 
1813), erau abia de circa 
500 000 lei pe an, în 1968 
acestea au crescut de 12 ori ; 
dispunem de 6,2 milioane lei. 
In urma confirmării soldului 
de către bancă, comitetul 
executiv al consiliului munici
pal, împreună cu factori de 
răspundere din oraș, a stabilit 
să se execute în acest an o 
serie de lucrări edilitar-gos-

stagnează, iar noi nu putem 
angaja constructorul să le 
continue. De vreme ca s-au 
dat atîtea competențe consi
liilor municipale, de ce este 
nevoie ca această „mică for
malitate” să 
tă de alții ? 
Iru popular, 
anual milioane 
competența de a soluționa 
și probleme care, in fond, nu 
afectează decît cîteva zeci de 
mii de lei ? Ca să nu mai 
vorbesc de faptul că, pentru 
începerea lucrărilor la acest 
capitol de cheltuieli, trebuie 
să umbli mereu cu lista de 
titluri pe la consiliul județean, 
după tot felul de avizări și 
aprobări. Pentru ce este ne
voie de toate acestea 1 Dacă 
avem azi atribuții mai largi și 
competențe sporite, de ce nu 
sîntem investiți și cu încrede-

fie rezolva- 
Consiliul nos- 
care rulează 
de lei, n-are

e 
executiv 
nicipal a 
cele 120 
fenilor, 
punctul de vedere. Dar, toc
mai cînd să începem contrac
tarea cu solicitanții, sosește o 
„dispozijie” de la consiliul ju
dețean : „Nu puteți începe 
contractările, pînă ce lista nu 
e văzufă și de noi”. Nu am 
reușit să înțeleg cum poate 
fi cunoscută mai bine situația 
de la Mediaș de către to
varășul respectiv de la Sibiu, 
de unde s-a dat dispoziția.

Aceeași tutelă măruntă 
este exercitată și asupra unor 
întreprinderi cu activitate 
strict locală, cum este I.G.O. 
Această întreprindere a pri
mit o adresă din partea con
siliului popular județean prin 
care este încunoșfințată că 
nu poate frece peste con-

al consiliului mu- 
analizat fiecare din 
de cereri ale cetă- 
expunîndu-și apoi

siliu In nici o problemă, ori- 
cît de mică ar fi. E nevoie 
de o reparație capitală la un 
autobuz ? Du-fe repede la 
consiliul județean. E nevoie 
de anumite amenajări gos
podărești ? Nu pot fi în
cepute fără avizul consiliu
lui județean. Oare nu se 
creează, în felul acesta, chiar 
de la punctul de pornire al 
unei noi organizări, ' pre
misele unei îndrumări și 
supraîndrumări inutile ? Este 
o astfel de tutelă — în ca
drul reglementărilor exis
tente — cu adevărat nece
sară, pentru a putea satisfacs 
cu suplețe, operativitate, ce
rințele populației ?

In practică se mai mani
festă și un alt fenomen : ten
dința consiliilor județene de 
« concentra multe din răs
punderile sporite ale con
siliilor municipale tn propria 
sferă de activitate. Este cît 
h> poate de firesc, de pildă, 
ca în primul rînd consiliul 
municipal să-și facă o pro
blemă din urmărjrea perma
nentă a calității locuințelor 
ce se construiesc pe raza o- 
rașului. Nu de mult, au fost 
date în folosință la Mediaș 
60 de apartamente. Tre- j
buia să iau și eu parte, ca 
reprezentant al consiliului ■
municipal, la recepția aces- '
tor locuințe. Am rămas însă 
nedumerit aflînd că recepția *
a și fost făcută de către o 
comisie a consiliului ju- ,
dețean. „N-avea rost să par- <
ticipe și cineva de la con- ‘
siliul mumcipal" — ni s-a ex- ,
plicat. Ce se poate spune '
despre un asemenea mod de '
B privi sarcina sporirii corn- <
pefențelor și responsabilități- *
lor consiliilor municipale ? <

Consider că forurile corn- <
petenfe trebuie să intervină <
hotărî! și eficient pentru ca <
asemenea fenomene și ten- <
dințe, depășite de necesită- ;
țile reale, să fie contracarate r~_ -<
cît mai curînd.

I. MICLEA 
vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
municipal Mediaș

A

Intre factorii responsabili și benemn

Calitatea muncii organelor administrative trebuie judecată după cîteva criterii care, toate, se înscriu în sfera noțiunilor de mobilitate, operativitate și eficiență. Că noua organizare administrativă a adus însemnate avantaje nu mai trebuie dovedit; mărturie stau ritmul activității, strînsa legătură dintre populație și organele puterii locale de stat, soluționarea mai judicioasă, la un nivel superior, a problemelor, realizările pe tărîm local.„Deși ne aflăm într-o perioadă cînd noile forme organizatorice s-au consolidat, un sector sau altul mai este încă pasibil de îmbunătățiri — ne-a spus tov. Gheorghe Boșovei, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Prahova. Nu toate problemele, am în vedere în primul rînd cele privind construcțiile, și-au găsit rezolvarea cea mai judicioasă, și asupra acestora mă voi opri. După cum se știe, pe plan local se construiește mult, în toate domeniile; investițiile cresc de la an la an, lnsumînd sute de obiective mai mari și mai mici. Cine se ocupă de ele ? Comitetul executiv nu are permanent o situație clară a acestora și, ca atare, nu poate interveni la timp tn soluționarea diferitelor probleme ce se ivesc pe parcurs'.

Despre aceeași problemă, a răspunderii pentru bunul mers al investițiilor locale, ne-a vorbit și tov. ing. Gheorghe Dumitrescu, prim- vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean. „Mi se pare că organizarea acestui sector ar trebui să sufere unele retușuri — este de părere d-sa împărțirea responsabilității investițiilor pe beneficiari — învă- țămînt, sănătate aruncă răspunderi materiale pe seama unor organe lipsite de pricepere și competență tehnică, le abate de la menirea lor firească, transformînd medici, profesori, activiști culturali, chemați să îmbunătățească conținutul muncii din sectoarele lor de activitate, în dispeceri de construcții cu o calitate îndoielnică". „Să existe un singur beneficiar al investițiilor — este de părere și secretarul Consiliului popular provizoriu al |udețului Ilfov, I. Anghel — tar acesta să fie consiliul popular județean care, prin direcția tehnică, să urmărească cu competență execuția tuturor lucrărilor de Investiții, îndeosebi partea de construcții. Inspectoratele școlare, direcțiile sanitare, comitetele de cultură și artă, direc-

cultură, etc. —

țiile de gospodărie comunală (pentru locuințe), direcțiile agricole, I.A.S.-urile etc. să-și aducă contribuția la definitivarea documentațiilor, pentru că știu cel mai bine căror exigențe vor trebui să le corespundă obiectivele respective și să le primească apoi termi
nate". Sînt păreri care 
toate, spre concentrarea 
tuturor construcțiilor la

dețean
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Privire asupra municipiului Baia Mare (Foto : S. Cristian)
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for tehnic Un evi-'-«luau dent; realizarea construcțiilor, de la conceperea lor și pînă la predarea la cheie, trebuie să se bucure de o urmărire exigentă și caliiica- tă, care se poate realiza numai de către specialiști.Sînt însă cererile de mai sus justificate ? Este vorba de o cerință reală a vieții sau de expresia unor tendințe de centralizare ? Se urmărește, într-adevăr, realizarea unei eficiențe mai mari în domeniul investițiilor sau e vorba de manifestarea unei tendințe de re- umflare birocratică a aparatului ?— ne-am întrebat. Simplificarea a pornit doar de la propunerile venite de jos, de la o analiză amănunțită și competentă a realităților.Să vedem ce spun cei care au preluat noile răspunderi.„Așa cum stau lucrurile în momentul de față, se creează impresia că forul tutelar local ar fi scutit de o serie de obligații — este de părere inspectorul Nicolae St. Ion de la inspectoratul școlar județean Prahova. Intr-o serie de chestiuni sîntem lipsiți de competență juridică. Construcțiile școlare presupun, uneori, exproprieri de terenuri, care se fac prin aprobări speciale la nivel înalt. Cît privește proiectarea, noi nu ne putem ocupa de ea. Iar acum, dacă pe un șantier nu sînt oameni și lucrările nu se realizează în ritmul necesar, noi, profesorii, a- dică inspectorii, sîntem trași la răspundere. Acum trei ani, participînd la recepția unei școli, personal mi-au plăcut lucrările. Ulterior s-a dovedit că lemnăria era verde, iar tencuiala de pe tavan, făcută de mîntuială, începuse să cadă. N-am ochi nici de meșter, nici de inginer constructor*. „In definitiv, nu se poate organiza în așa fel treaba, ca noi să primim școlile la cheie ?— se întreabă, la rîndul său, inspectorul Dumitra Teodorescu. Mai mult, organele locale, mă refer la cele comunale și orășenești, ar trebui să se îngrijească și de e- lectuarea reparațiilor la clădiri, mobilier etc., ca să ne putem dedica exclusiv conținutului învăță- mîntului*.După cum se vede, problema realizării și urmăririi investițiilor

pe scara județului este departe de a fi soluționată. Totuși, ni se pare' îmbucurător faptul că există pă> reri și propuneri în această privință. Unele merg și mai departe pe calea sporirii competenței locale în materie de investiții și întreținerea obiectivelor social-cul- turale dispersate pe tot teritoriul județului. Anume, se propune o astfel de lărgire a atribuțiilor consiliilor populare comunale, orășenești și municipale încît ele să aibă posibilitatea de a răspunde direct, teritorial, de execuția tuturor investițiilor, exercitîndu-se de la nivelul județului doar controlul. Care ar fi avantajele ? Dispunînd de fonduri pentru anumite obiective, pe scară locală ar apărea în măsură mai mare cointeresarea de a le valorifica mai bine, de a descoperi și pregăti din timp resurse suplimentare de materiale, de brațe de muncă, calificate și necalificate, de a realiza unele lucrări prin muncă obștească și de a reduce cheltuielile. O astfel de sporire a competenței ar fi mai a- vantajoasă decît acordarea răspunderii pe felii — învățămînt, sănătate, cultură etc. — și crearea în cadrul instituțiilor județene a unor embrioane de servicii tehnice sau de investiții, cu încadrare fantomatică și eficiență redusă. Mai mult, s-ar putea ajunge la un moment dat ca suma acestor embrioane să reprezinte un personal mai numeros decît vechile secții de investiții.Nu încape îndoială că, în afara părerilor mai sus exprimate, există multe altele. Ici-colo, cerințele practice au impus soluționări de moment, căci, obiectiv vorbind, construcțiile se desfășoară totuși, în ciuda diferitelor dificultăți și a- nomalii. Unele din aceste soluții provizorii ar putea oferi eventual elemente pentru o viitoare reglementare mai bună. Ne-am propus în aceste rînduri să prezentăm doar cîteva aspecte legate de necesitatea unei judicioase rezolvări a problemei investițiilor locale, de a o supune atenției forurilor competente. Principalul criteriu care va trebui aplicat, fără a anticipa în vreun fel asupra măsurilor concrete ce se vor lua, este — după părerea noastră — acela al eficienței. Indiferent cine va fi, pe scara răspunderilor, organizatorul investițiilor, trebuie găsit cel mai corect răspuns la întrebarea: la nivelul fondurilor alocate, ce fel de organizare asigură cea mai bună folosire a lor, evitarea risipei, a tărăgănării, a muncii de mîntuială, scoaterea unor cadre de specialiști de Ia menirea lor firească și realizarea obiectivelor prevăzute în condițiile cele mai bune ?
Al. PLAIEȘU
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DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI ■r elan politica
ÎN JUDEȚUL COVASNA

l Pe meleagurile județului Covasna, creșterea animalelor constituie una din cele mai vechi și rentabile îndeletniciri. In multe comune, sursa principală a veniturilor realizate de locuitori o constituie zootehnia.Folosind bogata experiență acumulată și sprijinul acordat de stat,, cele mai multe cooperative agricole și-au sporit mult, în ultimii ani, efectivele de animale. în prezent ele posedă 35 900 taurine și 83 600 ovine proprietate obștească. La sfîrșitul acestui an, circa 47 la sută din totalul taurinelor o vor forma vacile cu lapte și junincile gestante. Unele cooperative agricole ca cele din Chilieni, Chichiș, Arcuș și altele au aproape 40 de taurine la suta de hectare din care jumătate sînt vaci și juninci. Fără îndoială că județul Covasna are însemnate posibilități insuficient folosite pentru sporirea e- fectivelor de animale. Cooperativa agricolă din Lunga posedă mari resurse furajere și are destule cadre pricepute, dar are numai 278 vaci și juninci gestante. Aici numărul de taurine, în special al vacilor, se 
ț ate dubla.Nici în privința nivelului producției rezultatele nu sînt mulțumitoare. Anul trecut media obținută la lapte a fost de circa 2 000 litri pe vacă furajată, ceea ce reprezintă încă puțin. Și anul acesta nivelul producției este sub posibilități. La cooperativa din Ilieni, în primele 7 luni ale anului în curs s-au obținut în medie numai 732 1. lapte pe vacă furajată, iar la Brăduț — 794 1. Că se poate realiza mai -mult o doyer dește experiența multor cooperative agricole fruntașe. Spre exemplu, cooperativa Mărtineni a obținut, în medie în cele 7 luni, cîte 1 649 litri lapte de la 410 vaci furajate, cooperativa Sînzieni a realizat 1 690 litri, Brateș — 1562 litri. Cooperativele din Chichiș, Sînzieni, Turia și pitele au vîndut fiecare sute de hl lapte peste prevederile contractuale.Se ștje că mărirea efectivelor de animale este condiționată de ridicarea procentului de natalitate. Urmărirea atentă a evoluției gestației la vaci, aplicarea unor tratamente eficace, contribuie la realizarea u- nui indice superior de natalitate în cele mal multe unități. Bunăoară, în cooperativele din Mărtineni, Sînzieni și altele, procentul de natalitate este cuprins între 88 și 94 la sută. Avem însă și unități unde procentul de natalitate este

destul de scăzut. Așa este cazul cooperativei Aiungeni care, datorită procentului scăzut de natalitate, nu a reușit să-și asigure din pră- silă proprie efectivele prevăzute în planul de producție.într-o mare măsură influențează creșterea producției de lapte, carne și Jînă îmbunătățirea continuă a organizării selecției. O experiență valoroasă, în organizarea acțiunilor de a- meliorare a animalelor, e- xistă la cooperativa Brateș. Aici, după ce s-a stabilit valoarea zootehnică a fiecărei vaci, s-a trecut la reținerea vițelelor provenite de la mame cu o producție mare de lapte. Vi- țelele au fost hrănite în condiții corespunzătoare. Un ajutor real în acțiunea de selecție îl constituie întocmirea unei evidențe clare privind data fătărilor, greutatea vițeilor, producția de lapte pe lactații, procentul de grăsime a laptelui etc. Pe această bază, cooperativa din Brateș a obținut, anul trecut, o producție de 3 018 litri lapte în medie pe vacă furajată.O condiție de prim ordin pentru dezvoltarea e- fectivelor de animale șl sporirea producției acestora o constituie asigurarea bazei furajere. In județul Covasna circa 70 la sută din hrana necesară animalelor este asigurată de pășunile și fînețele naturale. In ultimii ani au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea pajiștilor și sporirea producției de masă verde la hectar. In acest an s-au defrișat de arborete aproape 1 000 de hectare, pe alte 16 000 ha s-au împrăștiat mușuroaiele, iar pe aproape 5 000 ha s-au aplicat îngrășăminte. O mare a- tenție acordăm extinderii suprafețelor cultivate cu trifoliene. Suprafețele cultivate cu trifoliene au crescut, ajungînd la 9 692 hectare. Fată de anii precedent! se acordă mai mare atenție recoltării, depozitării și gospodăririi furajelor. In această privință mai sînt multe de făcut. Deși un număr de 6 cooperative agricole dispun de instalații pentru uscarea finului, acestea sînt foarte puțin utilizate. Explicația nu constă numai în dezinteresul manifestat de consiliile de conducere ale cooperativelor respective ci șl în faptul că, așa cum a fost conceput, procesul d« uscare este greoi.Probleme nerezolvate e- xistă și în ce privește gospodărirea furajelor. Un aspect negativ întîlnim chiar în aceste zile în coopera

tivele agricole din Brăduț, Lemnia și altele. In timp ce vacile cu lapte sînt ținute numai pe pășune, unde nu găsesc hrană îndestulătoare, animalele de muncă sînt furajate la grajd cu masă verde, în special trifoi și lucernă. Nu este de mirare că, la a- ceste unități, în timpul verii, producția de lapte este mai mică chiar decît în perioada de stabulație.După cum se vede rezultatele de pînă acum nu au darul să ne mulțumească. De aceea, Direcția agricolă, în colaborare cu Uniunea cooperatistă județeană a inițiat o serie de acțiuni menite să ducă la valorificarea mai bună a posibilităților existente în domeniul zootehniei. In acest scop, dăm prioritate lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor naturale prin efectuarea de defrișări de arborete, supraînsămînțări, fertilizare etc.Una din problemele cele mai stringente care se ridică în fața cooperativelor agricole este extinderea mecanizării lucrărilor de recoltat, de transport și preparare a furajelor, ca și a altor munci din fermele de animale, mai ales acolo unde se resimte lipsa brațelor de muncă. Ani la rînd, în județul Covasna, au rămas nerecoltate importante suprafețe de finețe. Pe de altă parte strîn- sul acestora durează pînă toamna, cînd ierburile își

pierd cea mai mare parte din substanțele nutritive. Considerăm că este imperios necesar să se studieze posibilitatea asigurării cu cositori mecanice ușoare, cu gabarit mic, care pot fi utilizate pe terenuri cu înclinație de peste 14 grade. Pentru mecanizarea , lucrărilor la fermele de animale, numeroase cooperative au prevăzut să introducă în grajduri adăpători automate, linii decovil, instalații pentru preparatul fura- Q jelor, instalații de muls. B Din păcate, întîmpinăm H greutăți în achiziționa- B rea acestora. Cooperați- h va agricolă din Sînzieni II solicită de doi ani de zile H un aparat de muls tip Ba- H nat, fără vreun rezultat. | Consider necesar ca ase- B menea probleme, care se [I ridică, desigur, și în alte județe, să fie analizate de organele centrale competente pentru a fi luate măsuri corespunzătoare.Folosind experiența de pînă acum, analizînd în mod critic cauzele deficiențelor, stabilind cele mai eficiente măsuri tehnico- organizatorice și aplicîn- du-le cu perseverență vom asigura punerea în valoare a multiplelor posibilități pentru creșterea efectivelor de animale și a producției de carne, lapte și lînă.
Ing. Ladislau NEMETH 
directorul Direcției agri
cole județene Covasna "
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economică
(Urmare din pag. I)ele oglindindu-se în final în depășirea planului de beneficii pe primul semestru cu 10,5 la sută. Aceste rezultate confirmă justețea măsurilor luate de partid pentru rentabilizarea tuturor întreprinderilor și produselor, pentru ridicarea gradului de eficiență economică în toate sectoarele și ramurile economiei.Și în acest an, dinamismul economiei naționale este asigurat prin înfăptuirea unui volum important de investiții. In 7 luni s-a realizat 54,8 la sută din planul anual la total investiții și 58,5 la sută din volumul de lucrări de construcții-montaj, ceea ce atestă că activitatea de investiții-construcții, pe ansamblul economiei, s-a desfășurat în acest an la un nivel superior față de anii precedenți. Cronica industrializării socialiste va consemna anul 1968 ca un an în care a început să producă sectoare de bază ale noii cetăți a siderurgiei românești de la Galați, grupuri noi energetice instalate în centrale electrice, unități și capacități noi de producție în industria chimică, constructoare de mașini, economia forestieră, industria construcțiilor, în industria ușoară și alimentară— care au sporit potențialul economic al țării. De asemenea, au continuat în ritm susținut lucrările pe marile șantiere unde se construiesc importante obiective de investiții ale actualului cincinal.S-au obținut realizări și în domeniul agriculturii— ramură cu largi posibilități în cadrul economiei românești. Cu toată seceta prelungită din primăvara acestui an, care s-a abătut asupra celei mai mari părți a țării, ca urmare a măsurilor economice și organizatorice adoptate de partid și guvern și prin eforturile susținute ale țărănimii noastre cooperatiste, ale lucrătorilor din unitățile agricole de stat, sînt create condiții de a obține o recoltă care să asigure o l?ună aprovizionare a populației cu produse agro- alimentare și a industriei cu materiile prime agricole necesare. Prin capacitatea de a face față unor situații grele s-a verificat încă o dată, în practică, în acest an, superioritatea agriculturii noastre socialiste.Rezultatele îmbucurătoare cu care oamenii muncii din țara noastră întîmpină marea sărbătoare de la 23 August — adăugîndu-se celor din anii precedenți— confirmă realismul profund al sarcinilor planului cincinal, hotărîrea cu care întregul popor le înfăptuiește pas cu pas. Ele constituie o nouă mărturie a vitalității economiei noastre socialiste, reflectă forța înnoitoare și mobilizatoare a măsurilor elaborate de partid pentru perfecționarea vieții economice și so-

Termocentrala electrică Luduș iFoto : S. Cristian)
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trială a țării nu s-a făcut numai pe plan orizontal ci, mai ales, pe plan vertical, adică prin asigurarea unui nivel tehnic superior, în pas cu cele mai moderne cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, avîn- du-se în vedere eficiența e- conomică, randamentul, competitivitatea cu produsele similare fabricate în alte țări. Au apărut astfel uzine și instalații complexe, benzi de fabricație utilaje de înaltă tehnicitate, s-a deschis drum larg mecanizării și automatizării, constituindu-se un cadru industrial nou, care prezintă deosebiri (în multe privințe fundamentale) față de cadrul industriei tradiționale, existente în țara noastră în urmă cu numai două decenii. Această prefacere profundă pe verticală nu implică modificări și în procesul de adaptare a omului la condițiile tehnicii moderne ?— Adaptarea este o condiție a existenței omului, consideră conf. dr. Octavian Berlogea, directorul Institutului de expertiză și recuperare a capacității de muncă. După cum se știe, pe scara evoluției, istoria omului a fost istoria adaptării lui la condițiile de viață oferite de natură, proces care a durat zeci și chiar sute de milenii. Ur- cînd treptele civilizației, omul a început să adapteze natura Ia cerințele lui de viață din ce în ce mai pretențioase, creînd, dacă se poate spune așa, o a doua natură, un nou univers care în epoca actuală are caracteristicile unei societăți industriale. Dacă adaptarea la mediul natural s-a

desfășurat pe plan biologic, procesul de adaptare contemporană la condițiile industriei moderne e de natură psiho-socială, avînd implicații destul de complexe.Ar trebui să adăugăm aici un element determinant : factorul timp. Ciclul de înnoire a utilajelor, u- zura morală a mașinilor și a procedeelor de fabricație, — aflate în strinsă concordanță cu inovațiile tehnice și cu descoperirile științifice — se desfășoară în- tr-un ritm tot mai rapid. Așadar, adaptarea în acest nou univers industrial este condiționată de un cadru temporal strimt, în perioade de timp din ce în ce mai scurte. Secolul... vitezei nu-și dezminte numele nici în acest domeniu, el își pune pecetea și pe activitatea profesională a omului, dinamizînd-o.— In condițiile economi- co-sociale ale țării noastre se poate vorb’ de o performantă fără precedent, afirmă sociologul V. Crasna- seschi, cercetător la același institut. Sintem martori și participanți la un fenomen rar întîlnit în istorie : a- ceeași generație care a înfăptuit revoluția, care a transformat din temelii vechea orînduire într-o nouă orînduire socială, a realizat apoi, etapă după etapă, opera industrializării, fiind angajată acum în procesul de organizare științifică și de automatizare a producției.Intr-adevăr, tinerii de a- cum douăzeci de ani, care la Bumbești-Livezeni și pe alte șantiere naționale învățau să mînuiască tîr- năcopul și ciocanul, au devenit mai tîrziu excavato- riști la Bicaz, trecînd de la o etapă a construcției la alta, de la o calificare la

alta, ba chiar, de la o profesie la alta, într-o ascensiune dinamică dar nu lipsită de dificultăți. Viața lor a însemnat un proces de adaptare continuă la cerințele din ce în ce mai complexe ale industriei socialiste, la condițiile tot mai pretențioase ale tehnicii moderne.Dar care sînt, în fond, aceste condiții și, mai ales, cum modifică ele profilul traditional al muncitorului? Chiar din sumara evocare de mai sus se poate dedu

sa de precizie e foarte mare. In industria modernă s-a ajuns de la profesia, propriu-zisă, la specializare ; de la specializare la specializare specifică, iar de la aceasta, la specializarea spccifico-specifică ! Dacă nu peste tot, cel puțin în industria chimică, unde un singur combinat poate fabrica zeci și zeci de produse, această evoluție a specializării e valabilă și necesară.Și pînă unde se va a- junge astfel ?

cerul, care trebuie să coordoneze și, deci, să cunoască raporturile de colaborare dintre toate utilajele sau instalațiile respective, așa cum este programatorul mașinilor de calcul, matematician la origine dar cunoscător al tuturor datelor economice și tehnologice ce trebuie puse în ecuație. Deci, profesia începe să devină tot mai evident un fenomen dialectic în care specializarea merge mînă în mînă cu lărgirea zonelor de cunoștințe, cu capa

ce una din trăsăturile esențiale ale muncitorului contemporan : flexibilitatea, — capacitatea de a răspunde cit mai prompt și mai ușor la solicitările diverse ale industriei, posibilitatea de a se adapta și readapta succesiv Ia profesii deosebite ori la cerințe diferite în cadrul aceleiași profesiuni.— Un inventar al profesiilor existente în deceniul nostru înregistrează cifra record de 24 000 — remarcă dr. Constantin Botez, șeful secției psihologia muncii de la Institutul de psihologie al Academiei.— O explicație a diversificării meseriilor o constituie necesitatea tot mai imperioasă a specializării, consideră ing. Costache Sava. Noțiunea de maistru, de pildă, a devenit foarte vagă. Chiar și atunci cînd spui : maistru chimist lip-

— Pînă Ia... dispariția profesiunilor ca atare, ne sugerează, în chip paradoxal, conf. dr. Octavian Berlogea.Cum să înțelegem o asemenea previziune făcută de diverși cercetători în domeniul profesiologiei ? In- terpretînd-o dialectic. Spej cializarea strictă, îngustată la maximum (de tipul anecdotei : medic ortopedist specializat în... degetul mic de la piciorul drept I) devine o aberație, se transformă în negarea însăși a specializării. Mobilitatea industriei moderne, trecerea rapidă de la un produs la altul, de la o tehnologie de fabricație la alta, de la o aparatură Ia alta impun și o mobilitate profesională a muncitorului. Profesia, în sensul vechi al cuvintu- lui, tinde să dispară fiind înlocuită în viitor cu funcția, așa cum este azi dispe-

citatca de orientare în domenii conexe, într-o arie productivă mai întinsă.Așadar, cum Să conturăm profilul muncitorului modern ?— Industria contemporană impune muncitorului să cunoască ansamblul producției la care participă, să aibă capacitatea de a generaliza, afirmă prof. univ. Cornel Penescu, membru corespondent al Academiei. Numai astfel el poate înțelege sau se poate apropia de înțelegerea justă a rolului său, a efectului muncii sale în ansamblul procesului tehnologic.— De ce considerați atît de importantă această raportare a efortului individual la procesul general ?— Pentru că producția modernă e un proces în lanț și doar se știe că oricare din verigile unui lanț constituie un element-

a partidului
claie — care au imprimat un puternic dinamism în | toate domeniile de activitate. Oamenii muncii au do- | vedit prin fapte capacitatea lor de a obține realizări H economice cantitativ și calitativ superioare, potrivit | sarcinilor majore trasate de partid pentru actuala g etapă de dezvoltare a economiei naționale.Conducerea de partid subliniază că, din activitatea | desfășurată într-o anumită perioadă, să se desprindă fi nu numai ce este pozitiv, dar și direcțiile în care H trebuie acționat pentru realizarea riguroasă, la toți H indicatorii, a întregului plan de către fiecare între- g prindere și ramură în parte. Incontestabil, datele fi statistice cu privire la realizarea planului economic H arată că s-au obținut pînă acum rezultate bune în H ansamblu, oglindind un progres evident. Dar depla- H sînd analiza în spatele cifrelor medii, rezultă că în 0 timp ce marea majoritate a unităților au realizări H remarcabile, există unele care nu și-au îndeplinit 0 integra] sarcinile la un indicator sau altul, nu au lu- 3 crat la nivelul de eficiență prevăzut. Dacă și aceste 0 întreprinderi ar fi ținut pasul cu avansul general, H dacă ar fi fructificat mai bine rezervele și posibilitățile de care dispun, s-ar fi obținut rezultate ți mai mari pe ansamblul economiei.Adunările generale ale salariaților sau ale reprezentanților acestora, care au avut loc recent în întreprinderi și organizații economice, au constituit un prilej de analiză și dezbatere exigentă a rezultatelor obținute în primul semestru, a neajunsurilor, precum și a problemelor și sarcinilor ce trebuie rezolvate în perioada următoare, în vederea îndeplinirii integrale și la un nivel superior de eficientă a planului pe întregul an. Ele au marcat un stadiu calitativ nou al participării muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor la conducerea și organizarea producției, la soluționarea problemelor activității întreprinderilor, exprimînd procesul profund de adîncire a democratismului vieții economice promovat de partidul și statul nostru.îndeplinirea integrală și ritmică a planului de stat pe acest an și a programului suplimentar de creștere a producției stabilit de plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. constituie sarcina principală care trebuie să stea în centrul activității tuturor colectivelor de întreprinderi, atît din ramurile care produc pentru consumul intern, cît și din cele care lucrează pentru 0 nevoile exportului. O preocupare sporită se cuvine acordată în continuare creșterii productivității muncii, prin folosirea cît mai completă a capacităților de producție și desfășurarea neîntreruptă a acțiunii de organizare pe baze științifice a producției și a muncii, îmbunătățirii calitative a producției, reducerii cheltuielilor de producție prin utilizarea judicioasă a materiilor , prime, materialelor, diminuarea consumurilor specifice, îndeosebi la metal, lemn, combustibil, ma- H teriale de construcții și altele. Cu întreaga răspundere s trebuie acționat pentru ridicarea gradului de renta- | bilitate în toate unitățile economice, pentru lichidarea [j pierderilor în economie, prin mobilizarea într-o mai g mare măsură a resurselor proprii ale întreprinderilor. | Problema rentabilității, a beneficiilor este o problemă h fundamentală a întregii noastre activități eebnomice, I de care depind sporirea acumulărilor, ritmul creșterii ' producției materiale, ridicarea nivelului de trai al poporului.Ținînd seama de rolul hotărîtor pe care investițiile din 1968 îl au pentru realizarea obiectivelor actualului plan cincinal, de volumul mare de lucrări care a mai rămas de realizat pînă la sfîrșitul anului, se impune ca titularii de investiții, împreună cu organizațiile de construcții-montaj și furnizorii de utilaje să ia în continuare măsuri pentru accelerarea ritmului lucrărilor, îndeosebi la montajul utilajelor, spre a asigura punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor și capacităților prevăzute în planul pe acest an.Cu satisfacția că întîmpină ziua de 23 August — marea sărbătoare a eliberării noastre naționale — cu un bilanț de importante realizări pe tărîmul construcției economice. întregul nostru popor își consacră energiile și capacitatea creatoare îndeplinirii sarcinilor însuflețitoare trasate de partid, înscriind în cel de-al treilea an al cincinalului un nou jalon trainic pe drumul progresului continuu și multilateral al României socialiste.
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municipal de informare tehnico-econo- 
mică, aflat la cea de-a doua edifia 
(prima oară a funcționat în cursul verii 
anului trecut). Cabinetul înfățișează ce 
este nou și valoros în întreprinderile și 
institutele de proiectări și cercetări din 
Capitală, sub aspectul experienței in 
domeniul organizării științifice a pro
ducției și a muncii, în ridicarea efi
cientei economice.

In holul de la intrare cîteva grafice 
prezintă dinamismul industriei bucu- 
reștene. Cifrele sînt elocvente. In 
primii doi ani și jumătate ai actualului 
cincinal, producția globală industrială 
a Capitalei a sporit, fată de 1965, cu 
42,6 la sută, față de 31,8 la sută cît se 
prevăzuse initial. In primul semestru 
al anului curent s-au obținut peste pre
vederi, 495 milioane lei beneficii și 
350 milioane lei economii la cheltuie
lile planificate, iar livrările de mărfuri 
la export au sporit, fafă de perioada 
corespunzătoare a anului trecut cu 25,9 
la sută.

Interesul vizitatorului e suscitat da 
la prima încăpere rezervată noilor pro
duse asimilate în fabricație. Sînt ex
puse, printre altele, un releu multi- 
prot, invenjie românească breve
tată și distinsă cu „Medalia de aur* 
la Expozifia internațională a inventato
rilor din Bruxelles, 1968 ; un nou va
gon cisternă pentru gaze lichefiate, noi 
tipuri de autoutilitare, autosanitare și 
autocamionete realizate la Uzina „Au-

în rmmicipsd 
București

cheie. Să luăm ca exemplu producția de tip tradițional : într-o hală 100 de strungari produc aceeași serie de piese. Lipsa unui strungar poate fi acoperită ușor de ceilalți 99. Ce se în- timplă însă la o bandă rulantă, ori la un post de supraveghere și control ? Lipsa unui singur om afectează întregul proces, imo- bilizînd pe ceilalți 99! Deci : viziune generală, corelare și interconectare în ansamblul productiv. La a- ceastă calitate trebuie să se adauge alta, la fel de însemnată : capacitatea de abstractizare tehnică. Muncitorul contemporan e pus uneori în situația de a nu cunoaște însuși produsul pe care îl are de realizat! Or, omul, oricare ar fi profesia lui, simte nevoia să-și reprezinte în mod concret rodul muncii sale. Există încă în industria noastră multi meseriași foarte buni care atunci cînd au de executat o nouă piesă preferă în locul schiței tehnice chiar piesa originală, adică vor să lucreze după modelul concret. Desenul e un prim pas către abstractizare, un pas pe care industria modernă l-a și depășit pentru că azi sînt situații cînd muncitorul nu mai primește nici măcar dimensiunile piesei ci, pur și simplu, comenzile ce urmează să le transmită mașinii.— Ce se întîmplă în a- cest caz cu meseriașii pe care i-ați numit „foarte buni" ?— Ei rămîn „foarte buni" într-un gen de industrie meșteșugărească. în noile condiții trebuie să se a- dapteze, să se recalifice, întrucît numai printr-o pregătire superioară pot a- junge la această capacitate de abstractizare tehnică. Dar cerințele față de muncitorul contemporan nu se

opresc aici. Există azi locuri de muncă unde operatorul e supus unui veritabil „bombardament" de informații. Cadrane, indicatoare, ecrane de televiziune industrială aduc spre el un bogat flux de date cu privire la desfășurarea procesului tehnologic. In funcție de aceste date, aflate în continuă schimbare, operatorul trebuie să ia decizii, să dea comenzile necesare. Aici intervine noțiunea de ritm, prelucrarea informațiilor și elaborarea deciziilor trebuie efectuate într-un timp, de regulă, foarte scurt. Are operatorul respectiv reacții rapide, are reflexe antrenate în acest sens și, implicit, are aptitudini psiho-nervoase specifice postului deservit de el?în sfîrsit — adaugă prof, univ. Cornel Penescu — consider că muncitorul modern trebuie să fie complet dezbărat de tradițiile meșteșugărești, de conservatorismul și inerția vechiului sistem de producție care a precedat industria mecanizată și' automatizată de azi. Deci, pe lingă noile cunoștințe, o nouă atitudine, o nouă concepție, întemeiată pe spirit creator, pe inițiativă, pe o mare mobilitate intelectuală șl practică, — încheie interlocutorul nostru.Această schiță de profil a muncitorului contemporan a încercat să traseze doar caracteristicile esențiale ale omului adaptat la condițiile tehnicii noi și nu întîmplător discuția noastră a avut ca partener constant VIITORUL. Pentru că, în focul practicii cotidiene, in efortul îndeplinirii sarcinilor curente, se întîmplă u- neori să se piardă din vedere perspectiva, să fie uitată această cerință nr. 1 a industriei contemporane:

pregătirea omului în același pas și ritm cu evoluția tehnicii mondiale.Așa cum geologii prospectează bogățiile subterane ce vor intra în circuitul economic într-un viitor mai apropiat ori mai îndepărtat, așa cum cercetătorul studiază azi soluții și metode aplicabile în deceniul următor, tot așa adaptarea muncitorului la noile condiții impuse de mecanizare și automatizare oferă specialiștilor in domeniile cele mai avansate ale tehnicii, cadrelor din învăță- mîntul profesional, sociologilor și psihologilor un vast teren de cercetare, de prospectare a necesităților și posibilităților de calificare și policalificare, conform specificului profesionalizării moderne.Oricît de perfecționate vor fi utilajele, oricît de automatizată și chiar „ci- bernetizată" va ajunge industria, elementul fundamental, cel ce declanșează, dirijează și corectează instalațiile și mecanismele cele mai subtile rămîne OMUL. Inteligența, mobilitatea, capacitatea sa de o- rientare rapidă în multiplele situații ale producției contemporane valorează infinit mai mult decît cel mai costisitor utilaj. De aceea, încă de la prima linie trasată pe foaia de calc, de la prima schiță de proiect al unei viitoare uzine, este necesar să ne gîn- dim Ia oamenii care vor pune in valoare noile instalații.Deci, o „proiectare" a o- niului la dimensiunile majore ale tehnicii moderne, o „programare" optimă a valențelor sale creatoare . Cum ? Răspunsul îmbracă multe și importante aspecte asupra cărora ne propunem să revenim în articolele noastre viitoare.

tobuzul’, noi tipuri de televizoare și 
aparate radio etc. Fabrica de elemente 
pentru automatizare prezintă un model 
de panouri de automatizare prin execu
ția lor în dulapuri debroșabile, avînd 
un randament ridicat. In aceeași sală 
sînt expuse noutățile în domeniul 
muncii de concepție în întreprinderi.

Cabinetul, organizat pe o tematică 
îmbunătățită la propunerea unor cadre 
de specialitate, cuprinde numeroase 
studii și soluții — multe dintre ele 
aflîndu-se în faza de aplicare —• 
evidenfiind prodigioasa activitate crea
toare desfășurată în întreprinderi în ac
țiunea de organizare științifică a pro
ducției și muncii, o intensă preocupare 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Conferința Națională a P.C.R. privind 
ridicarea eficienței economice. Prezen
tarea comparativă a metodelor de or
ganizare a producfiei sau a rezultate
lor economice evidente obținute 
prin înlăturarea unor scheme de orga
nizare și tehnologii învechite oferă un 
conținut tematic sugestiv și eficace pen
tru studiul și generalizarea noului.

Distingem, în una din săli, schemele 
noi de organizare și programare a 
producției, aplicate în unele întreprin
deri bucureștene. Pentru optimizarea 
producției, la uzinele „Danubiana” se 
folosește un sistem de benzi de rulare 
pe baza metodei programării liniare 
„Simplex”, al cărui efect economic 
constă în reducerea timpului neproduc
tiv cu 15 la sută, creșterea indicilor de 
utilizare a agregatelor cu 9 la sută și 
obfinerea unui spor suplimentar de 
90 000 anvelope peste capacitatea 
proiectată. Este interesantă, de aseme
nea, experienfa obținută în organizarea 
depozitului de produse finite la fabri
ca „Dacia”.

Cabinetul rezervă, de asemenea, un 
spafiu larg noilor metode tehnologice și 
experienței înaintate acumulate de nu
meroase întreprinderi bucureștene în 
reducerea consumului de materiale și, 
îndeosebi, de metal.

Panourile și fotografiile din sălile ur
mătoare sînt dedicate studiilor și sis
temelor noi de organizare în activitatea 
de proiectare, folosirii calculatoarelor 
în economie, realizărilor în domeniul 
fiziologiei muncii și ergonomiei, preo
cupărilor pentru ridicarea eficienței e- 
conomice în comerț, noilor mijloace 
de organizare și dirijare a transportu
rilor.

Un interes deosebit suscită sălile re
zervate realizărilor institutelor de cer
cetări șfiin(ifice. In comparație cu anul 
trecut, acest sector este mai bogat și 
mai viu prezentat. Numeroase exemple 
demonstrează activitatea multiplă și asi- 
duă a oamenilor de știință din institu
tele de cercetări ale municipiului pen- £ 
fru solutionarea unor probleme majore I 
de care depinde ridicarea continuă a ț 
eficientei economiei noastre naționale, i‘ 

Bogatul material de informare teh- 
nico-economică, înfățișat în diferitele , 
săli ale cabinetului, este completat 
prin conferinfe, simpozioane, consulta
ții, prezentări de filme documentare. 
O bibliotecă pune la îndemîna vizi
tatorilor manuale tehnice de actualitate. 
Vizitat de un mare număr de muncitori, 
tehnicieni, specialiști, cabinetul con
tribuie la răspîndirea experienței acu
mulate de întreprinderi din Capitală 
în domeniul organizării științifice a pro
ducției și muncii, la promovarea nou
lui în economie.

A. MUNTEANU f
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Cîștigurile civilizației materiale, radioficarea, extinderea televi
ziunii au sporit mult exigențele spirituale ale locuitorilor din mediul rural, 
au contribuit la o largă deschidere a orizontului lor de cunoștințe. Hsistăm 
la mutații calitative, la o altă optica asupra vieții a țăranului cooperator. 
Toate acestea ne fac să vorbim despre o etapă calitativ nouă în viața cultu
rală a satelor.
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Reconsiderarea cri
teriilor de valoare 

ah producțiilor 
cultural-artistice 
destinate satului |

Trăsăturile esențiale ale noii etape se referă în primul rînd la faptul că în prezent asistăm la reașezarea întregii rețele de așezăminte culturale sătești și la numirea la conducerea lor a unor cadre cu pregătire superioară. Acest proces apare ca o consecință firească a recentelor măsuri privind împărțirea administrativă a țării, în urma cărora comunele vor beneficia de mai mulți intelectuali, oameni de specialitate, a căror contribuție la viața culturală locală poate să fie substanțială. Creșterea atribuțiilor comunei va putea fi urmărită el pe plan spiritual. în a- cest sens, poate cea mai e- locventă ilustrare a noului stadiu o va constitui poziția căminului cultural ca centru al vieții culturale locale. Ea răspunde unei e- vidente evoluții a gustului public.— Se observă limpede că la sate se așteaptă manifestări artistice de valoare, că nu mai sînt suportate programe cultural-artistice înfiripate superficial, la în- tîmplare, apreciază II. Cu- lea, cercetător științific principal la Institutul de filozofie. Gustul este evident în creștere.— Nivelul ridicat de exigentă se traduce de cele mai multe ori prin refuzul deschis al manifestărilor încropite în pripă și participarea activă la acțiunile de reală substanță. Pretențiile pe care le ridică colectivitatea sătească au depășit stadiul ..serbării*1 de la căminul cultural, cu cîteva dansuri și cîntece, și merg spre activități organizate la același nivel calitativ pe care îl pretinde și orașul, ne-a relatat directorul Direcției așezămintelor culturale din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, dr. Ion Vlăduțiu. Un exemplu mi se pare revelator. Comuna Starichiojd a împlinit de curînd 550 de ani de existență. Cadre de cultură din comună și de la județ s-au gîndit, cu acest prilej, să organizeze nu o simplă acțiune care să marcheze aniversarea. ci o manifestare complexă. Au inițiat astfel o sesiune științifică, la care au fost invitate personalități de seamă ale științei românești, ca de pildă prof. C. Giurăscu, au inaugurat o secție de etnografie a satului, ca o secție a muzeului de istorie din Ploiești, pentru care cetățenii din comună au donat cele mai valoroase piese de artă populară din propria lor gospodărie. în același timp a fost prevăzută vizitarea unui monument istoric cu picturi vechi de cîteva sute de ani. De asemenea, s-a organizat o manifestare cultural-artistică „Satul întreg în sărbătoare**, la care și-au adus contribuția o serie de formații din satele învecinate și din orașul Ploiești.Dacă exigenta săteanului vizează în primul rînd viața așezămîntului de cultură din comuna sa (pentru că pe acesta îl urmărește zi de zi), aceleași criterii calitative intervin și în aprecierea manifestărilor artei profesioniste. Deoarece filmul și teatrul nu mai reprezintă demult o raritate Ia sate, și în acest sector de activitate creatorii, actorii, organizatorii, difuzo- rii de spectacole trebuie să urmărească mai atent realitățile satului contemporan în momentul în care își propun în planul de muncă „deplasări în comune**. Astfel vor înțelege că a dispărut disocierea, existentă cu ani în urmă în concepția unora: spectacole pentru oraș și spectacole pentru „la țară**.— Activitatea teatrului poate juca un mare rol în viața culturală din mediul rural — este de părere președintele Comitetului județean pentru cultură și

artă Argeș, Nicolao Mihăi- lescu. Numai că, de multe ori, posibilitatea rămîne nefructificată. Noi avem în Pitești un teatru cu trei secții, cu rezultate bune la sediu sau în turneele orășenești. în schimb, și-a încetat aproape complet vizitele în comune. Nu este vorba de o caracteristică a unei stagiuni, ci de un principiu greșit. De pildă, repertoriul se orientează doar în vederea confruntărilor cu critica centrală, e- laborarea decorurilor se face cu gîndul la scenele largi, încăpătoare ale marilor orașe, fără a se ține seama că deplasările în județ pretind cu totul alte montări.Fără a încerca să scuze deficientele teatrelor profesioniste în această direcție, președintele Comitetului județean pentru cultură și artă Bacău, lector universitar Virgil Radulian, a adus o precizare:

*— Slabul interes pentru spectacolele susținute direct în mijlocul țăranilor se explică și prin situația precară a actualei dramaturgii sătești. E adevărat, s-au publicat destule piese într-un act, dar ele nu rezolvă problema, deoarece abordează tematica rurală într-un mod superficial, necunoscînd marile mutații produse aici.Discuțiile purtate cu prilejul mesei rotunde au a- preciat ca deosebit de utilă o reconsiderare a sferei de cuprindere nu numai a spectacolelor artistice, ci a totalității manifestărilor de cultură care se adresează țăranului. O anchetă sociologică făcută în cîteva comune a sesizat, de pildă, faptul paradoxal că „Emisiunea pentru sate" a televiziunii e mai puțin urmărită de țărani decît alte emisiuni. Cauza nu poate fi decît de natura conținutului: rețeta stabilită din studio nu a ținut seama de focarul cultural pe care a început să-l reprezinte satul nostru. După cum remarca cercetătorul H. Culca realitatea culturală complexă a satului contemporan, intrarea sa într-un curent larg al valorilor civilizației nu și-a găsit încă ilustrarea cuvenită nici în paginile presei.— Urmărind presa locală, aș fi putut crede că în comunele din județul Bacău pe care le-am cercetat nu s-a întîmplat nimic deosebit în ultimele luni, dacă realitatea constatată pe teren nu mi-ar fi demonstrat contrariul. Acest dezinteres față de efervescența spirituală; de la sate își are sursa tot în ignorarea trăsăturilor specifice ale momentului actual.

cesar să oferim Ia sate cunoștințe fundamentale din domeniul științelor, deoarece acestea reprezintă elemente legate strict de formarea concepției despre lume. Bineînțeles, totul va trebui să depășească

formele simpliste, puerile, utilizînd cele mai noi date asupra acestor chestiuni fundamentale în domeniul concepției despre lume.în plus vreau să precizei că, în această etapă, activitatea de răspîndire a cunoștințelor, căpătînd atribute noi, are datoria să cuprindă o mare varietate de modalități, fără a se mai limita doar la propaganda prin conferințe. De ce să nu utilizăm în mai mare măsură filmul, proiecțiile de diapozitive și diafilme, cartea, televizorul etc.? Satul trebuie ajutat pe toate căile pentru ridicarea nivelului său de cunoștințe, pentru consolidarea celor deja acumulate".
Funcfia căminului 
cultural ca centru 

de creație 
și dezbatere

Ce indică noua spi
ritualitate țără

nească

Cultura de masă — au subliniat participants — nu reprezintă o cultură de tip inferior în opoziție cu alta destinată „rafinaților**.— Era o vreme cînd factorii culturali de masă de la sate erau, aproape exclusiv, niște factori trans- mițătorl de cunoștințe, fără preocuparea de a afla în ce măsură acestea devin realmente factori de conștiință — este de părere profesor doctor Al. Tăna- se, șef de sector la Institutul de filozofie. Cred că sîntem într-o etapă în care actul de culturalizare trebuie să fie din ce în ce mai mult un act de cunoaștere. în fond, noi sîntem datori să cunoaștem prin această activitate coordonatele obiective ale noii existente sociale ale țăranului, ca și viata sa spirituală, „ethosul** țărănesc. Important este acum să găsim mecanismele politice și obștești cele mai adecvate pentru a-i satisface noua receptivitate. Socialismul nu neagă vechile trăsături ale colectivității rurale, ci le dă un conținut nou. Căci tocmai această „zestre" de veacuri a țărănimii noastre o face să fie receptivă față de toate elementele și contribuțiile culturii și civilizației moderne. O trăsătură spirituală pozitivă, insuficient valorificată de literatură, dar șl de cultura de masă, este sentimentul naturii, cu toate aspectele sale etice și estetice. Alături de ea putem aminti alte trăsături care contribuie în- tr-un mod specific la conturarea profilului spiritual al națiunii noastre — cinstea și omenia. Sînt greu de găsit tipuri umane mai sus puse pe scara valorilor morale ca țăranul român din acest punct de vedere. Sau. pentru a lua un alt exemplu, deprinderea de a munci, disciplina în timpul lucrului, hărnicia țăranului nostru care vede în muncă o rațiune a existenței ; condițiile sociale noi permit o valorificare pe alte coordonate a a- cestei deprinderi care a devenit, după părerea mea, cea mai puternică pîrghie pentru cimentarea relațiilor umane la sate. Un aspect moral, care, de asemenea, mi se nare foarte important, este obișnuința de întraju-

torare a țăranilor. Venind din istorie, el are acum un conținut nou, socialist, constituind un izvor de bogăție sufletească.După cum s-a subliniat în cadrul discuțiilor, a- ceastă zestre spirituală trebuie privită, reinterpretată prin prisma situației concrete din zilele noastre, a evoluției înregistrate. Sociologii au demonstrat că meseria de agricultor tinde să devină o profesiune ca oricare alta, pre- supunînd cunoștințe științifice. Țăranul ocupă astfel o nouă poziție față de producție. De fapt în acest caz avem de-a face cu o restructurare socială, care presupune de la bun început o serie de cerințe noi, de ordin material, dar și spiritual. Această realitate obiectivă ar trebui să o- fere puncte de reper și pentru activitatea căminului cultural. Ea poate include acțiuni specifice, care să ofere săteanului, într-un mod cît mai organizat, cunoștințele necesare profesiunii sale. Profesionalizarea țăranului creează cadrul propice în vederea manifestării largi a vechilor sale aptitudini și calități.Practica a dovedit de a- semenea că el a devenit extrem de receptiv la tot ce este legat de realitatea cotidiană. De la o zi la alta sporește interesul oamenilor pentru problemele legate de politica internă și externă a partidului nostru. După cum relata Nico- lae Mihăilescu, cînd activiști ai comitetului județean de partid au ținut expuneri la căminele culturale referitoare la poziția P.C.R., sălile au fost arhipline.Dat fiind noul statut social al țăranului, cunoștințele culturale care se difuzează la sate trebuie să înregistreze o modernizare de substanță. Directorul adjunct al Direcției pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, Emil Iordăchescu, aprecia că „va trebui să ducem la sate, prin activitatea de răspîndire a științei, cultura umanistă, în sensul cel mai larg al cuvîntului, care să îmbrățișeze domeniile de vîrf și cele mai variate. Pe de altă parte, o bucată de vreme va fi ne

Cadrul nou al vieții culturale la sate determină în mod obiectiv și o modificare a funcțiilor și atribuțiilor instituției de cultură. Este vorba în primul rînd de o creștere a răspunderilor sale, dar și de apariția unor sarcini noi, corespunzătoare momentului în care ne găsim. După cum aprecia prof. dr. Al. Tă- nase, căminul cultural tinde să devină nu numai o instituție de difuziune culturală, dar și un mijloc de participare a țăranului la actul de cultură, un cadru al creației culturale, o modalitate de cunoaștere a nevoilor spirituale specifice ale țărănimii contemporane, care nu poate fi tratată doar ca o masă de spectatori pasivi. în afară de aceasta — a adăugat dr. Ion Vlăduțiu — el poate să stimuleze și să valorifice creația populară, să păstreze și să dezvolte autenticitatea și originalitatea ei. Trebuie să se tindă spre trăirea și înțelegerea fenomenului de cultură ca un fenomen propriu vieții țărănești, nu ca ceva din a- fară — problemă vitală pentru a realiza o eficiență sporită a activității culturale.— Dacă înainte se spunea că țăranul are timp mult, că nu și-1 prea socotește. astăzi timpul a început să reprezinte și pentru el o preocupare serioasă — este de părere Nico- lae Mihăilescu. Atunci cînd săteanul vine la căminul cultural, prima întrebare pe care și-o pune este : cîș- tigă ceva acolo sau pur și simplu își pierde timpul ? în momentul cînd îi oferim lucruri care să răspundă preocupărilor lui, pe care el nu le are lămurite și îl interesează să le afle, atunci el va frecventa așe-

zămîntul de cultură.— Iată de ce, adaugă Emil Iordăchescu, atunci cînd acțiunile organizate de noi la sate nu au răspuns unei nevoi reale locale, ele au eșuat. în acest context, al laturii practice a activității de culturalizare, eu cred că însăși răspîndirea cunoștințelor științifice va dobîndi funcțiuni noi. Pînă acum ea a avut o funcție de culturalizare, de trezire a interesului pentru știință, de încredere în știință. Treptat apare o funcție nouă, cea de informare, de adîn- cire a cunoștințelor. Iar cu timpul se naște a treia funcție, de instruire. Ne-am gîndit, de exemplu, să inițiem și la sate niște forme de genul universității populare orășenești — păstrînd bineînțeles proporțiile de rigoare.Pentru a putea face față tn cele mai bune condiții cerințelor complexe pe care le ridică satul contemporan, în prezent se face simțită si nevoia reglementării unui anumit principiu organizatoric. Pentru ca viața culturală a unei comune să aibă un caracter unitar, să i se poată trasa cu fermitate direcțiile de perspectivă este necesar ca absolut toate problemele culturale ce se ivesc să fie înglobate într-un plan unitar al așezămîntului cultural, care să coordoneze totul. conform concepției că el va reprezenta centrul vieții culturale locale. Cu alte cuvinte, activitatea artistică, educativă, eventualele muzee sătești, răspîndirea cunoștințelor științifice vor fi concentrate în mîna unui singur organ. A- ceasta va permite dezvăluirea unor potente noi, sporirea calității în funcție de specificul fiecărei colectivități.
Cerințele noi impun 
modalități noi, o 
metodologie nouă

Noile sarcini ale activității culturale de masă la sate, amintite pînă acum, presupun din partea organelor culturale abordarea unui stil de muncă evoluat. eliberat de rutină, bazat pe cunoașterea amănunțită a realităților și necesităților locale. După cum ne-au relatat cei doi președinți de comitete pentru cultură și artă, în județele Argeș și Bacău s-au întreprins o serie de anchete sociologice ale căror rezultate vor fi folosite nemijlocit pentru stabilirea obiectivelor actuale. Și în alte județe inițiative asemănătoare au început să prindă viață. Ele vor contribui la abordarea de pe o platformă științifică a tuturor acestor probleme. A ne limita însă doar la a- ceste investigații înseamnă a unilateraliza conceptul de muncă științifică.— Eu pledez nu pentru cercetarea științifică în sine, cît pentru promovarea spiritului științific în munca concretă, de teren — afirma lectorul univ. Virgil Radulian. Mă refer la spiritul științific în analiza activității, în instruirea activului cultural, în aprecierea eficientei u- nor acțiuni bazate pe un studiu concret. Cît despre

cercetările propriu-zise, ele devin din ce în ce mai insistente, organele culturale locale înțelegînd în cele din urmă că nu este vorba de o „modă" ci de o necesitate. A sosit însă rtiomen- tul ca eforturilor locale să li se adauge și o preocupare pe plan central în a- cest domeniu. Astfel, ar fi cred utilă organizarea unui simpozion național cu privire la cercetarea științifică a educației adultului, cu referiri speciale la munca culturală de mase, pentru a încheia un prim bilanț. Ulterior, Ia fel de utilă s-ar dovedi o sesiune științifică bine pregătită, cu o participare eventual și internațională. Toate acestea ar conduce la dobîndi- rea unei viziuni științifice de către toți activiștii culturali, viziune fără de care eliminarea metodelor perimate de lucru va rămîne o simplă recomandare de ședință, nesusținută de măsuri practice, concrete.Cu deosebită insistentă s-a subliniat necesitatea e- liminării superficialității și rutinei. Aceste trăsături, ținînd de un stil de muncă în care pe primul plan stăteau cifrele raportate la sfîrșitul lunii, au împins treptat activitatea spre formalism, discreditînd-o. Ast-

fel, unul din Invitații noștri ne relata o scenă petrecută în județul Bistrița, cînd, de pe o zi pe alta, s-a trasat drept sarcină să fie trimise în comunele județului 20 de brigăzi științifice. Ceea ce interesa era numărul și nu felul cum a- ceste brigăzi, alcătuite în grabă, vor răspunde menirii lor.Cercetările întreprinse au demonstrat eficacitatea acelor manifestări care țin seama de condițiile concrete din fiecare colectivitate, adresîndu-se diferențiat diverselor grupe de ascultători. Dacă am introduce și în cultură noțiunea de „rentabilitate" ea ar crește nu direct proportional cu numărul manifestărilor, ci în funcție de consecințele pe care le determină cunoștințele comunicate în masă participanților. Lector univ. Virgil Radulian ne relata:— Căutînd să promovăm o diferențiere a activității, am remarcat că își găsesc o eficientă sporită, un răsunet mai puternic activitățile de grup, dedicate, de pildă, femeilor, tineretului, abordînd o serie de probleme speciale, urmărite nu de toată populația unei comune ; adică cele care răspund unor interese, unor necesități concrete, care ies din planul unor obiective generale și coboară Ia nivelul în care acestea își găsesc trăirea specifică. Pledînd pentru diferențiere, este bine să nu scăpăm din vedere un alt micro- grup social : familia. S-a constatat că în familiile în care copiii merg la școală și au 8 clase șau școala profesională, în care soția urmează vreo școală de calificare, nivelul este mai ridicat. Există o interco- municare, ce duce la ridicarea spirituală a membrilor respectivei familii. De aceea în atenția așezămîntului cultural ar trebui să stea și familia, ca nucleu de creștere a activității spirituale.Spiritul științific care trebuie să guverneze munca culturală mai include și un alt aspect la fel de important. Sursele prin care săteanul află noutăți din cele mai diverse domenii s-au înmulțit (presă, radio, televiziune, conferințe etc) uneori neținînd seama de posibilitățile aperceptive ale subiectului. A apărut primejdia ca suprapunerea tuturor acestor surse de informații să ducă la confuzie, la superficialitate. Cu diverse prilejuri a început să se discute despre introducerea unui sistem educațional în cultura de masă, adică înglobarea tuturor mijloacelor de culturalizare existente într-un ansamblu unic. Această sarcină și-o poate asuma tot căminul cultural.— Se discută de pildă despre concurența dintre radioteleviziune și așeză- mîntul de cultură — a spus cercetătorul H. Culca. Unii consideră că această concurență ar fi reală și că de aceea formele organizate ale activității culturale ar fi perimate : dacă avem televizor, radio, discuri, do ce să ne cramponăm de căminul cultural ? Această concluzie este falsă. Firește, trebuie să ținem seama că ponderea telecomunicațiilor a crescut mult, dar așezămîntul poate să complinească rolul lor. Este absurd de pildă că în seara cînd se transmite o piesă de Shakespeare, sau De- lavrancea, căminul cultural să o concureze cu o formă locală de activitate culturală. Mijloacele moderne trebuie integrate în munca culturală, privind televizorul ca un partener al acesteia.In județul Bacău s-au șl făcut o serie de încercări în acest sens. Cunoscîndu- se data și ora prezentării unei piese de Caragiale s-a organizat la căminul cultural înainte și după emisiune o seară culturală cu această temă.Introducerea mijloacelor moderne de răspîndire a culturii a determinat și o altă serie de consecințe. Citind presa, urmărind e- misiunile de radio și de televiziune, participînd la manifestările căminului cultural, țăranul este supus unui adevărat asalt informațional. Iată de ce în momentul de față a apărut necesitatea integrării tuturor acestor surse de informații într-un sistem educațional, care să poată prevedea o succesiune logică a răspîndirii cunoștințelor, într-o creștere treptată a gradului lor de dificultate. Intr-un cuvînt, toate modalitățile existente să fie corelate, urmărind scopul comun ai ridicării nivelului de cunoștințe în mediul rural. O primă încercare de acest fel am putut urmări în județul Argeș, unde sub titlul de „activitate culturală la țintă" s-a trecut la îmbinarea celor mai diverse manifestări, toate urmărind integrarea profesională a țăranului.O serie de amănunte în plus ni le-a oferit Nicolae Mihăilescu i

— Ne-am propus ca în funcție de preocupările țăranilor din brigăzile de legumicultori să organizăm acțiuni care să li se adreseze special lor. Astfel am invitat specialiști din în- vățămîntul superior în cadrul unui cerc al legumicultorilor de la căminul cultural, unde au avut loc consultații științifice, conferințe. La bibliotecă am făcut niște rafturi speciale, numai cu lucrări din acest domeniu ; am proiectat filme de specialitate.Desigur experiențele sînt abia la început, dar în viitor va trebui să se contureze și o metodică specială, corespunzătoare exigențelor sporite de astăzi. Lucrul este cu atît mai necesar în cazul unor forme

de genul universităților populare de la orașe. Ele vor reprezenta forme superioare ale sistemului educațional unic. Aici, informațiile vor putea fi grupate pe cicluri de manifestări, în cadrul fiecărui ciclu putîndu-se a- sigura un crescendo echilibrat al datelor transmise. De asemenea, noul cadru va da posibilitatea stabilirii anticipate, pe o perioadă de cîțiva ani, a cunoștințelor ce vor fi transmise (domeniu de activitate, modalități folosite). Apli- cînd nemijlocit cele mal noi date din domeniul educației adulților, aceste organisme culturale sătești vor avea posibilitatea să influențeze substanțial evoluția spirituală a țăranilor.
Mobilizarea între
gului potențial al 
noii intelectualități 

sătești

în aprecierea momentului cultural actual la sate pornim și de la următoarea constatare : în prezent, e- xistă în județe mult mai mulți directori de cămine culturale cu o calificare superioară, față de cîți erau pînă de curînd. Ei sînt oameni de cultură, cu prestigiu în fața consătenilor, cu experiență în munca de educație, călăuziți de o sinceră pasiune pentru această activitate. După cum sublinia Virgil Radulian, pentru a evita repetarea vechilor greșeli se impune în primul rînd formarea într-un stil nou de muncă a activului cultural, înarmarea sa cu altă viziune asupra culturii do masă, cu o altă tehnică, întemeiată pe date științifice.— în curînd activul cultural din comune va face obiectul unor instructaje care își propun pregătirea lor în vederea sarcinilor ce-i așteaptă — afirmă dr. Ion Vlăduțiu. în ce va consta „instruirea"? în orice caz, nu în indicații generale, ci într-o muncă de ajutor eficient, într-o asistență competentă, chiar la sediul așezămintelor de cultură. în acest scop, C.S.C.A. s-a gîndit să organizeze cîte un colectiv pe județ, format din oamenii cu cea mai bună pregătire, care să lucreze nemijlocit, mai multe săptămîni, în comune.în fața noilor sarcini atît de complexe este evident că munca culturală nu va mai putea fi făcută de un singur om. Directorul de cămin cultural trebuie să aibă drept una din principalele calități pe cea de bun organizator care, cu tact și pricepere, să polarizeze în jurul său întregul potențial spiritual al comunei: intelectualitatea locală.— Numai prin larga antrenare a tuturor specialiștilor vom putea face față noilor sarcini — apreciază lector univ. Virgil Radulian. Pentru a da un prim impuls acestui proces. în luna septembrie vom organiza pe centre de comune cîte 3—4 comune care sînt apropiate și au un profil de activitate asemănător, consfătuiri cu intelectualii satului, nu numai cu directorii căminelor culturale, pentru a le transmite intențiile noastre, concepția despre organizarea activității culturale, pentru a asculta opinia lor și a obține o emulație creatoare în rîndul intelectualității.Acest punct de vedere a fost exprimat și de Gheor- ghe Spătaru, directorul căminului cultural din Stoi- cănești, județul Olt.— Intelectualii pot deveni catalizatorul preocupărilor culturale locale. A- tunci cînd Intelectualitatea de la noi participă nemijlocit la activitățile căminului cultural, cetățenii și tineretul sînt din ce în ce mai prezenți la manifestările culturale.Atenția directorilor așezămintelor nu trebuie însă să se limiteze Ia intelectualitatea locală. După cum afirma dr. Ion Vlădu- țiu există condițiile pentru a stimula „un schimb de valori între intelectualitatea din comunele apropiate. Pledez pentru statornicirea unor relații în care directorii să nu se adreseze cu toate problemele numai județului, ci să apeleze, atunci cînd există posibilități, si la comuna vecină. Nu trebuie să uităm că în prezent la sate există din ce în ce mai mulți intelectuali, absolvenți ai institutelor de învățămînt su

perior : medici, ingineri agronomi și veterinari. Peisajul vieții culturale locale se poate completa și cu sprijinul acestora".După cum au afirmat unii invitați, în acest context de emulație generală intelectualii tineri rămîn în mare măsură străini de activitatea culturală. Cum se explică acest fenomen ?— Explicația eu aș lega-o de problema formării și promovării cadrelor de activiști culturali — apreciază dr. Ion Vlăduțiu. în acest sens s-au preconizat de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă o serie de măsuri privind perfecționarea cadrelor. Aș vrea însă să subliniez că este nevoie de eforturile conjugate ale mai multor instituții centrale pentru a forma intelectualii de care avem nevoie în contextul de mîine al satului nostru. Fără îndoială, C.S.C.A. îi revine una din sarcinile principale în a- ceastă privință, dar pentru a se ajunge la rezultatele dorite este necesar în primul rînd sprijinul Ministerului învățămîntului. în trecut cei care absolveau școala normală veneau în sat cunoscînd muzica, conducerea unei activități so- cial-culturale. Noi, în momentul de fată ne aflăm în situația cînd viitorul cadru didactic nu mai do- bîndește pe băncile institutului sau ale școlii pe care o urmează cunoștințe suficiente din aceste domenii. Nepriceperea sa se răsfrîn- ge apoi negativ asupra întregii vieți culturale a satului.— Chiar dacă la început el are intenții bune, venind în contact cu activitatea practică și văzînd că nu știe să se descurce, avînd un insucces, două, trei, se va îndepărta de ea și apoi vor trebui mari eforturi pentru a-1 readuce Ia o participare de specialitate activă, nu ca obligație administrativă, ci din convingere — a completat ideea lector univ. Virgil Radulian. Această deprindere cu problemele culturale, pasiunea și interesul pentru ea, ar trebui să le formeze facultatea. în a- cest scop exista la institutele pedagogice un curs de „Activitate culturală de masă" care, îmbunătățit, ar fi putut rezolva dificultățile existente. Din păcate, începînd cu noul an universitar el a devenit facultativ, deși conducerea C.S.C.A. a insistat pentru menținerea actualei forme a cursului, deși numeroase cadre didactice au demonstrat utilitatea lui, fă- cînd și propuneri pentru îmbunătățirea programei analitice. *Discuțiile purtate în cadrul mesei rotunde, ca șl observațiile noastre nemijlocite de pe teren, ne dau posibilitatea să tragem concluzia că există în prezent premise favorabile, obiective și subiective, pentru o rodnică activitate în cultura de masă. Se remarcă, în rîndul celor ce au început să lucreze în acest sector de activitate o mare disponibilitate, receptivitate față de sugestiile pe care le impune viața, inițiativă și entuziasm. Această pasiune față de problemele culturale trebuie valorificată din plin, determinînd o creștere calitativă, de substanță, a vieții culturale la sate.
Masă rotundă organizată 
de Radu
CONSTANTINESCU

© Teatrul de Stat Sibiu (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Nevasta altui* 
— 20
• Teatrul „C. Tănase” (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20
• Ansamblul „Perlnița” (tn sala Sa
voy a Teatrului „C. Tănase”) ; Va
rietăți folclorice — 19

17.30 — TV pentru școlari
Consultații la matematici 
(clasa a VIII-a)
Tema : Probleme de geome
trie
Prezintă prof. Gheorghe Că
lugărița ,

18,00 — TV pentru specialiștii din 
industrie
Ciclul „Automatizarea1*: Sis- iț 
teme electronice . -V
Prezintă ing. Radu Dordea jss

18.30 — Curs de limba engleză (re- §
luarea lecției a Vl-a)

19,00 — „La vtrsta noastră" — emi
siune pentru tineret

19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletinul meteorologic

Publicitate
20,00 — Film serial : Thierry la

Fronde &
10,26 — Opinia dumneavoastră

Respectul reciproc cetățe
nesc (II)

20.48 — Film artistic : „Ierburi a- 
mare”

22,10 — Panoramic
22.30 — Divertisment muzical
22,45 — Telejurnalul de noapte
23,00 — închiderea emisiunii.

cinema
o Roata vieții : PATRIA — 10 ; 12,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, CIRCUL DE STAT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
tf Tarzan, omul maimuță : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2521 — 
orele 17,30 și seria 2522 — orele 20,15), 
REPUBLICA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20, GRADINA DINAMO — 20.
• Viva Marla : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, CA
PITOL — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30, 
la grădină — 20,30, FEROVIAR — 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, EXCEL
SIOR — 9,30 ; 12 ; 14,45 ; 17.30 ; 20,15, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, GRADINA DOINA — 20,15 ; ARE
NELE LIBERTĂȚII — 19,45.
• Șapte oameni de aur : TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, Ia 
grădină 19,30, FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18.15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Piramida zeului Soare : DACIA — 
8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 21,
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. 1 '
• La strada : SALA CINEMATECA —1( 
10 ; 12 : 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.
• Zorba grecul : CENTRAL — 8,30 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45.
• Duelul lung : VICTORIA — 8,45 ; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, RAHOVA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15, LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
o Neamul Șoimăreștilor : LUMINA — 
9—17,15 în continuare ; 20.
• Intîlnlre in munți : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20.
• Cartierul veseliei r UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
• Cehoslovacia, pămint necunoscut 
— în anul 2001 mașinile vor face 
totul singure — în vizită la caraca- 
tlțo — Stînca — Narcis t TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Taffy șl vînătorul s DOINA — 9 ;
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20.
• Alegere de asasini : VITAN — 15,30 ;
18 ; 20,30, la grădină — 20.
e O fată ciudată : GRIVIȚA — 9 j / 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 20,30.
• Diminețile unul băiat cuminte : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45 ; 20.
« Prietenele : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
• Aventurierii î BUZEȘTI — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20, MOȘILOR — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Dacii : GRĂDINA MOȘILOR — 20.
• Inimă nebună... nebună de legat t
UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină 20,15.
• Studiu despre femei ; DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : COTRO-1 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mesteacănul : VOLGA — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,30.
• Domnișoarele din Rochefort : VII
TORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Falsa liră de aur : AURORA — 8,45;
11.30 ; 14,15 ; 17, 20, la grădină — 
20,30.
• Valea î MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30.
© Un dolar găurit : POPULAR —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Judecata : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 t
COSMOS — 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Moștenirea lui Achille : FLACĂRA'
— 15,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Prin Kurdlstanul sălbatic : ARTA
— 9—15,45 in continuare ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 20.
• Oscar ; PROGRESUL — 15,30 : 18 ; 
20,30.
• Golgota : GRĂDINA PROGRESUL'
— PARC — 20.
O Un nabab maghiar ; Zoltan Kar- 
pathy : Ferentari — 15,30 ; 19.
O Cînd tu nu ești : CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

O Caut o nevastă : PACEA — 15,45; 
18 ; 20,15.
e Angelica, marchiza îngerilor ; Mi
nunata Angelica : PARCUL HERĂS
TRĂU — 19,45.
• Coliba unchiului Tom s GRĂDINA’
EXPOZIȚIEI — 20.

teatre
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Plecarea la Helsinki 
a unei delegații a 

Partidului Comunist Român

Sosirea unei delegații 
a Asociației de prietenie 

sovieto-române
Luni la amiază a plecat spre 

Helsinki delegația Partidului Co
munist Român compusă din tova
rășii Gheorghe Stoica, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Grigore Comar- 
tin, secretar al Comitetului jude

Manifestări consacrate 

zilei de 23 August
La cluburi, case de cultură și cămine culturale au avut Ioc zilele acestea numeroase manifestări consacrate celei de-a 24-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist.„Rolul P.C.R. în organizarea insurecției armate de la 23 August" s-a Întitulat expunerea făcută, luni după- amiază, de general-colonel în rezervă Dumitru Dămăceanu, în fața a numeroși cetățeni, în sala de festivități a Direcției generale a rezervelor de stat din Capitală.După o expunere asemănătoare, la care au asistat în aceeași zi nu

Concursul de admitere in licee, 
invățămîntul profesional și tehnic

Ministerul învățămîntului comunică:Concursul de admitere, sesiunea de toamnă, în liceele de cultură generală, liceele de specialitate, în- vățămîntul profesional și învățămîn- tul tehnic pentru anul școlar 1968— 1969, va avea loc după cum urmează 2I. Pentru cursurile la zl, la :— liceele de cultură generală, liceele de specialitate (industriale, agricole, e momice și sanitare), școlile profesionale, pregătirea prin ucenicie la locul de muncă și școlile de maiștri — între 2 și 9 septembrie ;— liceele pedagogice de educatoare, liceele de cultură generală cu profil artistic sau cu program de educație fizică — intre 28 august și 9 septembrie ;— institutele pedagogice de învățători și școlile de specializare post- liceală — între 23 și 30 septembrie.
ȘTIRI SPORTIVE

■iJucătorii români ILIE NĂSTASE ți ION ȚIRIAC au dominat turneul internațional de tenis de la Viareggio reușind să cîștige trei probe.La simplu bărbați, ILIE NĂSTASE a obținut o victorie de prestigiu în fața reputatului tenisman iugoslav BORA IOVANOVICL pe care l-a întrecut în patru seturi: 5—7, 8—6, 6—6—3. In primele două seturi disputa a fost echilibrată, dar în următoarele două Ilie Năstase a jucat fără greșeală, învingîndu-și adversarul de o manieră care i-a atras aprecierile și aplauzele publicului spectator.Finala probei de dublu masculin a opus cuplurile ION ȚIRIAC — ILIE NĂSTASE (ROMANIA) și BORA IO- VANOVICI — ZELKO FRANULO- VICI (IUGOSLAVIA). în formă excelentă perechea română a cîștigat clar în două seturi: 6—1, 6—2.

Realități și perspective 
ale asistenței medicale

(Urmare din pag. 1)Este cît se poate de limpede că problemele actuale ale ocrotirii sănătății impun o nouă orientare și noi măsuri in activitatea curativo- profilactică și în organizarea ocrotirii sănătății, adaptate Ia etapa actuală de dezvoltare multilaterală a țării noastre. Acestea sînt motivele pentru care, la indicația conducerii superioare de partid și de stat. Ministerul Sănătății, ajutat de un colectiv larg de specialiști, a efectuat, în ultimii doi ani, o analiză complexă a stării de sănătate și a asistenței medicale a populației. Concluziile acestui studiu complex au permis formularea unor propuneri privind liniile de orientare și măsurile ce trebuie luate în acest domeniu. Studiul a fost supus unei analize aprofundate, în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 18 iunie 1968, cu care ocazie s-au făcut o serie de noi propuneri și s-au dat indicații prețioase privind îmbunătățirea activității de ocrotire a sănătății populației. Ministerul Sănătății elaborează în prezent planurile de măsuri și actele normative necesare pentru transpunerea cît mai rapidă în practică a propunerilor rezultate din studiul întreprins, completate cu indicațiile primite din partea conducerii partidului.în activitatea actuală și de perspectivă a domeniului medico-sanitar un loc deosebit îl ocupă preocupările și măsurile pentru asigurarea sporului natural al populației, unul din principalii factori care definesc situația și perspectivele de dezvoltare ale unui popor sub aspectul biologic și social. în tara noastră, sporul natural — după o perioadă favorabilă •— a început să scadă, ca urmare a unor măsuri legislative ce au determinat reducerea simțitoare a natalității. Dacă am fi rămas la sporul natural din 1965—1966, țara noastră ar fi înregistrat în anul 2 000 o creștere a populației de numai 20,4 la 

țean Argeș al P.C.R., care, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Finlandez, va par
ticipa la manifestările prilejuite de 
cea de-a 50-a aniversare a înte
meierii acestui partid.

(Agerpres)

meroși tineri la clubul elevilor din Capitală, a avut loc un montaj literar intitulat „Eroi au fost, eroi sînt încă"Expuneri ale unor generali și ofițeri ai forțelor armate, avînd ca temă însemnătatea actului de la 23 August în viața poporului român, au fost prezentate și la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera, Fabrica de confecții și tricotaje București, Fabrica de elemente pentru automatizări, întreprinderea „Suveica" și altele. (Agerpres)

II. Pentru invățămîntul seral, la:— liceele de cultură generală — înt.re 25 și 30 august ;— liceele de specialitate, școlile profesionale și școlile de maiștri — între 2 și 9 septembrie.III. Pentru invățămîntul fără frecvență, la :— liceele de cultură generală — între 20 și 30 septembrie ;— liceele de specialitate (economice și agricole) — între 2 și 9 septembrie ;— institutele pedagogice de învățători — între 23 și 30 septembrie.Informații cu privire la condițiile de admitere și înscrierea la concurs pot fi obținute de la inspectoratele școlare sau de la unitățile școlare respective. (Agerpres)

în proba de dublu mixt, ION TIRIAC (ROMANIA) și SUSAN MC LENNON (ANGLIA) au cîștigat cu 6—2, 6—8, 6—4 în fața cuplului ILIE NĂSTASE (ROMANIA) — IRENE SANDBERG (SUEDIA).BRAȘOV 19 (Agerpres). — Luni a luat sfîrșit la Brașov turneul internațional masculin de volei. Victoria finală a revenit echipei României, care a totalizat 8 puncte. în ultimul joc voleibaliștii români au întrecut cu scorul de 3—0 (15—7. 15—10, 15—5) echipa Iugoslaviei. România B, clasată pe locul doi cu 7 puncte, a învins cu 3—2 (15—2, 13—15, 15—10, 13—15, 16—14) echipa Ungariei. Premiul pentru cel mai bun coordonator de joc a fost atribuit jucătorului român Drăgan. Un premiu special a primit și jucătorul maghiar Buzek, considerat cel mai bun în atac.

sută, față de un spor de circa 50 la sută in majoritatea țărilor europene. Ca urmare a măsurilor legislative și social-economice luate de conducerea partidului și a statului, a fondurilor materiale și a forțelor medicale investite în această acțiune, în anul 1967 populația țării noastre a crescut cu aproape 350 000 locuitori. Este un spor de aproape trei ori mai mare decît în 1966 și cel mai ridicat din perioada de după anul 1930. în viitor, atenția noastră se va îndrepta spre ridicarea calității asistenței medicale — avînd în vedere faptul că mortalitatea infantilă se menține încă la un nivel nesatisfăcător — spre lărgirea în continuare a bazei tehnico-materiale prin creșterea numărului de paturi în maternități, a numărului de secții de copii și creșe. Se are în vedere și o mai judicioasă repartizare a lor pe județe. De asemenea, pentru a dirija prin măsuri corespunzătoare dezvoltarea demografică, se impune crearea unei comisii demografice.în structura morbidității, care o- glindește atît condițiile de viață și de muncă ce caracterizează o anumită etapă, cît și nivelul ocrotirii sănătății, preocupările cadrelor me- dico-sanitare au ca obiect combaterea unor boli transmisibile (tuberculoza, boli infecțioase intestinale), reminiscențe ale vechilor condiții de viață și ale unor lipsuri în asistenta medicală, prevenirea și tratarea bolilor cronice degenerative, cît și a bolilor profesionale. Acțiunile întreprinse pînă în prezent pentru combaterea bolilor cronice degenerative, bunăoară, au reflectat o orientare mai mult curativistă, activitatea des- fășurîndu-se cu precădere în instituțiile specializate, fapt care a diminuat atît capacitatea de cuprindere a problemei, cît și mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor. Analizînd cu ajutorul unor comisii de specialiști situația acestor boli. Ministerul Sănătății a elaborat principalele direcții de desfășurare a activității concrete

Luni dimineața a sosit în Capi
tală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-române, condusă 
de V. P. Moskovski, membru al 
Comisiei centrale de revizie a C.C. 
al P.C.U.S., redactor șef al ziarului 
„Sovetskaia Rossia“, care, la invi
tația Consiliului General A.R.L.U.S., 
va participa la sărbătorirea celei 
de-a XXIV-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte V. P. Pa- 
siuk, președintele Sovietului raio
nal Kalinin din Moscova, M. D. 
Mikaelian, șeful sectorului țări so
cialiste din filiala Uniunii asocia
țiilor de prietenie din Armenia, 
A. P. Cehovskoi, șeful biroului de 
proiectare al Uzinei de automobile 
din Minsk, F. A. Belozerov, lăcătuș

Crpnica zilei
Luni, 19 august, George Macoves- cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe dl. Nguyen Duc Van, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare, ca șef al Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în Republica Socialistă România.

★La invitația ministrului comerțului exterior, luni seara a sosit în Capitală, Cyril Bright, ministrul planului și afacerilor economice al Republicii Liberia, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului, de funcționari superiori din acest minister.în timpul șederii în țara noastră, ministrul liberian va purta convorbiri privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.
★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, luni la a- miază a sosit în Capitală o delegație a Comitetului mongol pentru apărarea păcii, formată din Djambîn

Concurs pentru ridicarea 
în București 

a Monumentului feroviarilorMinisterul Căilor Ferate, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Consiliul popular al municipiului București și Uniunea .artiștilor plastici organizează un concurs de pro? ' iecte pentru ridicarea în București a Monumentului feroviarilor. Concursul este deschis tuturor artiștilor plastici și arhitecților, care pot participa individual sau în colectiv.Acest monument va evoca munca ceferiștilor, contribuția lor la luptele revoluționare duse de clasa muncitoare din țara noastră. Prin compoziția și dimensiunile sale, monumentul se va integra arhitectural în spațiul verde dintre palatul Ministerului Căilor Ferate și aripa centrală a Gării de Nord,Concurenții vor prezenta macheta și piesele care o însoțesc la Centrul de documentare și publicații tehnice al căilor ferate din Calea Griviței nr. 193 B, pînă în ziua de 15 ianuarie 1969.Lucrările, care vor fi selecționate de un juriu compus din artiști plastici, arhitecți, critici de artă și reprezentanți ai instituțiilor organizatoare ale concursului vor fi dotate cu premii și mențiuni în valoare de la 30 000 la 8 000 lei. (Agerpres) 

menite să prevină, în limitele actualului stadiu de dezvoltare a medi- cinei. bolile cardiovasculare, neuro- psihice și altele. în privința bolilor profesionale, pe lingă controlul preventiv diferențiat și sistematic al muncitorilor, s-a impus aplicarea u- nor riguroase măsuri de protecție a muncii.Bolile cronice, care necesită o asistență medicală repetată și de lungă durată, ca si ridicarea nivelului cul- tural-educativ al maselor au condus la creșterea solicitărilor de prestații medicale din partea populației. La a- cestea se adaugă introducerea necontenită în practica medicală a noilor cuceriri ale științei, concretizate în progrese incontestabile în calitatea a- sistenței medicale, în sporirea numărului de investigații și proceduri pentru aceeași boală. Devine astfel explicabilă creșterea progresivă a „consumului medical" și a costului asistentei medicale. Analiza cauzală a acestor situații a scos însă în evidență și factorii principali asupra cărora trebuie dirijate eforturile noastre.Capacitatea de cuprindere * rețelei sanitare nu poate fi crescută la infinit și. mai ales, în ritm prea rapid. Ca atare, prin forme organizatorice adecvate, prin stilizarea judicioasă a forței de muncă și a bazei materiale de care dispunem, trebuie să se asigure, într-o măsură mai mare, satisfacerea cerințelor reale de asistență medicală a populației. Este necesar să se cunoască și să se respecte rolul fiecăreia din verigile de bază ale rețelei de asistență medicală — spital, policlinică, dispensar de circumscripție — cît și legătura funcțională ce trebuie să le unească, realizată sub forma organizatorică eficientă a spitalului unificat. în acest context se prevede dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii, pentru a asigura toate prestațiile medicale care nu necesită obligatoriu internarea. îmbunătățirea acesteia va determina creșterea vo

la Uzina „Severnaia Cerni" din o- 
rașul Veliki Ustiug, N. I. Koniaeva, 
actriță la „Mossoviet".

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Mi
hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., și de alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri 
ai Ambasadei.

★
în aceeași zi, membrii delegației 

Asociației de prietenie sovieto-ro
mâne au făcut o vizită la Consiliul 
General A.R.L.U.S., unde au fost 
primiți de Mihail Roșianu și de 
membri ai Consiliului.

(Agerpres)

Batmonh, prorectorul Universității de stat mongole, și Telheejavjn Sambuu, Erou al muncii socialiste — membri ai Comitetului mongol pentru apărarea păcii.
★Luni au plecat în Franța prof. dr.ing. Gleb Drăgan, decanul Facultății 8 de energetică a Institutului politeh- a p.ic din București, și prof. dr. ing. 8 Gheorghe Hortopan, decanul Facultă- | ții da electrotehnică a aceluiași institut, care vor lua parte la cea de-a XXII-a sesiune a Conferinței internaționale a marilor rețele electrice, de la Paris.
★în cadrul acordurilor de colabo- | rare dintre Academia Republicii So- j cialiste România și Academia națio- I nală de științe din Statele Unite ale | Americii ne vizitează țara prof. dr. E Abraham Goldstein de la Universi- I tatea din California. I(Agerpres)

A apărut:

„LUPIA OE CLASA“
nr. 8• EDITORIAL : Forța și dinamismul orînduirii noastre socialiste. 9 PETRU BERAR : Tî- nărul Marx și dezbaterile actuale în jurul umanismului, o A- LEXANDRU VALENTIN: „Anti- Diihring" — un model de gîn- dire științifică, o ION OLTEA- NU : Comerțul exterior în contextul dezvoltării economiei noastre naționale. • IVANCIU NICOLAE-VĂLEANU : Aspecte ale metodologiei în cercetarea istoriei gîndirii economice românești • DANA VOINEA : Cu privire la stadiul de dezvoltare economică a României la începutul veacului.DEZBATERE DESPRE DIALECTICA DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE SOCIALISTE ÎN ȚARA NOASTRĂ• GH. ȘICLOVAN : Relația dintre forma de proprietate și forma de repartiție.INVESTIGAȚIE SOCIALA• TUDOR BĂRAN : Observații monografice privind sistematizarea unei comune din județul Gorj.DOCUMENTAR

o MIRCEA OPRIȘAN : Decalaje pe tărîmul științei și tehnicii în lumea capitalistă.CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE• COSTIN C. KIRIȚESCU: Tendințe ale comerțului mondial capitalist.

lumului de asistentă în condiții de mai bună economicitate, cît și dezvoltarea largă a acțiunilor profilactice. De asemenea, pentru a lega personalul medico-sanitar de problemele specifice ale întreprinderilor, medicul va fi integrat în viața acestora, reglementîndu-se obligația ce-i revine de a informa permanent conducerea întreprinderii asupra stării de sănătate a muncitorilor, a incapacității lor de muncă, a noxelor etc. In același timp însă, policlinicile și spitalele de întreprindere și instituție cu activitate redusă vor fi deschise și pentru populația din teritoriul aferent. Totodată, se va introduce carnetul de sănătate la purtător, măsură care va asigura o mai bună urmărire a stării de sănătate a pacienților și eliminarea a- buzului de prestații medicale și de medicamente. O altă măsură menită să îmbunătățească asistenta medicală a populației va consta în dezvoltarea sistemului asistentei medicale din cadrul policlinicilor și cabinetelor cu plată și prin asistența medicală la domiciliu, contra cost.România dispune astăzi de 1 medic la 643 locuitori ; cu toate acestea, lipsesc cadre medicale la anumite unități, ceea ce creează neajunsuri și justificate nemulțumiri. Această situație se datorește neegalei distribuiri a cadrelor pe teritoriu și folosirii neraționale a specialiștilor existenti. Pentru remedierea lipsurilor au fost preconizate măsuri, între care unele sînt în curs de aplicare, privitoare la : recrutarea candi- daților pentru facultățile de medicină și repartizarea lor după absolvirea cursurilor în județele deficitare în cadre medicale, restrîngerea apreciabilă a normativului de specialități (la noi există peste 50, în alte țări europene, aproximativ 20), elaborarea unui nou normativ de personal și îmbunătățirea actualului sistem de promovare și transfer al medicilor etc. Potrivit sarcinilor primite. Ministerul învătămîntuhd. în colaborare cu Ministerul Sănătății, au în vedere îmbunătățirea modului de pregătire a tinerelor cadre prin perfecționarea conținutului învătămîn- tulul. în sensul adaptării acestuia la necesitățile practicii medicale și la realitățile din țara noastră, reorganizarea învățămîntului postuniversitar de perfecționare și specializare a medicilor ș.a. De o deosebită importanță sînt măsurile prevăzute în privința salarizării cadrelor medico- sanitare. care sînt menite să asigure o corelare mai bună a salariilor aces-

(Urmare din pag. I)Comuniștii din țara noastră, întreg poporul român au urmărit întotdeauna cu profundă satisfacție progresele obținute de popoarele Cehoslovaciei frățești în construcția socialistă, în făurirea vieții noi. Opinia publică din țara noastră a dat o deosebită apreciere eforturilor desfășurate de popoarele Cehoslovaciei socialiste, din inițiativa Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru perfecționarea vieții sociale, cursul înnoitor care s-a conturat după plenara din ianuarie a.c. De la început, Partidul Comunist Român, poporul nostru și-au manifestat deplina înțelegere și calda simpatie față de ampla activitate desfășurată de poporul cehoslovac, sub conducerea partidului său comunist, pentru lichidarea unor lipsuri și deformări din trecut, pentru dezvoltarea democrației socialiste și stimularea mai largă a spiritului de inițiativă al maselor în cadrul procesului de edificare socialistă — convinse că aceasta este atît în interesul popoarelor ceh și slovac, cît și al întăririi sistemului mondial socialist, al creșterii prestigiului și influenței socialismului în lume. Vizita delegației române a oferit acesteia posibilitatea de a constata — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — că în Cehoslovacia „destinele socialismului se află în mîini sigure, că popoarele ceh și slovac urmează cu încredere partidul lor comunist, asigurînd consolidarea și dezvoltarea continuă a cuceririlor revoluționare". Comuniștii, poporul nostru au deplină încredere că muncitorii din Cehoslovacia, intelectualii, țărănimea, uniți în jurul partidului lor, vor ști să înlăture unele greutăți temporare, să învingă obstacole de orice fel, să asigure înfăptuirea obiectivelor fixate în programul de acțiune al P.C.C., adoptat de plenara din aprilie a Comitetului Central. In realizarea acestor țeluri, poporul nostru urează poporului cehoslovac succes deplin. Conducătorul delegației române a exprimat gîndurile și sentimentele întregului nostru popor atunci cînd a declarat : „în numele Partidului Comunist Român, guvernului și al întregului nostru popor, doresc să afirm și cu acest prilej că popoarele frățești ale Cehoslovaciei socialiste, Partidul Comunist din Cehoslovacia se pot bizui pe prietenia partidului și poporului nostru. Vom face totul pentru ca alianța și colaborarea ro- mâno-cehoslovacă să fie tot mai trainice, să dea roade cît mai bogate în beneficiul țărilor și popoarelor noastre, al întăririi forțelor socialismului și păcii".Sprijinul internaționalist, frățesc acordat de partidul nostru comuniștilor din Cehoslovacia, popoarelor ceh și slovac, în eforturile pentru ridicarea pe un plan superior a construcției socialiste în patria lor a avut un profund ecou în inimile oamenilor muncii cehoslovaci, ceea ce s-a reflectat concludent atît în presă cît și în calda afecțiune cu care au fost înconjurați conducătorii noștri de partid și de stat în timpul vizitei. Dînd glas sentimentului popular, tovarășul Alexander Dubcek a spus la mitingul de la uzina „Avia" : „Vă rugăm, prieteni români, vă rugăm, tovarășe Ceaușescu, să transmiteți întregului popor român sincerele noastre mulțumiri pentru prietenia, simpatia si sprijinul internaționalist pe care ni le acordați. Vă vom răspunde cu aceeași încredere".Abordînd problemele vieții internaționale, cele două delegații au subliniat — așa cum se arată în comunicat — că tendințele agresive ale imperialismului, folosirea forței, amestecul în treburile interne și exercitarea de presiuni în relațiile internaționale reprezintă piedica principală în calea instaurării unei păci trainice în lume. Ele și-au reafirmat solidaritatea și sprijinul lor față de lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, care se menține încordată, ele s-au pronunțat pentru rezolvarea grabnică a crizei pe baza
@ Ji S S3 @ @tui personal cu ale celorlalte categorii de salariați cu pregătire similară. incluzînd o diferențiere mai marcată a personalului care lucrează în locuri de muncă sau specialități deficitare, aplicarea principiului fundamental al retribuției în raport cu cantitatea și calitatea muncii prestate.Activitatea cadrelor medico-sa- nitare, atitudinea lor față de muncă și față de omul bolnav, conștiința datoriei, creșterea simțului de răspundere, preocuparea pentru îmbunătățirea cunoștințelor profesionale sînt caracteristici tot mai frecvente. Dar se înregistrează și atitudini care rîu se încadrează în deontologia socialistă, întîrzierea sau refuzul în efectuarea îngrijirilor medicale, condiționarea acordării asistenței medicale de recompense materiale, nepăsarea față de suferințele omului bolnav, indisciplina în muncă, lipsă de grijă și spirit gospodăresc față de bunuri, dezinteres pentru creșterea nivelului profesional și altele. Pentru păstrarea și promovarea prestigiului corpului medical șl asigurarea unui control cît mai calificat al practicii medicale în conformitate cu deontologia socialistă, Ministerul Sănătății elaborează. între altele, reglementările necesare pentru înființarea Colegiului medicilor și farmaciștilor, for ce se înscrie pe linia tradițiilor corpului medical din țara noastră. Totodată, se acționează pe linia îmbunătățirii activității științifice, de cercetare și creație originală în cele 21 institute și 6 centre medicale, prevenindu-se irosirea existentă a cadrelor și a mijloacelor de investigații și creîndu-se condiții pentru o activitate științifică mai eficientă. în acest scop, se preconizează înființarea unui institut central al cercetării medicale, care să conducă, să coordoneze și să sprijine cercetarea medicală din institute, centre de specialitate și clinici universitare. Concomitent, sub îndrumarea ministerului nostru, un colectiv larg de specialiști va pregăti proiectul noii Legi sanitare.Sîntem în pragul unei noi etape în ocrotirea sănătății. Aceasta impune o nouă concepție, metode noi de muncă, un stil de lucru nou. superior, adaptat cerințelor prezentului. Lucrătorii sanitari din întreaga tară, profund devotați cauzei sănătății poporului, vor ști să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce le revin și să obțină noi și importante succese în realizarea nobilei și umanitarei lor misiuni. 

prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate.Ca state socialiste europene, Cehoslovacia si România sînt profund interesate în realizarea securității europene — deziderat major al tuturor popoarelor continentului. Ele sînt hotărîte ca, actionînd în spiritul Declarației de la București, să depună în continuare eforturi pentru înfăptuirea acestui deziderat, pornindu-se de la realitățile postbelice, îndeosebi de la existența celor două state germane — Republica Democrată Germană, țară socialistă frățească, și R. F. a Germaniei — de la recunoașterea granițelor stabilite după război, inclusiv a graniței Oder-Neisse, de la recunoașterea nevalabilității încă de la început a dictatului de la Miinchen. Cele două părți au relevat însemnătatea recentelor propuneri ale Republicii Democrate Germane privind normalizarea relațiilor dintre cele două state germane și au subliniat importanța dezvoltării relațiilor și colaborării între țările europene și crearea de condiții ca toate statele de pe acest continent să participe cu drepturi egale la întărirea păcii în Europa și în întreaga lume.în cursul convorbirilor, în cadrul tratatului semnat și în comunicatul final a fost puternic afirmată hotărî- rea celor două părți de a întări a- lianța defensivă a țărilor socialiste, de a-și întări capacitatea de apărare. Așa cum se știe, România se pronunță, în spiritul hotărîrilor adoptate în comun de țările socialiste, pentru desființarea concomitentă a grupărilor militare existente în Europa. Atîta timp cît N.A.T.O. va exista însă, Tratatul de la Varșovia — ca instrument de apărare împotriva unui atac imperialist — își justifică pe deplin e- xistența, iar România, ca membră a acestui Tratat, acordă o mare atenție bunei pregătiri și înzestrări a forțelor sale armate, colaborării cu armatele celorlalte țări participante. România este și va fi întotdeauna — fie că va exista Tratatul de la Varșovia, fie că nu — o verigă trainică a sistemului socialist; oricînd, în caz de nevoie, armata sa va acționa, împreună cu armatele celorlalte țări socialiste împotriva oricărui atac imperialist.întreaga desfășurare a vizitei, întărirea și consolidarea prieteniei dintre România și Cehoslovacia reprezintă, după cum au subliniat în permanentă conducătorii celor două state, o contribuție importantă la strîngerea legăturilor de prietenie și colaborare frățească dintre țările socialiste, la întărirea unității și coeziunii acestor țări și a mișcării comuniste internaționale. Dezvoltarea prieteniei și colaborării cu Uniunea Sovietică, cu Cehoslovacia, cu toate țările socialiste se
A
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științe, Centrul de te- Teatrul de operă și Clădirile unităților in- magazinele moderne, institutele de învăță-
5.

îmi Imaginam Ulan Batorul ca un oraș specific de stepă. Am fost însă plăcut surprins din primul moment de aspectul modern al orașului de pe malurile Tolei. Blocuri înalte, înșiruite de-a lungul unor străzi drepte și îngrijite dimpreună cu edificiile unor instituții ca Academia de leviziune, balet etc. dustriale, școlile și mint superior, spitalele și maternitățile întregesc imaginea de azi a capitalei mongole.La Ulan Bator este concentrată o bună parte din industria Mongoliei : Centrala de termo- ficșre, Complexul pentru prefabricate din beton, Uzina de reparații auto, întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare, unități ale cooperației meșteșugărești. Este un oraș în care trăiește și muncește aproape o cincime din populația țării.Pentru a cunoaște înfăptuirile poporului mongol în construcția socialistă, preocupările sale actuale, ne-am adresat tovarășului NAMSRAIN AVIRMID, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării al R. P. Mongole, care a avut amabilitatea să ne înfățișeze cîteva din rezultatele obținute în acest an în industrie, agricultură și învățămînt, ca și unele din preocupările actuale ale conducerii de partid și de stat.în industrie oamenii muncii au obținut rezultate bune ; în primele 5 luni ale acestui an producția industrială globală a crescut cu 9,5 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Numeroase întreprinderi din ramurile industriei e- riergetice și a combustibilului, ale industriei ușoare și alimentare și-au îndeplinit sarcinile de plan cu 30—35 de zile înainte de termen.în agricultură, dar mai cu seamă în ce privește creșterea vitelor a arătat interlocutorul nostru, lucrurile se prezintă întrucîtva altfel. Anul a- cesta condițiile climaterice au fost în Mongolia vitrege : în timpul iernii o zăpadă abundentă a acoperit în întregime pășunile, ceea ce a dus la pierderea multor animale care nu și-au putut găsi hrana necesară, iar în vară seceta a lovit 13 regiuni ale țării. Cu toate acestea, datorită măsurilor partid și guvern, oamenilor muncii, stabilite prin planul de stat au fost îndeplinite. Programul stabilit de Congresul al XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, cu privire la dezvoltarea continuă a creșterii vitelor se îndeplinește cu succes. La ultima sesiune a Marelui Hural Popular au fost stabilite noi 

luate de hărniciei sarcinile

află în centrul activității internaționale a partidului și poporului nostru, care nu-și precupețesc eforturile pentru a contribui la consolidarea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești. Țara noastră dezvoltă o largă colaborare economică cu toate țările socialiste, acționează pentru adîncirea cooperării dintre țările socialiste — în industrie, agricultură și-în alte domenii — ea participă la activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, pronunțîndu-se pentru perfecționarea modului de funcționare a acestui organism, astfel ca el să contribuie la valorificarea mai bună a resurselor materiale și umane ale fiecărei țări membre.Convorbirile dintre delegațiile de partid și de stat ale țărilor noastre au acordat un loc important problemelor privind lupta pentru întărirea continuă a unității partidelor comuniste și muncitorești — ca factor principal de care depind unitatea și capacitatea de luptă a întregului front antiimperialist. Comunicatul consemnează hotărîrea celor două partide de a dezvolta relațiile de colaborare frățească dintre ele, schimbul de păreri și de experiență, în spiritul prieteniei, încrederii reciproce și internaționalismului socialist. Ele consideră că o cale importantă pentru întărirea unității mișcării comuniste o constituie intensificarea relațiilor bilaterale între partide, a contactelor și întîlnirilor între reprezentanții lor, ceea ce permite o mai bună cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, schimbul de experiență, clarificarea unor probleme de interes comun, discutarea de la conducere la conducere a diferitelor opinii într-un climat de încredere și înțelegere tovărășească, în scopul înlăturării divergențelor, al găsirii celor mai potrivite căi pentru restabilirea și consolidarea unității mișcării comuniste și muncitorești.Poporul nostru a reținut cu satisfacție din comunicat faptul că conducerea partidului și statului nostru i-a invitat pe tovarășii L. Svoboda și A. Dubcek să viziteze România și că invitația a fost acceptată cu plăcere. Delegația de partid și de stat cehoslovacă va fi primită pe pămîn- tul tării noastre cu aceeași caldă ospitalitate cu care au fost întimpinați solii poporului român la Praga.Poporul nostru salută rezultatele rodnice, îmbucurătoare ale vizitei delegației de partid și de stat române în R. S. Cehoslovacă, consi- derînd că ea se înscrie ca o contribuție de seamă la întărirea prieteniei trainice româno-cehoslovace, la unitatea țărilor socialiste, la dezvoltarea solidarității dintre partidele comuniste, la întărirea forțelor mondiale antiimperialiste și asigurarea păcii în lume.

măsuri pentru sporirea șeptelu- > lui și asigurarea unei baze ma- > teriale corespunzătoare. S-au <creat condiții pentru stimularea <cointeresării crescătorilor de a- vnimale. De pildă, pentru depă- >șirile de plan la producția de >carne, lapte, lînă, piei, se acordă sporuri de preț, care <ajung pînă la 50 la sută. <Dezvoltarea continuă a econo- >miei mongole a ridicat pregnant >necesitatea pregătirii de noi ca- <dre calificate pentru principa- <lele ramuri ale economiei na- Sționale. De la tovarășul Nams- Lrain Avirmid am aflat că aceas- >tă problemă se află în centrul >preocupărilor partidului și gu- <vernului. Trebuie spus că în <Mongolia invățămîntul de 7 ani xa devenit general și obligatoriu. >în timpul din urmă au cunos- >cut o largă dezvoltare învăță- >mîntul mediu și profesional. în <afară de cei 180 000 de elevi cu- <prinși în învățămîntul de 7 și <10 ani, la școlile tehnice și pro- >fesionale învață, în acest an, >9 000 de elevi. Iau amploare ca- >lificarea la locul de muncă, ca <și cursurile de scurtă durată. <Corespunzător cerințelor eco- >nomiei naționale, se dezvoltă și <învățămîntul superior. Anul a- cesta întreprinderile economice <ca și instituțiile științifice vor A.primi 4 000 de noi specialiști — >absolvenți ai diferitelor făcui- tăți din țară și de peste hotare. >Recent a luat ființă Faculta- < tea de mecanizatori pentru agri- < cultură, iar începînd cu noul an > de învățămînt școala politehnică > va deveni Institut politehnic. în prezent forurile competente sînt <preocupate de îmbunătățirea ca- <litativă a învățămîntului ds Stoate gradele în vederea reali- >zării unei concordanțe mal strînse între nivelul învățămîn- <tului și necesitățile producției. <O altă problemă abordată de >interlocutorul nostru s-a referit la nivelul de trai al populației. <Sporește mereu numărul celor <care părăsesc iurtele, instalîn- >du-se în case noi. Anul acesta >vor fi date în continuare în fo- >losință blocuri de locuințe, ceea <ce va face ca suprafața locuibilă <să crească cu 6,6 la sută față de 1967. în centrele populate numă- Crul clădirilor publice va spori cu >16 la sută în raport cu aceeași >perioadă a anului trecut și va <crește simțitor numărul unități- <lor de deservire a populației. <Fondul de mărfuri destinate >populației crește în acest an la £carne și produse de carne cu <*■6,7 la sută, la legume cu 15 la <sută, la încălțăminte cu 20 la <sută față de anul trecut. >Cele relatate de interlocutorul >nostru ilustrează ritmul în care >Mongolia își dezvoltă economia, <înnoindu-se anii construcției so- <cialiste. C
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SAIGON 19 (Agerpres). — De 

duminică dimineață Saigonul este 
zguduit aproape ceas de ceas de 
exploziile bombelor pe care uria
șele B-52 le răspîndesc în jurul său, 
pentru a contracara acțiunile ofen
sive ale patrioților intensificate 
brusc în această regiune. Giganti
cele bombardiere americane au a- 
runcat nu mai puțin de 270 tone 
de bombe asupra unor poziții „sus
pecte" pe o rază de aproximativ 
50 de kilometri în jurul capitalei, 
unde în ultimele 48 de ore au avut 
loc lupte puternice între forțele pa
triotice sud-vietnameze și trupele 
americane și aliate, scrie corespon
dentul agenției Associated Press, 
începînd cu zorii zilei de dumini
că, unitățile patriotice au lansat 
atacuri succesive asupra a 18 obiec
tive militare în trei din cele patru 
regiuni tactice sud-vietnameze. Cele 
mai violente ciocniri par să fi avut 
loc pe malurile Mekongului, unde 
trupele americane au fost surprinse 
de tirul patrioților într-o acțiune 
de debarcare.

Alte două ciocniri s-au înregis
trat aproape simultan în împreju
rimile fostei capitale imperiale, 
Hue, precum și în apropiere de Tay 
Ninh. La 35 kilometri de Saigon 
patrioții au bombardat o unitate 
de infanterie și cartierul general al 
celei de-a 25-a divizii saigoneze de 
infanterie. Atacuri similare ale pa
trioților au fost lansate și în re
giunea Platourilor înalte.

Pierderile suferite de partea a- 
mericană în urma acestui lanț de 
acțiuni ofensive nu sînt cunoscute 
încă.

Tn fotografia de jos : Femei nord- 
vietnameze, încadrate în miliția 
populară, răspund cu un puternic 
foc de arme automate incursiunilor 
avioanelor americane în provincia 
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HANOI 19. — CorespondentulAgerpres, Adrian Ionescu, transmite: într-un articol consacrat aniversării a 23 de ani de la revoluția din august, care a deschis calea întemeierii Republicii Democrate Vietnam, la 2 septembrie 1945, ziarul „Nhan Dan" scrie că cei 31 de milioane de com- patrioți și combatanți sînt ferm hotă- rîți să ridice tot mai sus spiritul revoluției din august, pentru a realiza cuvîntul de ordine „totul pentru victoria asupra imperialiștilor americani". Acțiunile de pe cîmpul de bătălie din Vietnam, ca și argumentele nesincere prezentate la convorbirile de la Paris, dovedesc că Statele Unite nu renunță încă la războiul de agresiune, la intențiile lor de a face din Vietnamul de sud o colonie și o bază militară. în fața acestei situații, po- porul vietnamez din întreaga țară își sporește și mai mult vigilența și își intensifică lupta pentru salvarea patriei, se arată în editorial. Reamintind evenimentele de acum 23 de ani, ziarul „Nhan Dan" relevă că succesul revoluției din august se da- torește aplicării juste a principiilor marxist-leniniste la condițiile concrete din Vietnam, rezolvării judicioase a problemelor privind etapele, obiectivul, forța motrice, sarcinile și metodele revoluției. împletirea strîn- să între lupta armată și cea politică a dus la o ofensivă puternică pe toate fronturile, la insurecția generală armată care a triumfat la 19 august 1945. în acea zi, în plin centrul Hanoiului. drapelul roșu cu steaua de aur a fost înălțat anunțînd întregii omeniri progresiste victoria poporului vietnamez. Născută în circumstanțe extrem de complexe și dificile, R. D. Vietnam a învins succesiv toate obstacolele în drumul său, drapelul său fiind astăzi simbolul inde

„în timp ce șeful delegației nige- riene, Enahoro, se găsește la Londra unde s-a întîlnit luni cu lordul Shepherd, ministrul pentru problemele Commonwealth-ului, negocierile de la Addis Abeba rămîn într-un punct mort de la ultima reuniune a delegaților care a avut loc la 15 august" — transmite agenția France Presse. Pe de altă parte în Nigeria se înregistrează o intensificare a operațiunilor militare de către trupele federale.Postul de radio „Vocea Biafrei" a anunțat duminică trecerea de către forțele federale a fluviului Imo și înaintarea lor spre Aba, ultimul cen
CONFERINȚA DE PRESA

A LUI JIRI HAJEK
PRAGA 19 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă, Jiri 
Hajek, ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, a arătat că 
stabilirea de relații diplomatice cu 
R. F. a Germaniei este o problemă 
complexă, legată de securitatea eu
ropeană în general. Problema fron
tierelor, recunoașterea celor două 
state germane, nevalabilitatea încă 
de la început a acordului de la 
Miinchen, a spus el, reprezintă 
cele mai importante aspecte în 
care guvernele R. S. Cehoslovace 
și R. F. a Germaniei au poziții di
ferite, ceea ce împiedică stabilirea

Acțiuni in favoarea
?

legalizării partidului comunist
DUSSELDORF 19 (Agerpres). — 

După cum relatează coresponden
tul din DuSseldorf al agenției 
A.D.N., în numeroase orașe din 
Republica Federală a Germaniei 
au fost difuzate zeci de mii de ma
nifeste și scrisori deschise care 
cheamă populația să se pronunțe 
pentru legalizarea Partidului Co
munist din Germania. Aceste ac
țiuni au loc în cadrul campaniei 
desfășurate în ajunul împlinirii a 
12 ani de la interzicerea Partidu
lui Comunist din Germania.

în una din piețele centrale ale 
orașului Dusseldorf a avut loc o

pendenței, suveranității, unității și integrității teritoriale a Vietnamului. Dejucînd toate planurile militare și politice ale imperialiștilor americani, care poartă pe teritoriul nostru un război barbar în speranța deșartă de a reîntoarce roata istoriei, arată ziarul, poporul vietnamez este ferm încrezător în linia luptei împotriva a- gresiunii americane, pentru salvarea națională, în conducerea clarvăzătoare și sigură a partidului, este hotărît să învingă, fiind gata la orice sacrificiu pentru independența șl libertatea patriei, pentru reunificarea ei pașnică.
Mika Șpiliak 
la Oslo

OSLO 19 (Agerpres). — Mika 
Șpiliak, președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
a sosit într-o vizită oficială în Nor
vegia. La sosire, el a fost primit 
de primul ministru al Norvegiei, 
Per Borten, și de alte persoane 
oficiale. In cursul vizitei, Mika Șpi
liak va avea convorbiri cu pre
mierul norvegian în legătură cu 
situația internațională, în special 
în legătură cu situația din Europa, 
precum și cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale dintre Norvegia și Iu
goslavia.

tru administrativ important deținut de trupele biafreze.Aici se desfășoară de cîteva zile lupte violente între trupele federale și cele biafreze. Militarii biafrezi încearcă cu îndîrjire să oprească înaintarea forțelor federale — menționează un comunicat biafrez. Luptele se desfășoară chiar pe drumul ce leagă Port Harcourt-ul de Aba, ultima fortăreață importantă ce se mai află încă sub controlul biafrezilor. Observatorii politici consideră că luptele ce au loc în momentul de față, destul de aproape de Aba, ar putea fi decisive pentru evoluția conflictului ce durează de peste 14 luni.

relațiilor diplomatice într-un viitor 
apropiat. Dimpotrivă, crearea unor 
misiuni comerciale constituie pre
misa dezvoltării relațiilor în do
meniu! comerțului și al economiei 
Hajek a menționat că, de altfel, 
asemenea relații există și se dez
voltă atît între cele două state ger
mane, cît și între R.F.G. și țările 
socialiste cu care aceasta nu între
ține relații diplomatice. El a rele
vat, de asemenea, că participarea 
Cehoslovaciei la C.A.E.R. nu con
stituie o piedică pentru dezvoltarea 
contactelor sale economice cu alte 
țări.

discuție publică, la care au partici
pat reprezentanți ai diferitelor or
ganizații obștești ale orașului. 
Tema discuției a fost anularea in
terzicerii Partidului Comunist din 
Germania. Mitinguri și discuții si
milare au avut loc în alte orașe 
din R. F. a Germaniei.

în orașul Hanovra, autoritățile 
au interzis desfășurarea unei con
ferințe de presă la care organiza
torii intenționau să vorbească 
populației din landul Saxonia in
ferioară despre situația politică 
din R.F.G. și necesitatea stringentă 
de a legaliza partidul comunist.

g b ei b b b
Expoziție internaționala 

Ia Sydney. ora?ul australian Sydney s-a deschis luni expoziția industrială internațională. In aceeași zi, ștandul Republicii Socialiste România a fost vizitat de ministrul australian al transporturilor, Ian Sinclair, de vicepreședintele Asociației construcții-ma- șini, R. Parker, de reprezentanți ai corpului diplomatic și de diverși specialiști. Oaspeții au apreciat calitatea exponatelor românești.
Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit delegația Cambodgiei, în frunte cu Keuk Kuhenag, președintele Consiliului de Coroană, care face o vizită în R.P.D. Coreeană.
Un comunicat comun al 

Congresului național afri
can din Africa de sud și al 
Uniunii poporului african 
Zimbabwe arată ca> în luptele care au avut loc în ultimele zile în Rhodesia, trupele regimului rasist al lui Ian Smith au înregistrat noi pierderi. în comunicat se subliniază că în Valea Fluviului Zambezi continuă să sosească noi întăriri ale trupelor de represiune. In ultimele șase zile au sosit în această regiune 2 000 de militari, între care și contingente ale trupelor R.S.A.

Arestări masive în Indo
nezia. Ziarul „Angakatan Bersend- jata", organ al armatei indoneziene, a- nunță arestarea a 526 „elemente comuniste" în regiunea centrală a Insulei Java, în cadrul unor largi operațiuni militare lansate de autorități Ia începutul lunii. Ziarul face cunoscută în același timp demiterea a 17 ofițeri superiori acuzați de a avea „vederi pro-comuniste".

MANIFESTAM 
CONSACRATE 

ZILEI DE 23 AUGUST

ALGER

SOFIA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : în 
sala bibliotecii „Kirill și Meto- 
diu" din Sofia a fost deschisă o 
expoziție a cărții românești, orga
nizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. Au fost pre- 
zenți oameni de artă și cultură 
din capitala bulgară. Au fost de 
față, de asemenea, Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia, 
și membri ai corpului diplomatic.

*

VARȘOVIA 19. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Pe scena unuia dintre cele 
mai mari parcuri din Varșovia — 
Bielany — a fost organizată 
o duminică a culturii româ
nești. La spectacol și-au dat con
cursul membrii ansamblului artis
tic din țara noastră, prezent în Po
lonia cu prilejul Zilelor culturii ro
mânești. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

In cadrul „Zilelor culturii româ
nești în Polonia" în sala „Stara 
Kordegarda" din parcul varșovian 
Lazienki a avut loc luni vernisa
jul unei expoziții de fotografii din 
viața culturala a orașului Bucu
rești.

Luni seara, Ansamblul de cîntece 
și dansuri al orașului București a 
prezentat pe scena Teatrului clasic 
din Palatul culturii și științei din 
Varșovia un spectacol de gală la 
care au asistat reprezentanți ai 
vieții artistice și culturale varșo- 
viene, numeroși invitați. A fost de 
față ambasadorul Republicii So
cialiste România la Varșovia, Ti- 
beriu Petrescu.

•k
PHENIAN 19 (Agerpres). — Cu 

prilejul zilei de 23 August. la 
Cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia coreeano-română" a 
avut loc o seară a prieteniei din

MISIUNEA LUI GUNNAR JARRING
BEIRUT 19 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și turneul de informare, 
Gunnar Jarring, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U. în O- 
rientul Mijlociu, a sosit luni dimi
neața la Beirut.

Luni după-amiază Gunnar Jar
ring a părăsit Beirutul, plecînd 
spre Nicosia, după ce a conferit 
timp de 80 minute cu Fouad Bu- 
tros, ministrul libanez al afaceri
lor externe. în timpul întrevederii, 
informează agențiile de presă, au 
fost examinate o serie de probleme 
privind stadiul actual al crizei din

de presă
transmit:

Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a acceptat invitația guvernului danez de a face o vizită oficială în Danemarca între 11 și 15 septembrie 1968 — anunță agenția B.T.A.
Președintele Ciprului, ar

hiepiscopul Makarios, a 
plecat într-un turneu Prin tarile scandinave. Președintele Makarios se va opri întîi în Finlanda, după care va vizita Suedia, Danemarca și Norvegia.

0 serie de ofițeri de a- 
viație și marină, implicați în lovitura de stat nereușită a regelui Constantin, din 13 decembrie 1967, au 

Noul avion de pasageri „TU-154* care va înlocui în curînd aparatele 
„TU-104", „IL-18" și „AN-10" pe traseele aeriene sovietice. Prima variantă 
a acestui tip de avion va avea o capacitate de 160 de locuri, iar cea de a 

doua de 220—240

tre cele două țări și popoare. Des
pre importanța acestei sărbători și 
despre prietenia dintre popoarele 
român și coreean au vorbit preșe
dintele cooperativei și ambasado
rul României la Phenian, Nicolae 
Popa.

★
TEL AVIV 19 (Agerpres). — Cu 

ocazia zilei de 23 August, s-a des
chis la Tel Aviv expoziția „O zi 
din viața unei uzine românești". 
La ceremonia deschiderii au parti
cipat Shaari Yehuda, ministru ad
junct în Ministerul Dezvoltării, 
membri ai conducerii Histadrutu- 
lui (organizație sindicală) și ai A- 
sociației de prietenie Israel-Româ- 
nia, reprezentanți ai diferitelor 
partide, ziariști.

A fost de față C. Dumitrachescu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Româ
niei în Israel.

ARTIȘTI ROMÂNI 
ÎN AUSTRIA

VIENA. — Cîntăreții români 
Ileana Cotrubaș și Ionel Pantea 
au participat la un recital de li- 
duri și arii din opere organizat de 
Academia de muzică din Viena, 
bucurindu-se de succes. „Această 
tînără artistă, scrie „Wiener Zei- 
tung" despre Ileana Cotrubaș, este 
la înălțime nu numai din punct 
de vedere tehnic, ci dispune și de 
ceva deosebit care permite să se 
întrevadă în ea viitoarea stea. Io
nel Pantea ne-a convins de talen
tul său vocal și actoricesc. Cea 
mai profundă impresie a lăsat-o 
In aria lui Ivan Susanin". Sub ti
tlul „A fost o zi de sărbătoare", 
„Kurier" publică la rîndul său o 
cronică elogioasă.

Orientul Apropiat și posibilitățile 
de soluționare ale acesteia.

într-o declarație făcută ziariști
lor, după întrevederea avută cu 
Jarring, Butros a spus că, atît el, 
cît și trimisul special al secretaru
lui general al O.N.U., sînt optimiști 
în ceea ce privește găsirea unei so
luții a crizei.

Totodată, el a declarat că după 
vizita pe care Jarring o va face la 
Ierusalim^ acesta va reveni la Bei
rut pentru a conferi cu oficialită
țile libaneze.

fost arestați în ultimele zile în Grecia, relatează agenția France Presse. Printre aceștia se află fostul șef de stat major general al aviației, generalul Gheorghios Antonakos, colonelul de aviație Diakoumakos și contraamiralul Rozakis. Au fost arestați, de asemenea, foștii deputați Menelaos Xilouris și Constantin Koniotakis.
Postul de radio Aden a anunțat că unități ale Republicii Populare a Yemenului de Sud și ale Republicii Arabe Yemen continuă operațiunile de urmărire a detașamentelor regaliste care se retrag din provincia Harib. în cursul unei lupte, zece militari regaliști au fost uciși, iar o importantă cantitate de armament a fost capturată.

Ministrul de externe 

al României a fost primit 

de Houari Boumedienne
ALGER 19. — Corespondentul

Agerpres, C. Benga. transmite i 
Ministru! afacerilor externe a' 
României, Corneliu Mănescu, e 
sosit luni la Alger într-o vizită 
oficială la invitația ministrului afa
cerilor externe al Algeriei, Abdela
ziz Bouteflika.

La sosire pe aeroportul Dar eJ 
Beida, ministrul român a fost salu
tat de Abdelaziz Bouteflika, de 
funcționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ambasador! 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Alger Pe aeroport s« 
afla, de asemenea, Nicolae Șipoș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Alger, și membrii am
basadei.

La sosire, Corneliu Mănescu a 
făcut ziariștilor o declarație în care 
și-a exprimat convingerea că vizita

PREGĂTIRI PENTRU 
„ETAPA CHICAGO"

Chicago, orașul trans
format într-o arenă a 
cursei candidafilor la 
obținerea învestiturii par
tidului democrat pentru 
alegerile prezidențiale, 
cunoaște tn aceste zile 
atmosfera „marilor fini
șuri". Principalii prota
goniști — vicepreședin
tele Hubert Humphrey și 
senatorul Eugene McCar
thy — aruncă în luptă, în 
aceste ultime zile care 
au mai rămas pînă la 
deschiderea Convenției 
(26 august), toate resur
sele publicitare de care 
dispun — anunță agen
ția France Presse.

Confruntarea principa
lă dintre cei doi preten- 
denți — remarcă agen
ția citată — are loc în 
problema redactării plat
formei democrate refe
ritoare la războiul purtat 
de S.U.A. în Vietnam, 
vicepreședintele Hum
phrey văzîndu-se nevoit 
să adopte tactica unei 
„dezangajări delicate" 
față de politica adminis
trației Johnson. Această 
atitudine este menită să 
constituie un răspuns ia 
programul propus de se
natorul de Minnesota, 
McCarthy, care, după 
cum sa știe, se pronunță 
pentru încetarea războiu
lui.

Dacă așa stau lucrurile 
în privința „concurenți- 
lor", situația în rîndul 
celor chemați a le fi 
„suporteri” încă nu pare 
a fi prea clară. Comisia

de verificare a mandate
lor candidafilor, care s-a 
întrunit luni la Chicago, 
are de rezolvat cea mai 
lungă listă de contestări 
din istoria partidului. 
Dezbaterile din Comisia 
de verificare a mandate
lor, remarcă unii obser
vatori, vor declanșa o 
luptă serioasă între sus
ținătorii principalilor pre- 
tendenți la candidatura 
Partidului democrat, Hu
bert Humphrey și Eugene 
McCarthy.

Un fapt demn de rele
vat este și acela că pen
tru ziua de 26 august 
și-au dat înfîlnire la 
Chicago, cu scopul de 
a-și exprima dezaproba
rea lor față de poiitica 
internă și externă a 
S.U.A., mii de manifes- 
tanfi, luptători pentru 
drepturile populației de 
culoare, adepți ai înce
tării infervenjiei america
ne în Vietnam.

„Serviciile secrete, 
F.B.I.-ul, poliția din Chi
cago, garda națională

B El
Insula Mauritius a 

oficial să devină membră a 
O.U.A., anunță un comunicat dat publicității la Addis Abeba de secretariatul general al Organizației Unității Africane. Această cerere va fi soluționată în cursul reuniunii la nivel înalt a Organizației Unității Africane, ce va avea loc în septembrie la Alger.

cerut

Ansamblul folcloric român 
„Balada", din București, și-a 
început simbătă seara turneul 
în Franța, prezentind primul 
spectacol în cadrul celui de-al 
XI-lea Festival internațional 
de folclor de la Montrejeau în 
apropiere de Toulouse. Specta
colul ansamblului „Balada" a 
fost întîmpinat cu căldură.

Generalul Eisenhower a suferit duminică două noi atacuri de cord, în ciuda tratamentului electric ce îi este aplicat pentru regularizarea ritmului bătăilor inimii, anunță ultimul buletin medical publicat de spitalul militar „Walter Reed" din Washington.
Demisia unor cadre mi

litare în Turcia. Primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, a anunțat demisia comandanților celor trei arme, urmînd ca ofițeri mai tineri să fie promovați în aceste posturi înalte.
La Veneția s-a deschis 

Festivalul internațional al 
filmelor documentare și 
pentru copii. La editia din acest an sînt prezentate filme din 18 țări, printre care și din România. 

sa în Algeria, contactele și între
vederile pe care le va avea vop 
contribui la întărirea relațiilor ro- 
mâno-algeriene, la lărgirea lor în 
spiritul prieteniei între cele două 
popoare, conform intereselor lor și 
cauzei păcii mondiale.

în aceeași zi Corneliu Mănescu a 
fost primit de Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului Revoluției, 
cu care a făcut un schimb de pă
reri asupra problemelor privind 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și asupra unor aspecte ale si
tuației internaționale.

După aceea, Corneliu Mănescu a 
avut întrevederi cu Abdelaziz Bou
teflika, cu Nouarredine Dellici. mi
nistrul comerțului, și cu Ahmed 
Ghozali, director general al Socie
tății naționale algeriene pentru 
transportul și comercializarea hi
drocarburilor.

din sfatul Illinois, armata 
federală și membrii co
mitetului de organizare a 
Convenției s-au pregă*it 
pentru orice eventualita
te" — arată 1-ranca 
Presse. Astfel, fitea- 
trul unde se vor^p/esfă- 
șura lucrările și o supra
față înconjurătoare cu o 
rază de 1 km. au aspec
tul unei citadele fortifi
cate. Prin șase „porți" 
păzite de polițiști înar
mați pînă-n dinți, vor 
trebui să treacă membrii 
Convenției, delegații, zia
riștii și invitații pentru a 
putea intra in amfiteatru. 
Și pentru ca „surprizele* 
să fie evitate, electorii 
vor fi „păziți" de 12 003 
de polițiști și de 5 500 
de soldați ai gărzii na
ționale.

Cunoscută fiind miza 
unei competiții de o 
asemenea amploare, si
tuațiile neprevăzute nu 
sînt excluse, iar finalul se 
anunță destui de agitat.

Ziarul „New York Times", într-un editorial publicat luni, a chemat din nou la încetarea tuturor bombardamentelor americane împotriva R. D. Vietnam. în editorial se subliniază, că în problema bombardamentelor „trebuie să se răspundă prin da sau nu" în platforma electorală a partidului democrat ce va fi prezentată spre aprobare Convenției naționale democrate de la Chicago. Ziarul menționează că adopții senatorilor McCarthy și McGovern — rivali ai vicepreședintelui Hubert Humphrey în lupta pentru candidatura democrată — „sînt hotă- rîți să obțină o platformă democrată care să cheme la încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord".
CU PRILEJUL ZILEI

CONSTITUȚIEI MAGHIARE

ifflMJL DE LA

NAGYHOrOS
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 

Cu ocazia Zilei Constituției maghia
re — 20 august — în localitatea 
Nagyhoros a avut loc duminică un 
miting la care s-au celebrat, totoda
tă, 600 de ani de existență a 
acestui oraș. La miting a luat cu
vîntul Pâl Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al II.P.U. 
Situația internă a țării noastre, a 
declarat el, este stabilă. Există or
dine legală și se desfășoară munca 
pașnică de construcție. Experimen
tarea noului sistem de conducere e- 
conomicâ arată că eforturile în 
această direcție merită să fie des
fășurate în continuare, deoarece ele 
vor promova dezvoltarea vieții e- 
conomice a țârii progresul mai 
rapid pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Vorbind despre situația interna
țională, Păi Losonczi s-a referit la 
pericolul pe care îl reprezintă 
agresiunea S.U.A. din Vietnam. 
Singura soluție pentru a pune ca
păt acestui război — a spus el — 
este acceptarea cererilor juste și 
drepte ale R. D. Vietnam și ale po
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