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DEMOCRAȚIEI ECONOMICE
Flecare membru al partidului, fiecare cetățean al țării poate constata azi că sudura organică dintre partid și popor, legătura lor indisolubilă, •'',1-rijinul entuziast pe care masele cele iăai largi îl acordă politicii marxist- leniniste promovate de partid, de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă principalul izvor al forței și trăiniciei de nezdruncinat a orînduirii noastre socialiste. Vizitele de lucru ale conducătorilor de partid șl de stat în toate județele țării, întîlnirile care au avut loc în aceste zile cu activul de partid și de stat, cu muncitori, țărani și intelectuali, dezbaterea publică a celor mal importante măsuri inițiate de partid sînt probe convingătoare, de necontestat, ale practicii conducerii partidului de a se consulta cu masele în elaborarea și definitivarea acțiunilor pe care le preconizează, astfel ca politica internă șl externă a partidului și guvernului să reprezinte cu adevărat voința poporului, interesele lui fundamentale. In felul acesta se asigură atît justețea, viabilitatea ho- tărîrilor adoptate, cît și creșterea spi- rihilui de răspundere civică a ma» 

se Intensifică participarea a- ’ istora la rezolvarea treburilor ob- ș'iești.Aceasta înseamnă o expresie grăi- • toare a dezvoltării și perfecționării continue a democrației socialiste, transpunerea In viață a hotărîrilor

George HOMOȘTEANU 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
provizoriu al județului Alba

Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, ca și a măsurilor ulterioare adoptate de plenarele Comitetului Central privind atragerea maselor la conducerea statului, crearea unui cadru favorabil confruntării de opinii, afirmării depline a personalității umane, a capacităților creatoare ale cetățenilor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din orașul Cluj: „Noi sîntem ho- tărîți să acționăm neabătut pentru lărgirea continuă a democrației socialiste, asigurind cadrul organizatoric necesar ca oamenii muncii din toate domeniile de activitate, din toate colțurile țării, să poată participa cu întreaga lor pricepere la făurirea destinelor patriei. In aceasta vedem o trăsătură fundamentală a ideii marxism-Ieninismului că, In socialism, poporul își făurește în mod conștient propria sa istorie".Nu-mi propun să repet însemnătatea aplicării principiilor democrației socialiste, mă voi referi doar la

Comerțul promite
să treacă cu bine

gxamenul sezonului
de toamnă

Ici, colo, în vitrinele magazinelor, alături de preferata recuzită de toamnă a vitrinierilor, au început să apară confecțiile ?i țesăturile groase, tricotajele și încălțămintea adecvate sezonului rece. Dar a- devăratele pregătiri nu se fac și nu sînt încă vizibile în magazine, ci în fabrici și depozite. Așadar, deși unele vitrine nu și-au schimbat încă „decorul", nu seamnă nicidecum industria ușoară și merțul l-au uitat cumpărători. L-am gat deci pe tov. C. pincaru, director general adjunct în Ministerul Comerțului Interior, să vorbească cititorilor noștri despre măsurile luate pentru a se asigura o bună a- provizionare a magazinelor cu îmbrăcăminte și încălțăminte în derea sezonului toamnă-larnă.

încă cope ru- O-

vedetre-— Cum comerțulfie barometrul tuturor modifi- lntervenite în populației —bule să fidel al cărilor cererea ne-a spus domnia sa — sezonalitatea mărfurilor, în speță a confecțiilor și încălțămintei, este un factor pe care nici un comerciant nu-I poate ignora. Chiar dacă unii cumpărători, fideli vechiului proverb, care-i invită să-și cumpere vara sanie, și-au reîmprospătat în lunile trecute garderoba pentru sezonul rece, masa cumpărătorilor va „ataca" magazinele abia sub presiunea schimbărilor vremii. Asigurarea unei bune aprovizionări a fost în atenția ministerului nostru încă de la începutul verii, o dată cu pregătirea pentru

contractări și cu efectuarea acestei operațiuni deosebit de importante. Orice greșeală în angajarea fondului de marfă — atît în ceea ce privește volumul, cît și structura — poate avea repercusiuni fie asupra bunei aprovizionări a populației, fie asupra rezultatelor eco- nomico-financiare ale întreprinderilor. Din a- ceste motive, am acordat mai multă atenție decît în alți ani organizării și desfășurării contractărilor. întreprinderile comerciale cu ridicata au realizat o largă consultare pe plan local, au folosit în măsură mai mare colecțiile puse la dispoziție de întreprinderile producătoare sub formă de eșantioane, schițe, fotografii și mostre. Apoi, ținînd seama de necesitățile fiecărui județ și pentru orientarea cît mai corectă a reprezentanților comerțului local, s-a pus accent pe acordarea unei asistențe tehnice mai susținute întreprinderilor comerciale din noile județe, al căror aparat a participat pentru prima dată la contractări. De asemenea, s-au luat măsuri ca articolele de sezon să fie contractate mai aproape de datele cînd sînt solicitate. Paltoanele, de pildă, au fost contractate numai pentru trimestrul IV al anului. Se asigură astfel mărfuri conforme cu linia modei, se evită formarea unor stocuri peste necesar și deprecierea din punct de vedere comercial a unor sortimente. Dar cea mai importantă măsură socotim a fi acordarea unei mai mari independențe organizațiilor comercia*

Ie locale în stabilirea fondului de marfă pe care l-au comandat, atît ca volum, cit și ca structură, urmărin- du-se, bineînțeles, îndeplinirea indicației date de a se contracta numai mărfuri a căror desfacere poate fi asigurată.Roadele acestor măsuri organizatorice n-au întîrziat să se arate. Cantitățile de mărfuri ce vor fi puse la dispoziția populației sînt substanțial mai mari decît anul trecut. Rețeaua comercială va pune în vînzare, comparativ, cu peste 43 la sută mai multe ghete și cu 40 la sută mai multe cizme pentru femei ; de magazine peste 400 glane și bătești și circa 390 de mii de pardesie și paltoane pentru femei, sute de mii de costume, sacouri, taioare, rochii de lînă și multe, multe altele. Adăugind la a- ceste eforturi, îndreptate spre cantitate, și atenția deosebită acordată în acest an liniei modei, culorilor și modelelor, și, în general, calității, putem spera că fondul de marfă pregătit va corespunde gusturilor celor mai variate și mai exigente.— Cumpărătorii așteaptă, desigur, cu nerăbdare să afle care sînt surprizele toamnei. Ce sortimente și articole noi se vor pune în vînzare ?— Interesul mi se pare justificat. Capri-
Convorbire realizată de 
George POPESCU

asemenea, în se vor afla de mii de ra- paltoane băr-
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Adalbert KUKI
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular 

județean provizoriu Satu Mare

unele aspecte practice privind felul cum aplicăm măsurile inițiate de partid privind dezvoltarea democrației economice, exigențele ce decurg din acestea.Procesul continuu de perfecționare a întregii activități economico-sociale ridică probleme complexe care nu pot fi soluționate prin decizii sau măsuri administrative luate de unul singur; numai consultarea largă a specialiștilor, a maselor de oameni ai muncii poate chezășui găsirea soluțiilor optime. Constituirea noilor organe județene si comunale de partid și de stat ca și a comitetelor de direcție în unitățile economice asigură cadrul organizatoric necesar unei mai active participări a oamenilor muncii la rezolvarea problemelor economice și sociale, valorificării experienței și înțelepciunii colective a poporului.Se poate afirma cu deplin temei că din începutul de activitate al comitetelor de direcție rezultă că înlocuirea conducerii unipersonale cu o conducere colectivă asigură luarea unor decizii judicioase, eficiente privitoare la activitatea unității respective. Practica confirmă grăitor a- vantajele asigurate de crearea comitetelor de direcție, parte integrantă în ansamblul măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea, de Conferința Națională a ^partidului, privind lărgirea continuă și aplicarea consecventă a principiilor democratismului sooialist în toate sferele vieții economico-sociale. Rezultatele pozitive obținute de marea majoritate a comitetelor de direcție din unitățile economice ale județului se datoresc în bună măsură faptului că se bazează pe larga participare și stimularea inițiativei creatoare a maselor în rezolvarea principalelor probleme pe care le ridică activitatea economică.Din controlul efectuat am constatat, însă, că dacă specialiștii, cadrele de conducere sînt consultate asupra deciziilor care se iau în cadrul ședințelor comitetelor de direcție, nu în aceeași măsură sînt solicitați să-și spună opinia deschis, fără nici o reținere, și reprezentanții celorlalți sa- lariați din întreprindere, oameni cu o înaltă calificare profesională, cu experiență îndelungată. Sînt cazuri cînd votul unora este pur formal, nu reprezintă o contribuție efectivă la soluționarea problemelor ce se pun în discuție.Or, reprezentanții salariaților sînt purtătorii de cuvînt ai întregului colectiv, rolul lor este de a exprima punctul de vedere, opinia, sugestiile muncitorilor, tehnicienilor și funcționarilor. Pentru aceasta trebuie însă să li se dea efectiv posibilitatea de a se documenta temeinic asupra problemei puse în discuție. Am constatat însă că la întreprinderea de prefabricate din beton din Aiud, la întreprinderile de industrie locală, materialele prezentate nu au fost date spre studiu membrilor comitetelor de direcție decît în ultimul moment. Nu este oare aceasta o manifestare a formalismului, a unui stil birocratic de muncă ? Poate oare un muncitor sau tehnician, care nu e familiarizat cu problemele complexe, de ansamblu ale unității respective, să-și formeze într-o oră, două o

Prin rolul pe care-1 îndeplinește în pregătirea pentru viață a tinerei generații, în lărgirea orizontului de cunoștințe și îmbogățirea vieții spirituale a poporului, școala reprezintă un important factor de progres în dezvoltarea societății. Pornind de la această apreciere, Partidul Comunist Român, statul nostru socialist acordă o permanentă atenție dezvoltării și perfecționării învățămîntului de toate gradele.Nu vreau să mal insist asupra rolului important și a îndatoririlor de răspundere încredințate membrilor corpului profesoral în realizarea acestui obiectiv major al vieții noastre social-cultu- rale. Despre aceste probleme s-a vorbit și s-a scris de multe ori, iar cei 3 600 de învățători și profesori din județul nostru își înțeleg și-și îndeplinesc cu cinste menirea de dascăli și activiști pe tărîmul vieții obștești. Pornind de la realitatea concretă din județ, unde — ca pretutindeni în țară — învățămîntul a făcut în anii puterii populare un uriaș salt în dezvoltarea sa. Consiliul popular al județului Satu Mare s-a orientat spre folosirea rațională a imensului potențial de inteligență și competență pe care-1 cuprinde corpul profesoral pentru îmbunătățirea și perfecționarea procesului instructiv- educativ. O asemenea preocupare este mult înlesnită de actuala împărțire administrativ-teritorială, de ușurarea și simplificarea legăturilor din
Pe șantierul Uzinei de

Trei luni avans
față de grafic
IAȘI. — Pe șantierul Uzinei de fibre sintetice din Iași, prevăzută să intre în funcțiune la începutul semestrului II al a- nului viitor, cu o producție de 10 000 de tone fibră anual, a fost realizat pînă în prezent 80 la sută din planul anual de investiții și un avans de aproape 90 de zile față de grafic.Constructorii au predat pînă acum 16 obiective din complexul de clădiri și secții ale uzinei. Prin terminarea acestor lucrări, care la recepție au primit calificativele „bine" și „foarte bine" se creează condiții pentru ca probele tehnologice să înceapă încă din trimestrul IV al acestui an și nu la sfîrși- tul trimestrului 1/1959. cum era prevăzut inițial. (Agerpres)
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Majestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului TEHERANProfund îndurerați de grelele urmări ale cutremurului din regiunea Khorassan care a dus la pierderea de numeroase vieți omenești și a provocat mari pagube materiale, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal adresez Majestății Voastre Imperiale, întregului popor iranian prieten și familiilor îndoliate, adînca noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnului
AMIR ABBAS HOVEIDA

Primul ministru al Iranului TEHERANîn aceste momente de mare durere, după cutremurul care a lovit regiunea Khorassan, exprim Excelenței Voastre, în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, profunda noastră compasiune și condoleanțe pentru familiile îndoliate.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

tre județ șl unitățile de bază în noile condiții. Ne-am îngrijit, în primul rînd, de încadrarea chibzuită și de asigurarea stabilității la catedră a învățătorilor și profesorilor, premisă hotărîtoare pentru succesul întregii activități școlare.O grijă deosebită s-a acordat încadrării școlilor cu personal de conducere cît mai competent, cu pregătire superioară și experiență în munca de îndrumare și control, condiție sigură a creșterii calitative a procesului instructiv-educativ, a bunei organizări și desfășurări a întregii activități a colectivelor didactice din instituțiile respective. Măsuri eficiente s-au luat și pe linia stimulării cadrelor didactice pentru perfecționarea lor profesională ; învățătorii și profesorii din școlile județului înscriși la examene de grad au avut condiții mai bune de a se pregăti față de anii trecuți. Ca urmare, numai anul acesta vor susține examenul de definitivat peste 180 de învățători și profesori, iar la examenele pentru gradele I și II se vor prezenta alte 50 de cadre didactice.Nu este greu de prevăzut că învățătorii și profesorii, membrii corpului profesoral în general, vor munci astfel în noul an școlar cu mal multă eficiență, se vor lega mai strîns de locul de muncă în care au fost încadrați, dacă acolo vor avea condiții normale de predare a lecțiilor, de pregătire șl educare a elevilor, dar și de autoperfecționare și pregătire, de viață civilizată. De aceea, în vederea creării unui cadru optim de desfășurare a învățămîntului, s-au depus eforturi pentru lărgirea spațiului de școlarizare în județul nostru. Astfel, numai în ultimii ani, numărul sălilor de clasă a crescut cu peste 660. Totuși, în acest domeniu mai avem încă multe de făcut. Progrese simțitoare s-au înregistrat și în dezvoltarea rețelei de laboratoare școlare, profilate pe
(Continuare în pag, a IV-a)

buna folosire
a condițiilor tehnico

materiale de
cercetare științifica

de ing. ȘT. GHEORGHIȚĂ
consilier în Consiliul Național al Cercetării Științifica

Desfășurarea unei activități științifice e- ficiente este condiționată într-o măsură hotărîtoare de existența unei baze materiale moderne. Eforturile financiare ale statului, îndreptate în această direcție, au avut în ultimii ani ponderi importante. Totuși, au persistat anumite anomalii în sistemul de a- provizionare cu aparatură, utilaje și instalații, care au împiedicat ca aceste eforturi să aibă maximum de eficiență, creînd în multe situații o seamă de greutăți procesului de cercetare. Principala cauză era ignorarea condițiilor specifice în care se desfășoară cercetarea științifică, ea fiind asimilată, în ceea ce privește aprovizionarea, într-un mod cu totul artificial, cu producția. Spre deosebire de aceasta din urmă, cercetarea științifică reclamă un sortiment de produse de o mare diversitate, în cantități reduse, care, un timp scurt, uzura morală, racteristică importantă a cercetării științifice constituie imprevizibl- litatea. Din această cauză anticiparea detaliată a necesităților ei materiale, pe un an sau pe perioade mal lungi de timp, este practic imposibilă, așa încît obișnuita planifi-

nu a- ca

relativ după ating O ca-

care anuală pe sortimente și cantități se poate face cu ceeași certitudine în producție.Astfel, în prima etapă a circuitului de a- provizionare — stabilirea necesităților — u- nitățile de cercetare s-au lovit de lipsa unei documentări eficiente, în special în ceea ce privește produsele din import. Era consecința faptului că nu a existat o legătură destul de strînsă între unitățile de cercetare și organizațiile de comerț exterior, celor dintîi revenindu-le un rol redus în stabilirea conținutului tehnic al comenzilor din import Pe de altă parte, acceptarea comenzilor din import presupunea obținerea de către unitățile de cercetare a unei serii întregi de avize și a- probări, care pretindeau cadrelor de cercetare nu numai un mare volum de muncă, ci și multe deplasări pe la diverse foruri. Toate acestea au dus la o amplificare și extindere cu totul inutilă a circuitului de aprovizionare. Experiența a arătat că, adeseori, de la formularea necesarului și pînă la sosirea produselor comandate treceau 1—3 ani, sau chiar mal mult.

Recent, au fost hotă- rîte o serie de măsuri care permit depășirea dificultăților semnalate, lărgind substanțial competența unităților de cercetare în domeniul aprovizionării, creînd condițiile pentru o mult mai mare operativitate și eficiență. Potrivit acestor măsuri, inițierea comenzilor și utilizarea fondurilor valutare se face direct de unitățile de cercetare, în tot timpul a- nului, în funcție de necesități, fără o planificare trimestrială prealabilă a acestor fonduri. Se elimină deci sistemul rigid al ciclului de planificare anuală, specific întreprinderilor productive, iar unitățile de cercetare își pot gospodări fondurile de care dispun potrivit cu necesitățile ce apar pe parcurs, documentîndu-se operativ.O simplificare Importantă o constituie renunțarea la multiplele avize, rămînînd ca numai pentru comenzile din import, de valori mai mari, să se obțină aprobarea prealabilă a Consiliului Național al Cercetării Științifice și a organului central tutelar,
(Continuare 
în pag. a III-a)

Din scrisorile sosite la redacție„Urmăresc cu multă atenție politica internă și externă a partidului și statului nostru și inima mi se umple de satisfacție și mîndrie —- ne scrie Mihail Popa, maistru ener- getician la Combinatul chimic din Craiova. Declarația Marii Adunări Naționale, ultimele documente de partid sînt pătrunse, de la un capăt la altul, de principialitate, clarviziune și consecvență. Și aceasta tocmai pentru că la baza elaborării lor stau înaltele principii ale umanității, ale ideologiei marxist-leniniste și internaționalismului socialist, dorința partidului nostru de întărire a unității și prieteniei între țările socialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. Eu personal, cît și colegii mei de muncă sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort, să ne perfecționăm și să ne îmbogățim necontenit nivelul profesional, ca prin realizări șl mai însemnate în producție să aducem o contribuție tot mai mare la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru".Manifestîndu-și deplina încredere în acțiunile partidului de a asigura poporului nostru o viață fericită, liberă și gere și cialiste. nărui din ...hor, referindu-se la cuvîntările ținute de secretarul general al C.C. al P.C.R. în aceste zile ne scrie : „Nu sînt membru de partid, dar cred că fiecare cetățean al patriei noastre trebuie să se considere — așa cum mă consider și eu — membru activ al P.C.R., at.ît de perfectă este concordanța între gîndurile și sentimentele noastre și cuvintele secretarului general al Comitetului Central".

îmbelșugată, în bună înțele- prietenie cu toate țările so- cu toate popoarele lumii, tî- îr.vățător Virgil Țepelca, comuna Aștileu, județul Bi-

„Sîntem cu inima și gîndul alături de partidul nostru drag, care luptă neabătut pentru fericirea și bunăstarea întregului popor, pentru prosperitatea scumpei noastre patrii — ne scrie, în numele consătenilor săi, Nicolae Stan, din satul Negreni, județul Botoșani. Vă exprim prin a- ceste rînduri adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, precum și hotărîrea de a munci necontenit, pentru a traduce în fapte această politică".„Ca veteran și pensionar, părinte a 8 copii și 10 nepoți, nu pot să nu-mi alătur glasul meu celui al milioanelor de oameni din țara noastră care susțin din adîncul inimii politica internă și externă a partidului nostru comunist, politică îndreptată spre înflorirea continuă a României socialiste" — ne scrie Ion Harcabă din comuna Cetățeni, județul Argeș.Pentru a arăta identificarea sa totală cu principiile politicii partidului nostru, Alexe Ciuclea, funcționar la Fabrica de pielărie și încălțăminte „Dîmbovița" din București, ne scrie, printre altele : „Apreciez în mod deosebit consecvența politicii noastre de întărire continuă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, pe baza respectării independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, în interesul dezvoltării fiecărei • țări și a întregului sistem mondial socialist. Din miile de impresii culese pe stradă, la serviciu, în familie am tras o singură, dar elocventă concluzie : DA ! un DA ho- tărît, din toată inima politicii partidului și guvernului nostru".„Am citit cu un adînc sentiment de mîndrie declarația Marii Adunări Naționale, cu priviră la principiile

de bază ale politicii externe » României — scrie bibliotecarul Șcrban Diaconescu, din comuna A- pele Vii, județul Dolj. Trebuie să arăt că acest document cît și Comunicatul plenarei C.C. al P.C.R. și cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimă pe de-a întregul gîndurile, sentimentele și voința tuturor țăranilor și intelectualilor diri comuna noastră. Personal, doresc să asigur Partidul Comunist Român de atașamentul meu profund față de politica sa înțeleaptă, de hotărîrea mea de a contribui cu toate forțele în domeniul în care lucrez, la înălțarea scumpei noastre patrii — România socialistă — tot mai sus pe culmile progresului și civilizației".„Mustață Neculai din Suceava ne scrie : „Sînt tată a doi copii, muncitor și am fost educat de partid să port o înaltă stimă tuturor oamenilor muncii din lume, fraților noștri din țările socialiste. Sistemul socialist este o mare cucerire a tuturor celor ce au avut sau mai au de înfruntat lanțurile exploatării, a tuturor oamenilor progresiști. Relațiile dintre țările socialiste nu se pot baza decît pe dreptate și omenie. De a- cest spirit sînt pătrunse toate documentele partidului și statului Aceste documente exprimă noastră a tuturor, a întregii române".„Eu și familia mea ținem asigurăm că vom fi totdeauna alături de partidul comunist în lupta pentru libertate, pace și prietenie între popoarele din întreaga lume — ne scrie Rodica Munteanu, din Moinești, județul Bacău. Transmitem cele mai sincere felicitări conducerii partidului nostru pentru politica sa înțeleaptă".

nostru. voința națiunisă vă
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DEZVOLTARE
eficiența

Precipitațiile abundente care au căzut zilele trecute în împrejurimile stațiunii balneo-cli- materice Borsec au dus la revărsarea pîraielor de munte. Ieșind din albie, în unele porțiuni, pîrîul Bistricioara (care străbate valea din comuna Bil- bor spre Capul Corbului) a surpat linia ferată îngustă, a rupt copaci și stînci doborîndu-ie pe drumul auto-forestier care merge paralel cu calea ferată. Era necesară o intervenție neîn- tîrziată pentru asigurarea transportului intens de muncitori forestieri și materiale. Echipele de intervenție (conduse de Anton Marica, Alexandru Nagy și Alexandru Jeremias) au lucrat eroic toată noaptea, refăcînd ceea ce a distrus natura. Și astfel traficul feroviar a fost restabilit într-un timp foarte scurt.

consiliilor populare
comunale

„Hercules"
anemiat ?Fabrica de țigle fi cărămizi 
„Hercules" din Tîrnăveni era 
apreciată pentru produsele sale. 
Dar iată că înaintînd în vîrstă, 
pînă și lui „Hercules" i-au slă
bit puterile. In ultimul timp, în
treprinderea a primit mai multe 
reclamații privind calitatea ți
glei. Cetățeni din județele Bis- 
trița-Năsăud și Vîlcea sesizau 
că după numai doi ani țiglele 
cu care și-au acoperit casele 
s-au făcut praf și acum le plouă 
în casă. Conducerea întreprin
derii „Hercules" se scuză : „Am cerut prin repetate referate direcției noastre generale să ne indice modul de rezolvare a re- clamației, însă nu am primit nici o soluție concretă de recuperare a țiglelor celor păgubiți". Prin urmare, dumnealor 
de la „Hercules" se acoperă cu... 
hîrtii. Vor să arate prin asta 
că hîrtiile sînt mai bune decît 
țiglele pe care le produc 7
Hoțul era lupDin sectorul zootehnic al cooperativei agricole de producție „Brazdă Nouă" din comuna Oarja (județul Argeș) dispărea în mod misterios, aproape săp- tămînal, cîte un purcel, un miel și alte animale mici. Misterul s-a lămurit deunăzi, cînd paznicul Gheorghe Cîrstea a identificat hoțul. Era „un lup. Un lup sadea, care se obișnuise să viziteze destul de des sectorul zootehnic pentru a-și face... aprovizionarea. Paznicul, înarmat cu o bîtă, s-a repezit curajos la dihanie. Nu s-a lăsat pînă ce n-a răpus lupul, pre- dîndu-1 apoi la filiala de vînă- toare. Un amănunt : badeaCîrstea, voinicul, are... 70 de ani 1
Remiza
pompierilor

Cum și în ce stare păstrați uti
lajele și materialele de inter
venție în caz de incendiu 7 Pro
blema — deși de maximă im
portanță — în unele comune 
este neglijată. Ca în Bălănești . 
— Gorj. Utilajele contra incen
diilor se află într-o stare mai 
mult decît critică. Nu pot fi fo
losite la nevoie. Se încalcă ast
fel dispozițiile în vigoare. Re
miza pazei contra incendiilor, 
din centrul comunei, a fost 
transformată în depozit de... 
băuturi alcoolice. Remizierul 
are „în primire", între altele, un 
butoi cu rachiu. Probabil pen
tru... motopompe și stingătoare. 
Cu un butoi de rachiu lingă ei, 
sînt „gata" întotdeauna !

Urmașii
9

Mărieiîn Filipeștii de Tîrg (satul Mărginenii de Jos), județul Prahova, trăiește o femeie pe nume Maria Nițică, în vîrstă de 87 de ani. Ea este reprezentanta uneia dintre cele mai numeroase familii. Are nu mai puțin de 105 urmași în viață — copii, nepoți, strănepoți și... străstrănepoți. Să recunoaștem : cu atîția urmași, n-ai timp să te mai gîndești că ești bătrîn. Este ceea ce spune și mătușa Maria.
Cunoașteți

9 9

amănunte ?
Noaptea, pe șoseaua națională 

Craiova-Turnu Severin (la in
trarea în orașul Turnu Severin 
din direcția Craiova) s-a comis 
un accident de circulație care 
s-a soldat cu accidentarea gravă 
a minorilor Paleacu Ion în etate 
de 16 ani și Ochea Gheorghe, 
de 17 ani, ambii din Vînju Mare. 
După comiterea accidentului, 
conducătorul autovehiculului a 
părăsit locul faptei, fără a acor
da primul ajutor victimelor. Ca 
urmare, minorul Paleacu Ion a 
încetat din viată. în timpul cercetărilor, la fața locului s-au 
găsit cioburi de la farul din 
partea dreaptă a autovehiculu
lui. Organele de miliție ale ju
dețului Mehedinți apelează la 
sprijinul populației în vederea 
identificării autorului acestui 
accident. Este util orice amă
nunt.

Rubrică redactatâ de :
Ștefan ZIDARITĂ
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scinteii"

Au trecut cîteva luni de la constituirea consiliilor populare comunale. Deși răstimpul este scurt, eficiența noii organizări administrative este confirmată din plin și de activitatea acestor organe locale ale puterii de stat. Exercitîndu-și atribuțiile sporite ce le revin in organizarea și conducerea vieții economice și social-culturale din mediul rural, multe consilii populare comunale rezolvă operativ și cu simț de răspundere probleme privind gospodărirea localităților, valorificarea resurselor locale, aprovizionarea și deservirea populației, întărirea legăturii cu masele de cetățeni etc.Ce demonstrează practica de pînă acum 7 Ce trebuie făcut în continuare pentru ca aceste organe să-și îndeplinească bine atribuțiile ce le-au fost încredințate 7 Am adresat aceste întrebări unor președinți și secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare din județul Sibiu. „Putem afirma că rolul consiliului popular, de gospodar al comunei, este exercitat acum pe un front larg — ne-a spus tov. Nicolae Crețu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Slimnic. Se știe că în rezolvarea multor probleme, chiar dintre cele mai mărunte, dar care au o mare însemnătate pentru viața comunei, a cetățenilor, posibilitățile fostelor organe comunale erau limitate ; în multe cazuri nu o scoteau la capăt nici cu ajutorub raionului, fiind nevoite să meargă pînă la regiune. A- cum, consiliul popular are o serie de competențe sporite, care au și fost concretizate, iar o dată cu elaborarea și votarea noii legi de funcționare a consiliilor populare, atribuțiile vor fi și mai clar stabilite. Aș vrea să arăt că, din primul moment al constituirii, consiliul popular din comuna noastră a simțit că pe umerii săi apasă răspunderi mai mari. Am început să ne ocupăm mai îndeaproape de întărirea cooperativei agricole de producție, de activitatea celorlalte unități economice din raza comunei. Comitetul executiv comunal rezolvă direct o serie de probleme privind funcționarea școlilor și instituțiilor sanitare, aprovizionarea populației și deservirea. Să mă refer la un caz concret. Aprovizionarea magazinelor cooperativei de consum din comună era proastă, iar deservirea cumpărătorilor, ca și igiena, lăsa mult de dorit ; calitatea pîinii devenise și ea, într-un timp, necorespunzătoare. Comitetul executiv al consiliului comunal a intervenit imediat : împreună cu conducerea cooperativei a stabilit pe loc șurile ce trebuiau luate. în puțin de o săptămînă lucrurile îndreptat".Unele amănunte interesante vind creșterea inițiativei consiliului popular, ca urmare a atribuțiilor sporite ce i-au fost acordate, ne-au fost furnizate de tov. G. Răducanu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului comunal Slimnic. „Deși comuna noastră are acum aproape 5 400 de locuitori, care trăiesc în 4 sate situate la cîțiva km. unul de altul, iar numărul salariaților este același — ne-a spus el — consiliul popular rezolvă numeroase probleme fără să fie nevoie de aprobarea consiliului popular județean. Să dau un exemplu. De ani de zile se tot discută despre amenajarea unui punct sanitar în satul Veseud și a unei case de nașteri în satul Ruși. Imediat după constituire. consiliul popular a analizat aceste chestiuni și, în virtutea atribuțiilor sale de a folosi posibilitățile existente pentru îmbunătățirea deservirii populației, a trecut la rezolvarea lor".Atribuțiile sporite ce revin consiliilor populare contribuie în mare măsură la rezolvarea mai lesnicioasă a cerințelor cetățenilor. „Se știe că pentru tot felul de chestiuni personale cetățenii au nevoie anumite acte — ne-a spus Vasile Mărculeț, secretarul liului popular din comuna Mare. înainte, multe din acte se eliberau doar de către fostele organe raionale, ceea ce pricinuia destule greutăți cetățenilor. Acum, ele se eliberează de comitetul executiv al popular comunal. De pildă, un certificat privind valoarea unui imobil sau pentru o autorizație de funcționare oși de exercitare a unei meserii omul nu mai trebuie să bată drumul pînă la Sibiu. Desigur, competența sporită implică și o răspundere mai mare. Pentru a nu greși, salariații din aparatul comunal trebuie să-și însușească toate actele normative în vigoare, toate deciziile care reglementează diverse domenii ale vieții sociale. De altfel, consiliul popular rezolvă acum chestiuni care înainte nici nu se concepea să fie rezolvate la nivelul comunei. Amenajăm drumuri, ne ocupăm de probleme de sistematizare. Recent am studiat posibilitatea alinierii străzilor din satele aparținătoare — Buia. Petiș și Stenia".Așa cum au subliniat numeroși interlocutori, consiliile comunale pot rezolva diferite probleme mai operativ și la un nivel calitativ superior. dacă manifestă inițiativă, dacă la rezolvarea sarcinilor sînt antrenați toți deputății, toți cetățenii. „Nu o dată, ne-a spus tov. Dumitru Bleoca, primarul comunei Șeica Mare, în activitatea fostelor sfaturi populare comunale existau manifestări de eschivare de la realizarea sarcinilor, acestea fie așteptînd soluții și ajutor de la raion, fie

mă- mai s-aupri-

de tov. Consi- Șeica aceste
către consiliului pentru

angajîndu-se să Ie realizeze, dar fără a întreprinde ceva. Dacă cineva arăta, de pildă, că un pod e șubred și trebuie reparat, problema era „sesizată" la raion sau, în cel mai bun caz, trecută în planurile de muncă. Si de multe ori rămînea pe hîrtie. Imediat după constituirea consiliului popular, comitetul nostru executiv a luat hotărîrea ca o serie de probleme pe care le ridică comuna noastră — avînd astăzi aproape 6 900 locuitori — să în cele mai președinte și plasărilor peCetățenii din satul Petiș, de pildă, ne-au sesizat că trebuie refăcut un pod. De unde bani și, maț ales, materiale 7 Soluția a fost găsită repede: lemn să se ia din pădurea comunală, iar manopera să se efectueze prin muncă patriotică".în cursul anchetei, interlocutorii noștri s-au referit și la o seamă de probleme care nu sînt de natură să stimuleze inițiativa consiliilor populare comunale. Mai sînt cazuri, ni s-a spus, cînd se știe bine că trebuie făcut cutare lucru, dar el nu poate fi făcut decît cu avizul consiliului județean, aviz care, adesea, se obține destul de greu. între altele, este vorba despre faptul că trebuie să se obțină aprobări pentru cheltuirea unor sume mici de bani. Desigur, fiecare leu din casa comunală trebuie cheltuit cu multă chibzuială, respec- tîndu-se întocmai normativele privind mînuirea fondurilor obștești. Dar nici nu se poate refuza aprobarea unei cheltuieli solut necesară.O altă chestiune care se referă tov. primarul comunei Șeica Mare, necesitatea de a se găsi modalități mai simple de control din partea organelor județene. „Construim un cămin cultural, cu fondurile adunate de cetățenii din comună. Ca să putem alege un constructor (întrucît trustul de construcții nu se angajează pentru lucrări sub 800 000 lei), a trebuit mai întii să obținem o „dezlegare" de la județ. Nu începuse bine constructorul lucrul pe șantier, cînd a fost nevoie de altă dezlegare, de data aceasta pentru materiale. Pînă aici am înțeles! Dar acum a intervenit ceva de-a dreptul curios: avem obligația să trimitem periodic fișe de pontaj pentru oamenii care lucrează pe șantier. Noi știm că trebuie neapărat să se țină o strictă evidență a cheltuielilor, să se prevină risipa și furtul. Dar de ce să se trimită fișe de pontaj la județ 7 Se va putea vedea acolo, din fișe, dacă lucrările merg bine sau nu, dacă fondurile sînt folosite gospodărește sau nu ?“Este de remarcat că / toți interlocutorii noștri au apreciat că, în ce privește competența sporită a consiliilor comunale, ea se manifestă acum pe toate planurile. Totuși, pentru ca activitatea consiliilor să devină și mai eficientă este necesar să le fie stimulată inițiativa, să fie a- jutate în primul rînd de către consiliile județene în rezolvarea problemelor, eliminîndu-se formalitățile de prisos.

fie rezolvate pe loc și bune condiții de către secretar, în cursul de- care le fac prin sate.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii

®
(Urmare din pag. I)ciile modei schimbă în permanentă concepția, și așa relativă, despre frumos. Ce era frumos ieri, azi ni se pare urît și ceea ce ne place astăzi ne va indispune, probabil, mîine. Modificările modei sînt tot mai rapide, tot mai dese, impunînd îmbogățirea, schimbarea, „aerisirea" neîncetată a garderobei. Pornind de la aceste realități, comerțul trebuie să dea . dovadă de să solicite mărfurile Este, desigur, imposibil ca în spațiul restrîns al unui articol să facem întregul inventar al noutăților. Totuși, cîteva informații cu caracter mai general se pot da.Să începem cu încălțămintea-care. mai ales la femei, constituie un important articol de modă. Potrivit contractelor încheiale. vom pune în vînzare modele noi de pantofi si ciz- mulițe, la realizarea cărora contribuie cele mai cunoscute fabrici. „Clujana" oferă, exemplu. pantofi fete de box și cu diferite garnituri, iar fabrica ,,Modern“-Timi- șoara. cizmulițe cu fețe din piele velurată și cu talpă din cauciuc ma- trițat. Ghete cu fete velurate și pantofi cu fețe din piele naturală, în modele mai deosebite, au fost pregătite si pentru bărbați și copii.La ce confecții se va asorta această încălțăminte 7 Considerăm că alegerea va putea fi destul de largă — înce- pînd de la rochii și fuste fantezi, lucrate in-

elasticitate, industriei la modă.

de cu

Există oare bucureștean care 
să nu se fi oprit măcar o dată pe 
marginea lacului din apropierea 
Capitalei 7 Snagovul atrage nu 
numai locuitori ai celor două 
orașe între care se află — 
București și Ploiești — ci și mii 
de turiști din alte localități din 
țară și de peste hotare.

Situat în cursul mijlociu al 
Ialomiței, limanul fluviatil Sna- 
gov cuprinde nu numai lacul — 
o adevărată perlă — ci și o imensă și foarte frumoasă pă
dure seculară, în poienile că
reia au apărut numeroase con
strucții turistice, unități hotelie
re, restaurante etc.

Partea de vest a lacului este 
denumită „Snagov Parc". Aci se 
află un mare ștrand, care, în zilele călduroase ale verii, ofe
ră ospitalitate la peste 20 000 de 
vizitatori. Ștrandul dispune de 
diferite tipuri de ambarcațiuni 
cu care se pot organiza între
ceri sau se pot face plimbări 
de agrement. Tot la „Snagov 
Parc" funcționează un bufet, 
prevăzut cu terasă, unde se ofe
ră consumatorilor diferite pre
parate „la minut", produse de 
grătar, bere, vin și diferite bău
turi răcoritoare.

Tot pe această parte a lacului 
se află restaurantul „Pescăruș", 
precum și campingul Snagov.

Pe. partea cealaltă a lacului 
se află complexul turistic Sna- 
gov-Sat, situat într-un cadru na
tural, odihnitor. Pădurea de 
stejar înconjoară din trei părți 
hotelul, construit la numai citi- 
va metri de lac. Este o clădire 
rustică, cu holuri mari și scări 
interioare, cu posibilități de a 
asigura cazarea vizitatorilor în 
camere de 2—3 și 4 paturi, cele 
mai multe avînd ferestrele spre 
lac, străbătut de zeci de 
ambarcațiuni, de numeroase va
porașe. Parterul clădirii a fost 
transformat în restaurant pre
văzut cu o foarte frumoasă te
rasă, care înaintează pînă sub 
copacii din jur. Este un decor 
splendid, apreciat de turiștii ro
mâni și străini.

Desigur, un asemenea complex 
presupune măsuri deosebite de 
continuă dezvoltare, de întreți
nere și exploatare. Toate aceste 
sarcini revin întreprinderii de 
hoteluri și restaurante „Amba
sador", firmă prestigioasă în 
comerțul nostru. Discutînd cu 
cîțiva dintre membrii comitetu
lui de direcție al I.H.R. „Amba
sador" am putut desprinde pre
ocuparea ce există în vederea 
asigurării celor mai bune con
diții de servire a vizitatorilor 
Complexului Snagov. Ni s-a vor
bit, astfel, despre noul punct co
mercial rustic, denumit „Șura", 
amenajat mai ales pentru cei ce 
sosesc la Snagov la sfîrșit de 
săptămînă, despre mărirea liniei 
de servire de la 300 la circa 700 
de locuri la mese, despre mări
rea spațiului hotelier etc.

Directorul I.H.R. „Ambasa
dor", Ilie Polizache, ne-a pre
zentat o serie de utilaje moder
ne cu care au fost dotate unită
țile : mașina electrică de gătit, 
aparatele electrice de fiert cren- 
vurști, agregatele frigorifice, ca
merele frigorifice etc.

Preocupările pentru ca la Sna
gov să existe condiții optime de 
agrement s-au concretizat în a- 
menajarea unor terenuri de vo
lei, baschet, bazine pentru 
înot, mini-golf etc. Șalupele în
treprinderii transportă turiști în 
diferite puncte ale lacului, spre 
m'.năstirea Snagov din secolul al XV-lea, spre cuiburile de nuferi 
și spre multe alte locuri pito
rești.

Complexul turistic „Snagov" 
se află în continuă dezvoltare. 
întreprinderea de hoteluri 
restaurante ,,Ambasador" 
face totul pentru punerea 
valoare a acestui patrimoniu 
ristic de o rară frumusețe.

controlului obștesc
Controlul obștesc reprezintă o formă de manifestare a participării colective la bunul mers al treburilor publice care, de-a lungul anilor, și-a dovedit din plin utilitatea. în cuprinsul municipiului București peste 10 000 de controlori — muncitori, ingineri, funcționari — reprezentanți aleși ai organizațiilor sindicale, supun unui control sistematic unitățile comerciale, își aduc contribuția la aplicarea în viață a hotărîrilor partidului pentru continua îmbunătățire a deservirii populației. Sesizările controlului obștesc vizează probleme de gospodărire a unităților, neajunsuri care împiedică buna deservire a cetățenilor, aceste sesizări, ce iau 7 Cu alte cuvinte, are controlul obștesc? a avut loc o „masă la care au luat parte obștești și cadre cu munci de răspundere în organizațiile comerciale din Capitală. Deci, controlul obștesc s-a aflat față-n față cu reprezentanții comerțului. Vom încerca să creionăm, în rindurile ce urmează, cîteva însemnări și concluzii pe marginea dezbaterilor.Este de la sine înțeles că activitatea controlorilor obștești dă rezultate numai în măsura în care sesizările lor sînt urmate de măsuri practice. La obținerea acestui rezultat concură — așa cum a reieșit în cadrul dezbaterilor — interesul controlorilor obștești pentru rezolvarea anomaliilor semnalate, perseverența lor în a trezi necontenit receptivitatea organelor comerțului de stat față de doleanțele publicului consumator.Controlul obștesc este o activitate de înaltă răspundere civică — spunea tov. Iosif Moț, controlor obștesc în sectorul 8. Nu facem control de dragul controlului. La unitățile „Alimentara" din sectorul 8, bunăoară, au existat grave deficiențe, O aprovizionare neuniformă, proastă deservire etc. După depistarea acestor ne-

obștești au In-

Unde ajung măsuri se ce eficacitate Nu de mult rotundă", controlori

ajunsuri, controlorii sistat pe lingă organele comerciale să ia măsurile corespunzătoare. Printre altele, s-au aplicat sancțiuni unor gestionari. Astăzi, magazinele sînt mai bine aprovizionate, deservirea publicului s-a îmbunătățit simțitor.La o unitate de legume-fructe din sectorul 6 am constatat că vîn- zătorul Iile Niță nu ia în considerație observațiile critice, verbale sau scrise — relata tov. Gh. Mazilu, șeful de la tica". nat ale vînzătorului în registrul unic de control. Constatarea a rămas însă „prinsă" în registru de la 25 mai pînă la 6 iulie. Timp de o lună și jumătate, nimeni nu l-a dat nici o atenție. Analizînd acest caz, ne-am dat seama că activitatea noastră devine ineficace. Acum nu ne mai mulțumim doar cu constatarea neajunsurilor și inserarea lor în registre. Ținem o strînsă legătură cu organele comerciale — O.C.L. Alimentara, I.A.P.L. etc — cărora le aducem la cunoștință observațiile și propunerile noastre. Adeseori, după efectuarea controlului, le înștiințăm chiar telefonic, insistînd să se ia măsuri urgente. In munca de control obștesc, sesizarea e doar primul pas.De foarte multe ori însă asemenea măsuri întîrzie. „In urma unui control efectuat la unitatea „Alimentara" din Colentina 72. semnalează tov. Constantin Olleanu de la C.I.L. Pipera, s-a descoperit că vînzătorul folosește la cîntar o greutate cu de grame mai ușoară. Controlorii înscris constatările în registru acolo au rămas...Sesizările lipsite de finalitate, măsuri operative, transformă controlul obștesc într-o mașinărie care funcționează „în gol". Astfel se cheltuiesc mult timp și energie într-un paralelism ineficace. Un caz tipic

unei echipe de control obștesc întreprinderea „Electromagne- Echipa noastră a mențio- atitudinile necorespunzătoare

20 au șide

Aurel CRiSAN

importantă, la Dumitțu Bleoca, este
cînd ea este ab-

Noul hotel din Arad Foto: M. Andreescu
O B Btr-o croială și cu accesorii. moderne, de pardesie, taioare fuste din țesături praelastice, cașerate sau impermeabile, pînă paltoane din imita- de blană pe buret, din țesături de lină gulere de blană naturală. Ani în merțului i s-a o insuficientă pare pentru garderobei Credem că să facem în unii pași

la Și su- punct de vedere al prețului. talii la întreaga îmbrăcăminte școlară.
la tie ori cu șir, co- reproșat preocu- înnoirea masculine, am reușit acest sezon înainte num

numai în ceea ce privește cantitatea, cît mai ales cupa și materialele folosite. Linia este tinerească, avan- tajînd și persoanele mature. Ea se materializează în noi modele de costume, sacouri. raglane din țesături si tricoturi cașerate, tercot, căptușite blană artificială, multe altele. Aș să remarc și preocuparea față de adolescenți, față de tineret în general, cărora am încercat să le asigurăm posibilitatea unei alegeri dintr-un sortiment mai larg și. totodată, mai convenabil din

din cu și vrea

— Și pentru că venirea toamnei coincide cu deschiderea școlilor, poate ne dați cîteva a- mănunte cu privire uniforme... la
— Aș începe cu o comandare pentru rinți: deși în magazine se vor afla cu peste 30 la sută mai multe cos- tume-uniformă pentru elevi și cu aproape 50 la sută mai mulți pan-

re- pă-

— Aveți în vedere șl măsuri care țin de mi> buna organizare a comerțului cu confecții și încălțăminte, a desfacerii acestor mărfuri? Mai precis, cum veți urmări în continuare trecerea rapidă a mărfurilor din depozite în magazine ?

de urgență comenzile formulate de magazine; vor fi amenajate niște autodube-expoziții. care vor vizita magazinele și vor prelua comenzile pe loc.

— Un element important. de care depinde în mare măsură buna aprovizionare a

— Deși convorbirea noastră nu-și propune să analizeze problema relațiilor dintre industrie și comerț, poate că în legăturile cu furnizorii sînt totuși cîteva aspecte pe care ați vrea să Ie ridicați, ca probleme de lucru, curente,

forturilor depuse pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, pentru onorarea lor corectă. Totuși, .unele greutăți mai există. Chiar în momentul de față mai avem furnizori cu care contractele nu sînt perfectate în amănunt, deoarece nu putem accepta unele din condițiile pe care ni Ie pun. Fabrica de confecții „București", de pildă, marele nostru furnizor, cere, pentru o seamă de produse intens solicitate. termen de vrare data de

talon! de stofă etc., să au lase cumpărăturile pe ultimele zile. Vor alege mai ușor ceea ce caută. Pe lingă uniformele cunoscute, pentru a răspunde mai bine cerințelor, au fost produse mari cantități de pantaloni bleumarin din tergal, sarafane, bluze pentru fete și băieți, pantaloni de sport, halate etc., iar din sectorul de tricotaje — numeroase treninguri. S-au făcut e- forturi ca, in urma măsurătorilor antropo- metrice întreprinse pe eșantioane de elevi, să se asigure o mai mare varietate de numere șl

populației, este asigurarea unui rulaj cît mai rapid al mărfurilor, reducerea timpului lor de staționare în depozit. Ca atare, ne-am propus : organizarea u- nor brigăzi care să viziteze în permanentă magazinele și. consta- tind ce mărfuri s-au epuizat, să ia măsuri operative pentru re- asortare ; paralel, serviciile noastre vor face, prin sondaj, o confruntare permanentă între sortimentele existente pe rețea și cele din depozite ; activitatea depozitelor va fi urmărită nas cu pas.' ca să onoreze cu maximum

de a căror rezolvare depinde materializarea celor pomenite anterior... pregătirile comerț pen- atentă cu- cerințelor și industriei
— Dacă făcute de tru o mai noaștere a orientareapentru asimilarea de noi produse au creat premisele diversificării fondului de marfă, instrumentul determinant pentru aprovizionarea efectivă îl constituie contractul încheiat între furnizor și beneficiar. Experiența ultimei perioade — am în vedere și anul 1967 — a fost o confirmare a e-

11-31 decembrie, cînd firesc este ca mărfurile să fie livrate eșalonat, pe și decade. Cu furnizori. cum „Crișul“-Oradea. o rie de organizații merciale n-au contracta nimic, pentru că eforturile de diversificare și modernizare a producției nu s-au făcut in pas cu cererea, iar unii — „Tînăra Gardă", de exemplu — livrează produse în culori diferite de contractate. Iată, dar. o bleme ce ne și ne care credem că le vom putea soluționa în cel mai scurt timp în strînsă colaborare cu industria. Oricum. în acest an eforturile comerțului și industriei, îndreptate spre asigurarea unui fond de marfă corespunzător cerințelor, sînt neîndoielnic mai intense decît in anii trecuti. Materializarea acestor eforturi se va cîntări la ultimul examen, ce! dat în fata ochiului exigent al cumpărătorului, examen pe care ne străduim să-l trecem cu o notă cît mai mare.

luni alți esle se- co- putut

cele așa- seamă de pro- și preocupări stau în față

de acest fel a fost relatat de controlorul obștesc Eremla Cristodorescu de la Uzina de mecanică fină. El a observat că la boxa nr. 13 din Halele Obor carnea de 10 lei se vindea cu 14 lei, iar cea de 14 — cu 20 lei kg. Controlorul a adus imediat această constatare la cunoștința responsabilului halei. Tov. Ion Popescu, directorul O.C.L. Alimentara din sectorul 3, își are biroul chiar lingă hale ; el se afla acolo în momentul constatării. Prezent la masa rotundă și la discutarea cazului, a intervenit prompt: „Este vina controlorului că nu m-a Înștiințat direct". în fapt, atît controlorul, cît și directorul și-au „încrucișat" drumurile prin hală în aceeași zi și în același scop. Pentru că directorul Popescu obișnuiește să controleze zilnic boxele de vînzare a cărnii. Totuși, carnea s-a vîndut cu suprapreț. Dar dacă nu se poate pretinde reprezentanților comerțului să vadă totul, de ce nu s-ar putea pretinde ca o sesizare, chiar dacă e formulată verbal și nu direct șefului organizației comerciale, să se bucure totuși de considerație 7 Responsabilul halei n-avea oare datoria să ia personal măsuri și să aducă la cunoștință forurilor responsabile observația controlorului 7Controlul obștesc este lipsit de finalitate, în unele cazuri, și datorită mentalității cu care este privită această activitate de către unii reprezentanți ai comerțului. Chiar atunci cînd se văd deficientele, se înregistrează doar cazurile singulare, „feliuțele", fără a se încerca tragerea unor concluzii cu caracter mai general, mai de ansamblu. La „masa rotundă" s-a semnalat o nesincronizare a transporturilor de mărfuri — efectuate de I.C.R.A., fabricile de m- țe
luri, de produse lactate — cu programul de lucru al respectivelor magazine. Anomalia apare cu insistență în sesizările controlorilor, într-un șir de procese verbale. A pus cineva cap Ia cap aceste sesizări, s-a înregistrat fenomenul, a luat direcția generală comercială municipală vreo măsură 7 Nimic din toate acestea.Și e păcat, deoarece controlul obștesc, acest „detașament" alcătuit din mii de gospodari, nu a fost înființat și nu acționează doar de dragul de a înregistra și semnala niște lipsuri. Cui servesc semnalele controlului obștesc dacă cei vizați nu le iau în considerație 7Din discuțiile purtate la masa rotundă și din constatările noastre (despre eficacitatea controlului obștesc s-a mai scris în atîtea rînduri) rezultă că nici organizațiile sindicale — adică tocmai forurile organizatoare ale controlului obștesc — nu dau întotdeauna însemnătate eficacității acestei activități. Cumșe^tje, după efectuarea controlului, echipa/ 11- formează asupra celor constatate z,tît organizațiile comerciale, cît și organizația sindicală din întreprinderea unde controlorii lucrează efectiv. Și ce se întîmplă cu informările respective 7 Președintele sindicatului le duce personal forului imediat superior — consiliul (de sector). Și consiliul 7 Adună situațiile din tot sectorul și le trimite mai departe — Consiliului sindicatelor din municipiul București. Aici urmează centralizarea tuturor informărilor din toate sectoarele, în dorința de a se obține un referat cuprinzător...Dar asupra acestei munci de recoltare a datelor statistice nu ne vom opri prea mult. Esențială ni se parte întrebarea : care este — în final — rolul tuturor sesizărilor și informărilor controlului obștesc 7 Se constată, în mod cu totul regretabil, că uneori aceste sesizări nu folosesc decît prea puțin. Se întîmplă cum am văzut: reprezentanții comerțului „își însușesc critica" și își văd mai departe de treburi, rămînînd nu de puține ori insensibili la semnalele controlorilor. Pe de altă parte, organizațiile sindicatelor fac lectura informărilor, le centralizează... Și 7 Cum arătam, de multe ori totul se oprește aici... Urmarea : în sectorul comercial lipsurile semnalate o dată, de două ori sau de mai multe ori se repetă. Firește, nimeni nu este împotriva rapoartelor statistice. Ele o- feră, la un moment dat, o oglindă, o situație clară dintr-un domeniu de activitate. Dar, se pare — cel puțin în Capitală — că aceste rapoarte tind să înghită controlului tocmai o parte din munca vie, efectivă și necesară.Foarte mulți cetățeni, „înrolați" în această frumoasă și utilă muncă socială, care este controlul obștesc, își exprimă, de aceea, părerea — la care ne asociem — că activitatea controlorilor ar trebui deplasată cu mai multă hotărîre din „sectorul referatelor statistice" în sectorul viu al muncii concrete. în cazul în care organizațiile comerciale rămînă nereceptive controlului obștesc, posibilitatea să intervină cu autoritate, să ceară explicații și să determine măsuri. Doar controlul obștesc activează în temeiul unor articole de lege și în eficacitatea lui reală sînt interesați nu numai cetățenii și sindicatele, ci însuși comerțul. Discuțiile din jurul „mesei rotunde" au sugerat necesitatea ca, în parale! cu activizarea, organizarea mai judicioasă. mai eficientă a controlului obștesc — sarcină ce reVine sindicatelor — Ministerul Comerțului Interior și CENTROCOOP să stabilească măsuri concrete de sancționare a acelor conducători de unităti comerciale care Ignorează constatările controlului obștesc. S-a propus ca organizațiile comerciale să sesizeze în termen de cel mult 5 zile conducerile ierarhic superioare, pentru acele probleme care depășesc competențele și posibilitățile lor de rezolvare.O răspundere însemnată pentru rezolvarea sesizărilor semnalate de controlori revine și comitetelor executive ale consiliilor populare. Se impune o examinare regulată și atentă a modului cum sînt înlăturate neajunsurile constatate, stabilirea de termene, responsabilități și măsuri concrete. Numărul controlorilor sporește de la un an la altul, problemele comerțului devin tot mai complexe, exigenta cumpărătorilor crește. Instruirea cu seriozitate și răspundere a echipelor de control. îndreptarea lor spre problemele majore ale comerțului, ca si simplificarea formalităților, coordonarea strînsă și operativă a activității controlorilor cu cea a organelor comerciale ar conferi controlului obștesc o mai mare eficientă.

continuă să la impulsurile sindicatele au

A. MUNTEANU
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în cooperativele agricole de producție

NVEST1ȚIILE TREBUIE
Noi produse 
livrate

CALITATEA MOBILEI

SA ASIGURE REZULTATE

Stabilirea Judicioasă a investițiilor șl a direcțiilor de dezvoltare ale cooperativelor agricole se face, în principal, prin planurile lor de producție și financiare, de perspectivă și anuale, în cadrul cărora un important este rezervat obiectivelor de investiții ; de acoperire bănești șl proprii și împrumutate.Analizînd condițiile șl tile de dezvoltare sau de a unor sectoare economice, de bază și auxiliare, cooperativele agricole, cu ajutorul uniunilor cooperatiste șl al direcțiilor agricole județene au planificat. în mod corespunzător, crearea unor noi capacități de producție, extinderea celor existente, terminarea obiectivelor începute în anii anteriori etc. Pentru realizarea investițiilor prevăzute, cooperativele agricole au fost sprijinite de către stat, printre altele cu importante -jfedite pe termen lung, care numai in ultimii ani s-au ridicat la circa 6 miliarde lei. în afară de volumul important de avansuri acordate pentru producția contractată cu statul și de creditele pe termen scurt, pentru activitatea de producție. Aceas-. ta le-a dat posibilitatea să amenajeze, numai în ultimii 3 ani, peste 200 000 hectare pentru irigații, să planteze circa 45 000 hectare cu vie, să execute importante suprafețe de «ere, solarii și răsadnițe pentru legume timpurii și forțate și altele. Darea în exploatare a investițiilor realizate a dus la obținerea unor producții și venituri sporite, la dezvoltarea și consolidarea multor cooperative agricole.în activitatea de planificare și execuție a investițiilor din cooperativele agricole se mențin însă u- nele deficiențe, care se reflectă în începerea cu întîrziere a lucrărilor, durata mare de execuție, realizarea, unor obiective de calitate necores- r>unzătoare sau darea în exploatare e. investițiilor peste termenele pre- , văzute, fapt care influențează negativ asupra realizării producțiilor și veniturilor planificate. Această situație este determinată de faptul că. In multe cazuri, la elaborarea planului de investiții nu se asigură o corelare justă între obiectivele stabilite și posibilitățile reale de întocmire a documentațiilor tehnice (proiecte, devize, schite, autorizații etc), de aprovizionare cu materiale și utilaje, de asigurare a capacităților de execuție și a forței de muncă necesară și altele. Așa se face că. în ultimii mărul de mînînd la mare de altele au fost executate într-un volum redus. în unele locuri, pe parcurs, s-a renunțat la executarea construcțiilor așa cum s-a întîmplat în județe ca Prahova, Suceava, Ialomița, Olt și altele.Este adevărat că, șl In acest an, unele cooperative agricole au întîm- pinat greutăți în asigurarea documentațiilor tehnice la lucrările de electrificare, la serele legumicole, la lucrările de irigații din resurse locale, la alimentările cu apă și la construcțiile agrozootehnice executate în regie proprie etc. în alte cazuri «-au stabilit termene de executare și predare a documentațiilor tehnice în, a doua parte a anului, din care cauză investițiile respective nu s-au putut începe și executa la termenul prevăzut în județul Satu Mare, de exemplu, pînă la 30 iunie DIFOT încă nu întocmise documentațiile necesare pentru unele lucrări de irigații din resurse locale ; în județul Ialomița din 10 proiecte contractate pentru primul semestru privind alimentări cu apă în regie, s-au predat de IFAA numai 3 proiecte ;’ la cooperativa agricolă din Palatca, județul Cluj, elaborarea documentației pentru alimentări cu apă în regie a început în 1967 minase nici la sfîrșitul mestru din acest an.In unele cazuri s-au cumentații tehnice neeconomicoase, din care cauză s-au realizat obiective la costuri ridicate, uneori peste posibilitățile cooperativelor agricole, ori s-a renunțat la executarea investițiilor. Magazia de cereale cu beci pentru cartofi, proiectată pentru cooperativa agricolă Săcele, județul Brașov, costă scump — circa 900 000 lei — deși în anii precedenți în cooperativa respectivă s-a făcut o investiție similară cu o sumă mal mică.în unele cooperative agricole, ca urmare a necorelăril între obiectivele planificate și condițiile de executare, precum și a lipsei de preocupare a conducerilor cooperativelor sau a sprijinului insuficient din partea unor organe agricole locale, ritmul de executare a investițiilor este destul de lent, durata de execuție a unor obiective este prea mare (ajuhgînd la 1—2 ani), ceea ce face ca acestea să nu poată fi terminate și date la timp în producție. Dintr-o analiză făcută în primul semestru de organele Băncii Agricole la peste 300 cooperative agricole din diferite județe a reieșit că 46 la sută din obiective aveau durată de execuție pînă la 6 luni, 36 la sută — între 6—12 luni, 11 la sută — Intre 12—24 luni și 7 la sută — peste 24 luni. Dintre obiectivele cu de execuție de peste 12 luni menționa : serele legumicole Ilfov), amenajările pentru

loc prevederii și surselor materiale,posibilită- înfiintare

doi ani, nu s-a realizat nu- constructii prevăzute, ră- sfîrșitul anului un volum obiective neîncepute, iar

(Tulcea, Ilfov, Teleorman), alimentările cu apă (Ialomița, Sălaj), desecări (Ilfov) și altele. Și pentru aceste investiții, chiar dacă ele sînt de proporții și valoare ridicată, termenele de executare ar trebui reduse pentru a fi date din timp în exploatare și a aduce producții și venituri cooperativelor agricole. Este adevărat că unele neajunsuri în executarea și exploatarea obiectivelor de investiții din cooperativele agricole sînt determinate șl de execuția necorespunzătoare a documentațiilor de către întreprinderile de specialitate (DIFOT, IFAA, IRE, ICM etc.), de lipsa de preocupare din partea consiliilor de conducere ale cooperativelor și de sprijinul tehnic insuficient din partea unor organe agricole locale.Există numeroase obiective de Investiții executate încă din anii anteriori care fiu sînt folosite la întreaga lor capacitate sau uneori chiar sînt abandonate, din care cauză nu se asigură eficiența prevăzută la proiectarea lor. De exemplu, cooperativa agricolă Valea Mare-Plavăț din județul Argeș are 4 grajduri începute în anii anteriori, și neterminate. Din această cauză zidăria este supusă degradării. Cooperativa agricolă Rogojeni, județul Galați. a construit încă din 1964 un grajd pentru 600 oi, pe care nu-1 folosește în scopul prevăzut. La cooperativa agricolă Sibișel, județul Hunedoara, s-a început din 1965 un grajd de 100 capete, care nu s-a terminat nici pînă în prezent, iar la cele din Brad, Birtan, Zdrapț, din același județ, s-au construit grajduri pentru animale cărora li s-a dat destinația de magazii neproducătoare de venituri. Totodată. în unele cooperative agricole stau nefolosite importante utilaje și mașini agricole, care ar putea fi redistribuite, prin bazele de aprovizionare, altor unități agricole cărora le sînt necesare.Pentru înlăturarea neajunsurilor amintite este necesar să .se acorde o mai mare atenție elaborării planului de investiții din cooperativele agricole. După cum este cunoscut, peste cîtva timp se va trece la stabilirea obiectiyelor de investiții pe anul 1969. Pentru a se obține o eficientă economică ridicată se cere să se prevadă acele obiective strict necesare, care să contribuie la sporirea producției și a veniturilor, la dezvoltarea și consolidarea econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole. La stabilirea în plan a acestor obiective este bine să se țină seama, în mai mare măsură, de condițiile concrete de climă și sol, de situația și posibilitățile reale de executare ale fiecărei unități etc (documentații, materiale Si utilaje, capacități de execuție, forță de muncă, mijloace bănești etc.).Una din principalele căi prin care s-ar putea intensificaexecuție a investițiilor ar părerea mea, îmbunătățirea

metodologii de planificare a Investițiilor. Avînd în vedere că, în cooperativele agricole, există planuri de perspectivă, prin care se orientează direcțiile de dezvoltare ale acestor unități, planurile de investiții anuale s-ar putea întocmi separat, în cursul trimestrului III sau începutul trimestrului IV și supuse spre aprobare adunărilor generale. Cu toate că ar putea să fie obiec- țiunl în legătură cu această problemă, ea este realizabilă, deoarece în planurile de perspectivă sînt prevăzute atît obiectivele de investiții, cît șl sursele de formare a fondului de acumulare. Totodată, se pot stabili și repartiza creditele pe termen lung pentru anul următor, avînd în vedere că acestea sînt prevăzute pe ani și pe acțiuni de investiții în planul de perspectivă și se pot transmite ca cifră orientativă. Prin aceasta cooperativele agricole ar cunoaște și definitiva din timp planul de investiții, ca document separat pentru acele obiective strict necesare, s-ar realiza o mai mare stabilitate a planului de investiții șl s-ar crea condiții ca lucrările să înceapă din primele luni ale anului și să se execute -în ritm corespunzător.Cu ocazia întocmirii planurilor de Investiții pe 1969 uniunile coope- ratiste șl direcțiile agricole — unitățile Băncii Agricole, pot ajuta cooperativele agricole să prevadă. în primul rînd, realizarea acelor obiective eficiente, care să Ie dea posibilitatea să realizeze producții și venituri sporite. De asemenea, ar fl indicat ca la elaborarea planului de Investiții să se acorde o atenție deosebită terminării obiectivelor începute în. anii precedent! și folosirii la întreaga capacitate a celor existente pentru a se asigura o eficiență economică sporită a investițiilor făcute. începerea de noi obiective, fără ca cele similare să fi fost terminate, face să se atace un front larg de lucrări, să se pulverizeze mijlpacele materiale șl bănești, proprii șl împrumutate, pe un număr mare de acțiuni și de unități, practică dovedită neeficientă.Din cele arătate se poate trage concluzia că, printr-o justă analiză și orientare încă de la elaborarea planurilor de producție ciare, se pot prevedea cooperativele agricole — marea organelor agricoleale băncii — acele obiective, care au o eficiență economică sporită și imediată și contribuie la întărirea în continuare a acestor unități.Planul de investiții din cooperativele agricole nu trebuie privit ca un simplu „plan", ci ca un ghid real pentru tivelor rea și

la exportRecent, prin intermediul întreprinderii românești de comerț exterior „Mașinexport" a fost livrat unei firme din Franța un lot de 420 electromotoare asincrone de diferite puteri. Un nou contract perfectat de aceeași întreprindere prevede exportul în R. P. Polonă a zece locomotive diesel hidraulice de 450 CP cu ecartament îngust.La rîndul ei, întreprinderea „Chimimport" a încheiat tranzacții comerciale care prevăd, printre altele, expedierea în Sudan a unei însemnate cantități de anvelope marca „Victoria", iar întreprinderea „Mine- ralimportexport" a livrat 18 000 tone ciment în Iugoslavia, Pakistan și Turcia, pe cale terestră șl maritimă. Alte materiale de construcție au fost expediate în Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică și R.D. Vietnam. (Agerpres)
CRAIOVA

La combinatul „Oltenia* — Craiova au lost realizate primele cantități de zahăr și ulei din sfeclă și lloarea-șoarelul recoltate In acest an. In vederea începerii noii campanii de producție, în combinat au fost puse în funcțiune, ori se află în etapa finală de execuție, o stație pentru decalcifiere și decolorare, instalații pentru evaporație și depulpare care permit îmbunătățirea fluxului tehnologic și asigură o substanțială îmbunătățire a calității zahărului.

șl nu se ter- primului se-întocmit do-

durată se pot (Arad, Irigații

g B
(Urmare din pag. I)

ritmul de fi, după actualei

preocupare primordială 
a colectivului fabricii

Fabrica de mobilă din Vaslui se numără printre cele mai tinere și moderne unități industriale de prelucrare a lemnului. Aici, potrivit programului de producție și prevederilor din proiecte, se fabrică a- nual peste 20 000 garnituri de mobilă tip „Uva" și „E- legant". Deși nu a împlinit nici un an de activitate, ea a reușit să se impună printre „suratele" ei tocmai datorită realizărilor obținute. în lunile care au trecut din acest an, colectivul fabricii a livrat comerțului peste plan zeci și zeci de garnituri de mobilă. A- ceasta se explică prin faptul că toți parametrii pre- văzuți în grafice au fost îndepliniți și depășiți. Astfel, productivitatea muncii a crescut cu 3,4 la sută față de plan, iar cheltuielile la o mie de lei producție marfă au fost reduse cu peste 300 de lei.Demn de remarcatșl nivelul calitativ al mobilei produsă Ia Vaslui. Fabrica și-a creat șl se bucură de un binemeritat prestigiu, atît pe piața internă, cît și peste hotare. începînd cu cel de-al doilea semestru al anului, cantități tot mal mari de mobilă au început să fie livrate la export. Că , nivelul calitativ al mobilei corespunde prescripțiilor o dovedește șl faptul că pînă acum întreprinderea nu a primit din partea beneficiarilor săi nici un refuz la produsele livrate.Ce factori au contribuit la aceste rezultate ? Mal întîi, după cum afirmă tova-

est®

din Vaslui
rășii din conducerea întreprinderii, nn rol important îl are calificarea oamenilor, în ce mod și cu ce mijloace «-a acționat pentru a forma șl a asigura cadre bine pregătite pentru fiecare loc de muncă?— Fără a exagera, se poate aprecia că în ceea ce privește pregătirea cadrelor, în întreprinderea noastră s-a pornit de la „cota zero" — ne-a relatat ing. Ion Ardeleana, directorul

ză 9 cursuri . de calificare la locul de muncă, fără scoaterea din producție, la care iau parte aproape 300 de muncitori.Măsurile aplicate în domeniul pregătirii forței de muncă atestă deplina seriozitate și răspundere cu care conducerea fabricii din Vaslui a acționat pentru ca activitatea să se înscrie de la început pe coordonatele înaltei eficiente. Grija aceasta față de po-
Tribuna experienței înaintate

fabricii. Nu aveam de unde să luăm de-a gata cadre formate, bine pregătite șl, de aceea, nu ne puteam permite să neglijăm cîtuși de puțin această problemă. Iată de ce pregătirea oamenilor a început chiar din perioada de construcție a fabricii. Unii muncitori au fost calificați pe șantier, alții, în număr de peste 300, au fost trimiși să învețe, să se pregătească la Întreprinderi similare din țară. Aceștia au constituit, de altfel, nucleul de bază al colectivului fabricii. Nu ne-am oprit însă la acest stadiu. Acum, în întreprinderea noastră funcțlonea-

pe lîngă controlul interfa- zic și final — puncte fixe unde se face controlul o- bligatoriu al mobilei în comparație cu etalonul de calitate. Șl dacă pînă nu de mult mai apăreau la control piese cu defecțiuni, acum produsele de acest gen au fost înlăturate. Succesul se datorează ținerii evidenței calității produselor, prin notarea nivelului calitativ realizat de fiecare muncitor în parte, eliml- nîndu-se rebuturile și remedierile. Iată ce ne-a relatat în acest sens maistrul Anton Costea :— Muncitorii și tehnicienii sînt preocupați de realizarea unor produse de cea mai bună calitate, în- cepînd chiar cu prima fază de fabricație — croirea. Cuvîntul de ordine este : nici o piesă să nu fie croită greșit și să nu se facă risipă de materiale...■ în vederea atingerii a- cestui obiectiv, după cum ni s-a spus, s-a introdus metoda de croire prin combinare a reperelor pentru toate produsele puse în fabricație. Ca urmare, consumul specific de material lemnos — cherestea, placaj, plăci aglomerate din lemn — s-a redus cu 30—40 la sută față de cifrele prevăzute în graficele de funcționare a fabricii. Iar la comisia de organizare științifică a producției șl a muncii se află în studiu alte probleme care continuă preocupările de pînă acum și se referă la îmbunătățirea sistemului de circulație a pieselor fabricate în loturi complete, a tehnologiei de fabricație în secția finisaj etc.Firește, nivelul calitativ al mobilei depinde șl de e- liminarea unor greutăți pe care le mai întîmpină colectivul de aici din partea anumitor furnizori de materiale.— O ducem greu — ne-a spus directorul fabricii — din cauza aprovizionării neritmice cu unele produse chimice, cum ar fi lacurile poliesterice și pollure- tanul. De nelivrarea la timp a acestor produse se fac răspunzători tovarășii de la întreprinderile „Color" din București și „Guban" din Timișoara. Oare conducerile acestor unități nu știu că ne creează goluri în producție și apoi salturi și, ca urmare, calitatea mobilei are de suferit ?Conducerea fabricii a ținut să facă și pe această cale un apel călduros către furnizorii respectivi, rugîn- du-i să nu le creeze neajunsuri. Pentru că el, cel din Vaslui, țin mult la marca fabricii, la prestigiul cîștigat, la îmbunătățirea în continuare a activității economice.

tențlalul uman al întreprinderii merită toată a- precierea, iar experiența acumulată se cere preluată și de alte noi unități industriale.Cercetarea atentă a modului cum s-a procedat pentru ca nivelul calitativ al producției să se ridice continuu evidențiază și alt factor însemnat: forța de muncă — din ce în ce mai bine pregătită — s-a folosit cît mai rațional, prin măsurile aplicate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției șl a muncii. Unul din studiile întocmite de inginerii și tehnicienii fabricii în acest scop, și care a fost aplicat în practică, de cu- rînd, privește reorganizarea fluxului tehnologic pe trei linii distincte de producție. Acest sistem de organizare a permis, pe de o parte, să se asigure specializarea oamenilor pe grupe mici de operații și, ca urmare, productivitatea a crescut simțitor în condițiile îmbunătățirii calității mobilei. Pe de altă parte, s-a a- sigurat o asistență tehnică riguroasă în toate schimburile. Acum, flecare linie de producție poate valorifica mai bine, la maximum, rezervele interne, capacitățile existente, depășind lună de lună parametrii prevăzut! în grafice.Dar calitatea produselor s-a mai îmbunătățit și datorită perfecționărilor tehnologice, în continuă aplicare. Asemenea procedee, ca aplicarea hîrtiei gumate pe spatele furnirului încleiat pe panouri, hăituirea prin pulverizare, punerea în funcțiune a liniei de lăcuire a panourilor de mobilă au înlesnit fabricarea unei mobile apreciată de beneficiari, durabilă. Tot din respect față de marca fabricii s-au stabilit In secțiile de producție —
stabilirea judicioasă a obiec- de realizat, pentru dezvolta- consolidarea acestor unități.

și finan- de către cu îndru- locale șl

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

Angliei DUMITRESCU, 
șef serviciu,
Banca Agricolă Centrală aluminâ am Slatina

părere competentă, propuneri bine chibzuite ? Deciziile ce se iau trebuie să fie rodul unor dezbateri temeinice, al unei analize exigente, fundamentate, al unei confruntări de păreri la care- să-și aducă contribuția prin propuneri, sugestii, observații, fiecare membru al comitetului de direcție.Recent au avut loc adunările generale ale sălariaților care au analizat activitatea desfășurată de unitățile economice în primul semestru. Trăsătura dominantă a acestei noi instituții democratice a societății noastre, exprimînd perfecționarea relațiilor socialiste de producție, constă în intensificarea participării oamenilor muncii la dezbaterea și rezolvarea problemelor legate de bunul mers al vieții economice. Fără pretenția de a formula concluzii definitive privind desfășurarea acestor adunări am constatat spiritul de răspundere cu care au fost dezbătute rezultatele obținute, căile de perfecționare a activității. Caracteristic adunărilor desfășurate în întreprinderi și în alte unități economice a fost profundul lor caracter de lucru, examinarea competentă și plină de răspundere a problemelor majore ale activității economice, în funcție de specificul unității respective, scoțînd în evidență factorii meniți să contribuie la ridicarea nivelului întregii activități. La uzina „30 Decem- brie“-Cuglr, întreprinderea de mecanizare și transporturi Sebeș, sala- riații, făcînd propuneri prețioase privind perfecționarea activității e- conomice, au adus critici îndreptățite conducerilor tehnico-administrative ca-și forurilor tutelare pentru deficientele existente în organizarea producției. Dispunem acum de un prețios fond de propuneri a căror îndeplinire. sîntem siguri, va deter- rmna îmbunătățirea calitativă a activității întreprinderilor.Am reținut însă și faptul că în u- nele locuri n-a fost înțeles pe deplin sensul, rostul acestor adunări în care directorul este chemat să raporteze adunării generale a salariaților despre întreaga activitate desfășurată, în loc să stimuleze participarea largă la dezbatere a oamenilor, să creeze un climat favorabil analizei exigente a activității, unii directori, ca de pildă cel al întreprinderii de gospodărie comunală și locativă din Abrud,

au trecut cu dezinvoltură propriii# lipsuri pe umerii colectivului.Asemenea mentalități au efecte negative în activitatea- unităților respective. „Perseverența" cu care conducerea Direcției județene a industriei locale desconsideră principiul muncii colective a generat numeroase neajunsuri, care se reflectă și în activitatea unităților subordonate. Așa s-a ajuns ca directorul întreprinderii de industrie locală din Alba Iulia ținînd morțiș să aibă. în orice condiții, ultimul cuvînt, nesocotește părerile exprimate în comitetul de

Hala de turnare a aluminiului de la Combinatul de

șeama de realitățile existente, condițiile mai bine cunoscute de de la fața locului. în asemenea zuri, în locul unei analize temeinice, al unor măsuri finalizate prin acțiuni energice, totul se reduce la vorbe goale. Aceasta este, de altfel, explicația unor analize repetate a acelorași stări de lucruri, la intervale scurte de timp, precum și a faptului că, în unele locuri, aceleași propuneri și critici se repetă de la un an la altul, tocmai pentru că sînt desconsiderate.Este de la sine înțeles că în exa-

Dezvoltarea

direcție, după cum ignoră pînă și o- piniile celui mai apropiat colaborator al său, inginerul șef. într-un asemenea climat nu-î de mirare că forțele colectivului nu pot fi mobilizate la înlăturarea unor grave deficiențe : nerealizarea ritmică a planului de producție la unele sortimente importante, menținerea unui mare procent de rebuturi. Comitetul județean de ■ partid este hotărît să nu îngăduie nici aci, nici la Direcția județeană P.T.T.R. menținerea unor asemenea practici care lezează dreptul de manifestare a opiniei colectivului, principiile democrației socialiste.Problema are însă și alt aspect: chiar reprezentanții unor instituții economice centrale, chiar unii activiști de partid și de stat din județ recurg uneori la solicitarea formală a opiniei colectivului, invită pe oameni să-și spună părerea, notează sîrguincios în carnete sugestiile acestora, dar le lasă să moară între file. Alteori, subestimînd părerea oamenilor, experiența acestora, reprezentanții unor organe ierarhice superioare își impun punctul de vedere, cu concluzii fabricate care nu țin

de cei ca- precum șl în de atunci. Să

minarea unor probleme, nu este întotdeauna obligatoriu ca toți să fie de la bun început de acord cu un punct de vedere al cuiva. Doar de a- ceea se discută, pentru ca, pe baza schimbului de păreri, să se ajungă la soluția cea mai bună. In aceasta își găsește, între altele, expresia democrația socialistă. în ultimele luni, comitetul județean de partid, organizațiile noastre de partid au dezbătut probleme de larg interes cetățenesc. Au fost exprimate cu a- ceste prilejuri și puncte de vedere divergente. Tocmai cîntărind cu grijă avantajele și dezavantajele fiecărei propuneri, fără a-i aprecia meritul după funcția autorului ei, s-a putut adopta hotărîri judicioase.Avem în județ numeroase organisme noi care nu au încă experiența necesară dar cărora, din capul locului, trebuie să li se asigure o bună funcționare. între acestea mă gîndesc la comitetele comunale de partid și la consiliile populare comunale. Biroul comitetului județean de partid a acordat o deosebită atenție numeroaselor propuneri, sugestii și observații făcute de cetățeni la constitui-

rea acestor organisme, perioada care a trecut mă refer la o situație concretă. La constituirea consiliilor populare orășenești din Abrud, Cîmpeni și Zlat- na, cetățenii au formulat numeroase propuneri, în marea lor majoritate îndreptățite, unele de stringentă actualitate, altele de perspectivă. Noi am decis ca vicepreședinții consiliului popular județean și alțl membri ai comitetului executiv să meargă la fața locului și acolo, împreună cu organele locale, să stabilească urgenta propunerilor, mijloacele de soluționare prin larga folosire a resurselor locale; s-a stabilit, de asemenea, să se stea de vorbă cu autorii acelor propuneri care nu pot fi deocamdată aplicate din motive obiective, astfel încît aceștia să știe că propunerile, observațiile lor se bucură de considerația cuvenită. Astfel dovedim receptivitate față de părerile oamenilor.Mai poate fi întîlnită, îndeosebi în unele cooperative agricole de producție, mentalitatea după care democrația socialistă s-ar rezuma doar la tinerea cu regularitate, potrivit graficelor, a unor ședințe. Ceea ce este, de altfel, un lucru elementar, l-aș numi o etapă primară, de manifestare a democrației cooperatiste. Considerăm că aceasta trebuie să se facă simțită .nu doar ocazional, cl permanent, sistematic. Tocmai încălcarea cerințelor democrației cooperatiste în cooperativele agricole ca cele din Hopîrta, Măhăceni, Tiur-Blaj, a creat aci condiții prielnice pentru păgubirea avutului obștesc, ca și pentru abuzurile săvîrșite de președinții unor cooperative. Prin poziția fermă, principială a organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, trebuie să asigurăm prevenirea unor asemenea stări de lucruri asl- gurînd pretutindeni dreptul nestîn- jenit al oamenilor muncii de a-și face auzit cuvîntul în conducerea treburilor obștești.Sentimentul de certitudine că rezultatele actuale din toate sectoarele de activitate pot fi încă mult dezvoltate, că ne vom îndeplini cu succes sarcinile trasate de conducerea parti- ’ dului și statului se bazează pe strînsa legătură a organizațiilor de partid cu masele, pe cunoștința faptului că astăzi, mai mult decît oricînd, ne bizuim în toate acțiunile ce le întreprindem pe aportul entuziast al tuturor cetățenilor din județul nostru.

(Urmare din pag. I)conslderîndu-se că unitatea de cercetare, prin competența ei în specialitatea respectivă, este în măsură să solicite ea însăși produsele cele mai potrivite scopului de la furnizorul cel mai indicat. în felul acesta se obține, evident, o mare economie de timp, întărindu-se conlucrarea între unitățile de cercetare științifică și organizațiile de comerț exterior.O altă măsură binevenită este crearea de conturi pentru operațiunile cu străinătatea, nominalizate pe fiecare unitate de cercetare științifică. Acestea capătă astfel o anumită autonomie în administrarea fondurilor valutare puse la dispoziție, sporindu-se implicit răspunderea lor în această privință, fără a mai vorbi de posibilitatea ce li se deschide de a-și gospodări mai bine mijloacele materiale.Pentru stimularea cercetării științifice este necesar să existe o mal mare preocupare și facilitări în aprovizionarea cu aparatură științifică de pe piața internă. Se preconizează ca unitățile de cercetare să se poată a- proviziona, fără repartiții, cu materiale, utilaje, aparatură șl piese de schimb din producția internă pe baza înțelegerii directe cu unitatea producătoare. Aceasta creează cadrul legal pentru utilizarea unor posibilități la care s-a recurs și pînă în prezent, dar de pe urma cărora cercetarea științifică nu a beneficiat decît în mică măsură și cu totul întîm- plător.Să nu uităm că, în prezent, prin 17 unități industriale, se produce o gamă variată de aparatură necesară unităților de cercetare științifică. Dintre acestea, un volum mai important de producție se realizează la Uzina de mecanică fină, Institutul de fizică atomică șl Industria optică română. Celelalte unități, deși volumul lor de producție este mai mic, satisfac în anumite limite necesitățile de aparatură specifică diferitelor ramuri ale științei.în aceste condiții trebuie sporit Interesul tuturor unităților de cercetare pentru achiziționarea aparaturii care șe produce în țară. Evident că acest

interes trebuie să stimuleze preocuparea celor 17 unități amintite mai sus față de nivelul tehnic al produselor lor, pornind de la rezultatele bune obținute pînă acum. Astfel, produsele industriei optice — microscoapele metalografice, fotometrele, microscopul de cercetare, realizat după o concepție originală — prezintă performanțe la nivelul tipurilor de aparate similare din străinătate. La Institutul de fizică atomică se produce un sortiment foarte bogat de aparatură electronică, iar aparatura termo- tehnică realizată de Fabrica de elemente de automatizare ar putea concura și ea cu succes pe piața mondială.Date fiind unele particularități pa care le prezintă posibilitățile de utilizare permanentă a aparaturii necesare cercetării științifice, măsurile luate vor da rezultate maxime numai dacă va spori considerabil preocuparea unităților de cercetare pentru găsirea celor mai eficiente căi de cooperare. Așa, de pildă, înființarea unor laboratoare comune ar înlesni eliminarea situațiilor în care aparatură importantă este folosită în unele institute doar parțial, în limitele impuse de natura specifică a cercetărilor.Pentru a-și- dovedi întreaga eficiență, măsurile adoptate solicită o preocupare deosebită, atît din partea unităților de cercetare, cît șl a organelor centrale. în ce privește folosirea cu maximum de discernămînt a noilor posibilități create pe linia îmbunătățirii aprovizionării din import și din producția internă. Dat fiind gradul de tehnicitate și posibilitățile economiei noastre există șl posibilitatea unei dezvoltări cu mult mai largi a producției de aparatură în tara noastră și deci a reducerii, în limite raționale, a importului în acest domeniu. Cercetarea primeșta astfel un sprijin substanțial, creîn- du-se noi posibilități pentru dezvoltarea bazei ei materiale. Aceasta va duce, fără îndoială, la accelerarea introducerii în practică a rezultatelor cercetării științifice, la un nou impuls dat amplei evoluții a economiei noastre socialiste.
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Rolul anchetelor sociologice 
în ridicarea nivelului 

muncii culturale de masă

ADEZIUNE DEPLINĂ LA PRINCIPIILE POLITICII
EXTERNE A PARTIDULUI SI GUVERNULUI

Concentrarea eforturilor în vederea situării întregii activități economico- sociale din tara noastră pe o cunoaștere științifică, pe utilizarea unor forme de activitate și acțiune socială temeinic experimentate, presupune ca o condiție sine qua non extinderea pe toate planurile a cercetării științifice. Cunoașterea realizată prin cercetarea științifică este necesară oricărui cadru cu sarcini practice în organizarea feluritelor sectoare ale vieții economice, culturale etc. pentru că înlesnește o cuprindere adecvată a laturilor concrete ale fenomenelor și proceselor și ferește do schematism sau de manipularea unor fraze generale, vagi și lipsite de conținut, cu privire la realitatea socială înconjurătoare.Este de înțeles, deci, de ce recursul la sociologie, în speță la cercetarea sociologică, se vădește tot mai cuprinzător. Cunoașterea temeinică a realităților, a- tît sub aspectul laturilor pozitive cît și al celor negative, constituie premisa unei bune conduceri și organizări. Este de neconceput a se mai acționa astăzi asupra vieții sociale fără o precisă capacitate de descifrare a „partiturii" concertului muncii noastre socialiste. Se cer cunoscute regularitățile vieții sociale, mecanismele optimale de funcționare a structurilor și substructurilor sociale. tipurile de „comportament social" al colectivităților.Pentru a putea formula prognoze cu privire la gradul mai mic sau mai mare de reușită a unei acțiuni sociale se cer cunoscute în intimitatea lor, pe lingă fenomenele și procesele de ordin economic, juridic, politic etc. șl cele de ordin psiho-social. Ele pot fi aflate prin utilizarea judicioasă a tehnicii anchetei (chestionarul-anchetă, sondajul, interviul colectiv etc.), care prilejuiește recoltarea unor ' informații prețioase cu privire la opiniile, atitudinile unei colectivități științific selectate.Sarcini crescînde în planul investigației psiho-So- ciologice în domeniul culturii de masă își asumă în ultima vreme, alături de sociologii de specialitate, o seamă de colective de cercetare sociale alcătuite ad-hoc la nivelul județelor. municipiilor și chiar comunelor. Numeroase organisme locale (organizați! U.T.C., consilii sindicale. comitete pentru cultură șl artă, comitete de întreprindere, cercuri științifice din învătămîntul mediu etc.) inițiază astă’i investigații sociologice în cele mal variate probleme, prioritate acordîndu-se celor legate de timpul liber, de preocupările culturale individuale sau de alte lături ale culturii de masă. Fenomenul extinderii si pe plan local a investigațiilor sociologice este pozitiv și exprimă o tot mai cuprinzătoare orientare sDre cunoașterea temeinică a vieții sociale înconjurătoare. Unele rezultate meritorii obținute pînă acum (spre

exemplu în cercetările e- fectuate cu forțe locale în județele Cluj, Bacău etc) îndreptățesc opinia generală că asemenea cercetări trebuie continuate și amplificate. Depășindu-se faza dezbaterilor pur ..teoretice'1 s-a trecut la desfășurarea și pe plan local a unor ample explorări sociologice în diverse probleme ale realității sociale.Tehnicile de investigație utilizate cît și rezultatele obținute în cercetări, nu puține la număr, ca cele amintite mai sus, solicită o încurajare și snrijinire din partea factorilor responsabili, atît pe plan local cît și pe plan central. Nu trebuie uitat însă, totodată, că nu în toate investigațiile sociale desfășurate la nivel local, cadrele care ie proiectează și le organizează dau dovadă de exi-

a tehnicii anchetei se exprimă deci în două direcții : a) reducerea complexului de tehnici, necesar a fi utilizat în cercetarea sociologică, doar la tehnica chestionarului-anchetă ; b) supralicitarea tehnicii anchetei cu chestionar, în cazuri în care problema urmărită nu se pretează unei astfel de investigații. Căci nu este de nici un folos spre pildă să cauți a testa o opinie colectivă a~ colo unde ea nu există, ori să ceri opinia cuiva despre ceva ce nu înțelege, nu știe, nu-și poate reaminti cu exactitate ori poate o- feri o informație cu totul imprecisă și subiectivă. Apeiînd la concursul specialiștilor, stăruind mai mult întru formularea și ierarhizarea întrebărilor, folosind în acest scop documentația existentă în
puncte de vedere

gența, măiestria, competența și spiritul științific necesar. Unele din intențiile de cercetare ale unor colective locale de investigatori nu sînt întotdeauna realizate satisfăcător, pasiunea pentru sociologie fiind în unele cazuri substituită competentei în materie. Cu convingerea, strălucitei cariere pe care cercetarea sociologică autentică urmează s-o joace în știința socială românească, ne vom permite să relevăm de aceea unul din aspectele cele mai semnificative ale acestei „mode" de ultimă oră. El consistă în reducerea investigației sociologice' doar la aplicarea unui chestionar-an- chetă cuprinzând într-o ordine și formulare mai mult sau mai puțin corectă un număr de întrebări (de fapte, de motivație, de o- plnie etc.) pe baza cărora se recoltează răspunsuri cu un grad variabil de autenticitate și veridicitate. Răspunsurile, oricare ar fi gradul lor de relevantă și autenticitate, sînt de regulă luate ca bune (chiar și a- tunci cînd opinia exprimată de subiecți este stîr- nită ad-hoc), reunite în tot felul de tabele și apoi prelucrate „calitativ" cu sentimentul că cercetarea oricărei probleme făcută ast-' fel oferă o cunoaștere socială științific-concretă. Excesele cu care unele colective de investigatori de la nivelul județelor, municipiilor etc. întreprind cercetarea oricărei probleme sociale (vezi spre e- xemplu cercetările întreprinsele comitetul municipal U.T.C din orașul Gheorgbe Gheorghiu-Dej, referitoare la preocupările culturale ale tinerilor localnici, sau unele investigații desfășurate sub auspiciile Comitetului pentru cultură și artă din orașul și județul Brasov etc.) doar pe baza unui chestionar- anchetă (adeseori defectuos întocmit) trădează în fapt o „mimare" a cercetării sociologice concrete. Folosirea nediferențiată

materie de „formulare uniVersale", chestionarul- anchetă elaborat pe plan local poate și trebuie să devină aproape fără cusur sau cel puțin apropiat de formularele utilizate de oamenii de specialitate. Comitetul județean de cultură și artă Iași sau unele colective de investigatori din Bacău au deja o experiență pozitivă în acest sens.Dorim să atragem atenția nu atît asupra pericolului insuficientelor în construirea (evident și a- plicarea) chestionarului- anchetă. cît asupra insuficienței de a se recurge într-o cercetare sociologică doar la acest instrument de .investigație. Orice testare de opinie, orlcît de completă ar fi ea. necoroborată cu observația directă' a fenomenului, cu studiul de adîncime cît și cu studiul sociologic general al realității sociale integrale, nu poate duce Ia concluzii viabile și științifice. Apoi, nu orice problemă socială (practic foarte puține din problemele teoretice majore ale . sociologiei) se pretează a fi cercetate prin... chestionarul-anchetă. Chiar și acele aspecte ale vieții sociale care pot fi investigate prin tehnica anchetelor (caracteristicile demografice ale unui stup de oameni ; mediul lor social ; activitățile lor: opiniile si atitudinile lor) pentru a fi înțelese în cauzalitatea lor intimă, în determinismul lor trebuie mai întîi analizate în interacțiunea lor globală (cu tehnici corespunzătoare). Setul de metode utilizat în cercetarea sociologică este deosebit de bogat si variat : el cuprinde metode ca cea comparativ- istorică și monografico- statistică. metoda Observației extensive și intensive, unele metode utilizate în discipline sociale limitrofe ca psihologia socială, ergonomia, știința politicii etc.A face cercetare sociologică concretă înseamnă

deci a utiliza cu competentă un ansamblu de procedee și tehnici de investigație în vederea desprinderii conexiunii de ansamblu a forțelor sociale, respectiv dimensiunea „integrală" a acestor fapte. Simpla înregistrare și acumulare facilă de date nesemnificative, de răspunsuri cu un înalt coeficient de arbitrar și subiectivism. folosind adeseori defectuos tehnica chestionarului-anchetă nu înseamnă. așa cum cred unii investigatori locali improvizați, cercetare sociologică.Apoi nu trebuie uitat că a pretinde totul chestionarului-anchetă (conceput adeseori simplist, fără scale, întrebări de evaluare etc), înseamnă a nu-i cere de fapt nimic. Or, este naiv a crede că întreaga bogăție a fenomenelor, proceselor și interrelațiilor sociale ce intervin între membrii unei colectivități poate fi surprinsă prin răspunsuri de da și nu date la întrebările cuprinse într-un chestionar.între da și nu se înscrie o întinsă viată socială autentică ce se cere cunoscută prin formele cele mai rafinate ale observației nemijlocite. A voi să surprinzi varietatea fenomena- Htătii sociale doar nrin- tr-un formular de anchetă înseamnă a interpune între investigator si viată un maldăr de hîrtii adeseori nesemnificative.Cercetarea sociologică restrînsă la aplicarea și prelucrarea unor atari chestionare-anchetă poate fi uneori împinsă într-un imnas :. cu atît mai regretabil cu cît investigatorii ■■■persistă în iluzia unei cercetări efectuate dună toate prescrintiunile... științei.Fsecul unei anchete sociale ne nlan local poate avea un dublu efect negativ : banalizează cercetarea sociologică în ochii colectivității investigate, coboară nivelul preocupărilor autentice si profunde pentru cunoașterea condițiilor de 'dată si a situației obiective a oamenilor muncii. Să realizăm si în cunoașterea și cercetarea sociologică practicată la nivel local profunzimea necesară desprinderii dimensiunilor ..integrale" ale variatelor fante, relații, procese și UP'tăt.i socia’e.Ne-am referit la cele de mai sus nu pentru că am subestima, cît de cît. nece- țcHîn- t.ifică a tehnicilor sondajului si anchetei ; dorim doar să nreven’m asupra nri- me'dtei cultului anchetelor socialo doteotons întocmite si fără orizont științific, adică a anchetomaniei. quantofreniei (reducere a- buzivă a calității la cantitate) si numerologiei.Subestimarea cercetării sociologice ca cercetare cu un rol crescînd în societatea noastră socialistă poate îmbrăca în aceste cazuri și forma paradoxală a supralicitării ei. a supraest.imării unei singure tehnici a ei — ancheta cu chestionar,
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lFidelltatea și conștiința răspunderii ne-au îndemnat să ne întrunim acum, în aceste momente grele pentru relațiile dintre țările socialiste, pentru a ne exprima nețărmuritul nostru atașament izvorît din, adîncul inimii pentru partidul nostru, Partidul Comunist Român, dragostea și profundul nostru respect pentru Comitetul Central și pentru dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, care în înalta funcție de secretar general al partidului slujiți atît de neobosit cauza și binele poporului' nostru. Dorim ca glasul nostru să întărească și mai mult corul unit al patriei ce a răsunat în aceste zile atît de puternic în declarațiile partidului, în cuvîntările dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Declarația Marii Adunări Naționale, precum și în recenta Declarație adoptată de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Ne-am întrunit, intelectuali maghiari din București, aici, în această casă de cultură din strada Zalomit, care, precum se știe, a fost un sălaș al emigranților maghiari ai revoluției din 1848. care la București s-au bucurat de sprijinul moral al poporului român. Pe bună dreptate considerăm acest moment al trecutului — împreună cu numeroase alte e- xemple elocvente — drept un simbol al frăției și prieteniei cu profunde semnificații a solidarității celor ce militează pentru aceleași idealuri comune. Sîntem prezenți la această întrunire intelectuali, scriitori, medici, arhitecți, artiști plastici, savanți și specialiști maghiari din Capitală, ziariști, colaboratori ai ziarelor și publicațiilor ELORE, IFJUMtîNKAȘ, 
JOBARAT, munkasElet, ta- 
NtJGYI UJSAG, MUVELOdES, FAL- 
VAK NEPE, redactori ai secției maghiare de la Editura pentru literatură. Editurii tineretului, ai Editurii pedagogice, oameni de știință din instituțiile de cercetări ale Academiei, profesori universitari, artiști plastici, 

I compozitori, regizori și operatori de cinema, colaboratori ai Radiodifuziunii și Televiziunii. Iată o simplă enumerare a participanților acestei întruniri. a instituțiilor la care lucrăm, a numeroaselor ramuri de profesiuni cărora aparținem, atestă atît de elocvent eficiența și, justețea politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, deplina noastră egalitate în drepturi consfințită și garantată în Constituție pentru toți fiii României socialiste. Frăția și prietenia dintre poporul român și naționalitățile con- 
H locuitoare se adîncesc pe baza afirmării și asigurării practice a principiilor cruciale ale egalității în drepturi ; înflorirea culturii naționalității maghiare din România, garantarea liberei folosințe a limbii noastre materne în administrația de stat, învățămînt, în creația artistică, în toate domeniile vieții. Este pe deplin'

DE CHIE GENERALĂ

în Capitală se desfășoară lucrările Conferinței republicane de chimie- fizică generală și aplicată, organizată de Academia Republicii Socialiste România.La lucrări participă cercetători din institutele Academiei și departamentale, din mari unități ale industriilor chimice, petroliere și metalurgice, înscrierea în programul conferinței a unor probleme care îi preocupă în prezent pe chimiștii din întreaga lume a făcut ca la această manifestare științifică să participe peste 60 de oameni de specialitate din Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia. Franța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Italia, Iugoslavia. Norvegia, Polonia, Spania. S.U.A., Ungaria și Uniunea Sovietică. în cadrul conferinței sînt dezbătute in ședințe plenare sau în secții de specialitate circa 300 de comunicări științifice susținute de specialiști români și străini. Tematica celor 6 secții ale conferinței reflectă cele trei direcții fundamentale ale chimiei fizice : structura moleculară și legătura chimică ; teoria stărilor de agregare, cinetica chimică și cataliza ; termodinamica chimică. Sînt susținute, de asemenea, lucrări din domeniile ingineriei chimice, ale e- lectrochimiei și analizei fizico-chi- mice.Conferința face, totodată bilanțul realizărilor unei activități îndelungate a chimiștilor noștri, precum și ai primilor 5 ani de muncă în cadrul Centrului de chimie-fizică al Academiei, singura unitate cu acest profil din tară. (Agerpres)

Către Comitetul Central

CORPUL PROFESORAL
1N PRAGUL NOULUI AN ȘCOLAR
(Urmare din pag. I)specialități sau grupe de specialități. Acestea sînt mai evidente la liceele de cultură generală, ca și la școlile din învătămîntul profesional și tehnic (liceele de cultură generală din Cărei, Ardud, Liceul nr. 2 din Satu Mare, școlile profesionale din Satu Mare, Cărei ș.a.). S-au luat măsuri operative pentru înființarea de laboratoare și săli de clasă-labora- tor și la școli generale din mediul rural, cu prioritate în centrele de comune unde vor funcționa în perspectivă școli de 10 ani.O preocupare majoră a consiliilor populare comunale a constituit-o asigurarea, pentru cadrele didactice, a unor condiții de locuit corespunzătoare. în același spirit de a înlesni rezolvarea cu înțelegere și solicitudine a problemelor personale ale cadrelor școlii, s-a acționat și cu o- cazia ultimelor transferări. în interesul stabilității acestora la catedră. Lucrările de transferare s-au soldat — e drept — cu soluționarea favorabilă a 253 de cereri, dar există încă o serie de dificultăți în legătură cu crearea unor condiții corespunzătoare de lucru și de viată pentru personalul didactic, pe care ne vom strădui în viitor să le soluționăm cu toată grija. Consiliul popular județean, ca ' și consiliile populare comunale vor avea și pe mai departe în atenția lor'asigurarea tuturor drepturilor cadrelor didactice prevăzute de legislația în vigoare. dîndu-le astfel posibilitatea să-și îmbunătățească condițiile de existentă, mai ales în mediul rural.Datorită faptului că în județul nostru cerința de cadre didactice calificate nu este încă pe deplin satisfăcută, un număr de posturi, de catedre fiind încă deținute de suplinitori, comitetul executiv al consiliului popular județean a îndrumat ți

stimulat procesul de pregătire a cadrelor didactice prin învățămîntul superior fără frecvență, cît și prin cursuri periodice de pregătire profesională și pedagogică. Progrese simțitoare s-au obținut în această acțiune în ce privește educatoarele, posturile din învătămîntul preșcolar fiind acoperite la începutul anului școlar 1968—69 în proporție de 90—95 la sută cu educatoare calificate sau în curs de calificare. Tot așa se prezintă situația la catedrele de limbă și literatură română, maghiară, științe geologice și agricole. Unele greutăți mai persistă încă în satele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic și cultural. în scopul înlăturării lor, vom depune eforturi pentru pregătirea unor învățători și profesori dintre tinerii din aceste localități, dornici ca după absolvirea studiilor să se întoarcă la școlile din localitățile natale.Incontestabil, folosirea rațională a potențialului intelectual al fiecărui învățător și profesor, în funcție de specialitate, în procesul instructiv- educativ presupune, în mod necesar, evitarea supraîncărcării cu sarcini extrașcolare. în acest sens, comitetul executiv al consiliului popular, prin inspectoratul școlar județean, a preconizat analiza și redistribuirea sarcinilor obștești ce revin corpului didactic. Totodată, sub îndrumarea forurilor județene de partid, se are în vedere și îmbunătățirea în conținut și formă a învățămîntului ideologic al cadrelor didactice, asigurarea bibliotecilor școlare cu publicații si broșuri conținînd documentele de partid și de stat, cu lucrări fundamentale, ale clasicilor marxism-leni- nismului, cu reviste de specialitate. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii sistemului actual de perfecționare metodică a corpului didactic. sporirii eficienței activității comisiilor metodice, cercurilor peda-

gogice și a altor forme de lucru specifice școlii.Principala cale de asigurare a cadrelor didactice pentru școlile din județ o constituie însă încadrarea a cît mai multi absolvenți ai institutelor de învățămînt superior. De aceea, consiliul popular județean a trimis reprezentanți Ia fiecare centru de repartizare a noii promoții de absolvenți, care au stat de vorbă cu tinerii, le-au înfățișat realitățile și .perspectivele de dezvoltare social-economică ale județului nostru. Ca rezultat, numai în acest an școlar numărul cadrelor didactice din județ va crește cu încă 170, cele mai multe optînd pentru frumoasa regiune a Tării Oașului. Și pentru ca noii activiști pe tărîmul educației să aibă un mediu prielnic de muncă și de viață, consiliul popular județean, cu sprijinul biroului comitetului județean de partid, s-a îngrijit ca ei să fie primiți cu toată solicitudinea în noile colective de muncă, să găsească posibilități corespunzătoare de locuit și de hrană, pentru ca integrarea lor în procesul instructiv-educativ să se facă cît mai rapid si mai deplin.Toate aceste măsuri și preocupări vădesc o cunoaștere mai temeinică, de către organele locale, a problemelor celor mai actuale, strînsa lor ancorare în realitate, ca și preocuparea permanentă de a îmbunătăți metodele de muncă. Ele sînt menite să contribuie la ridicarea calitativă a muncii întregului corp profesoral și, conjugate fiind cu acțiunile concrete legate de deschiderea noului an școlar, vor determina traducerea fermă în practică a directivelor trasate de partid pentru continua perfecționare a învățămînțului, în vederea ridicării pe o treaptă și mai înaltă a muncii de instruire și educare a tinerelor generații.

asigurată libera desfășurare și valorificare a tuturor talentelor, vocații umane creatoare spre binele patriei comune, pentru propășirea șl fericirea poporului Republicii Socialiste România.Noi, intelectualii, avem profunda convingere că problemele majore ale istoriei contemporane pot fi soluționate numai în spiritul rațiunii și înțelegerii, al umanismului și voinței de pace. Tocmai acest considerent ne îndeamnă să sprijinim din adîncul inimii și cu rațiunea gîndurilor noastre întreaga orientare a politicii interne și externe a Partidului Comunist ' Român. întruchipînd aplicarea creatoare și consecventă a învățăturii marxist-leniniste în condițiile realităților vii și specifice din țara noastră, bazîndu-se pe principiile fundamentale ale suveranității și independenței patriei, ale lărgirii colaborării cu toate statele socialiste, cu respectarea principiului stimei reciproce și a neamestecului în treburile interne, lărgirea colaborării cu toate țările lumii.Ne exprimăm solidaritatea cu popoarele ceh și slovac, cu naționalitățile conlocuitoare din Cehoslovacia și avem ferma convingere că retragerea cît mai grabnică de pe teritoriul Cehoslovaciei a trupelor celor cinci țări socialiste va crea toate condițiile ca organele legale de stat și de partid, popoarele Cehoslovaciei frățești să-și desfășoare nestingherit activitatea încununată de succes pe drumul construirii socialiste.Sîntem ferm hotărîți să slujim în continuare cu și mai mult devotament și pricepere, cu și mai multă abnegație și fidelitate cauza operei de construcție socialistă în România, să participăm cu întreaga noastră capacitate, depunînd eforturi și mai mari în vederea perfecționării vieții noastre sociale, economice, culturale și științifice, încadrîndu-ne în uriașul și complexul proces de continuă înnoire ce se desfășoară în patria noastră sub conducerea partidului. A fi intelectual a însemnat din totdeauna și va însemna și în viitor să ai profunda convingere, simțind din plin răspunderea pe care o ai pentru munca creatoare a poporului. Noi simțim din adîncul sufletului a- ceastă răspundere, militînd în spiritul ei pentru desăvîrșirea și deplina afirmare a personalității umane, a echilibrului sufletesc al omului modern, adîncirea idealurilor nobile ale umanismului. în numele acestei răspunderi ne exprimăm din nou deplina noastră adeziune Ia politica consecvent internaționalistă a Partidului Comunist Român, politică care exprimă interesele majore ale patriei, sprijinind din toate puterile Comitetul Central al partidului nos- • tru și pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
ADAM MIKLOS, redactor ; V. 

ANDRAS JANOS, redactor ; AS- 
ZODY JANOS, publicist ; BACSKI 
GYORGY, poet ; BALOGH JO- 
ZSEF, poet ; BALOGH LAJOS, pictor ; BALOGH PETER, sculptor ; BANYAI LASZLO, profesor universitar; BâNTO ISTVAN, redactor rBARDOCZ LAJOS, grafician ; BEKE GYORGY, scriitor ; 
BENEDEK TIBOR, conf, universitar ; BEENES! ERNO, ziarist ; BODOR PAL, scriitor ; BO- 1 NYHATI JOLAN, redactor; BU- 
CHLER FRIGYES, medic primar; 
CSEKE GABOR, poet; CSIRE 
JOZSEF, dirijor; DANOS MI
KLOS, scriitor; DOMOKOS 
GEZA, scriitor; FORRO LASZLO, scriitor ; GALL ANDRAS, ziarist ; GALFALVI GYORGY, ziarist ; HADAY JENO, redactor . 
HALASZ ANNA, ziaristă ; HA- 
MAR MARTON, biolog ; HOR- 
VATH-HERCZEGH MARTA, balerină ; HERVAY GIZELLA, poe- tă ; HORVATH ISTVAN, operator de film ; ILLfiS JOZSEF redactor ; KAHANA ERNO, medic emerit ; KACSIJR MARIA, redactor ; KARDA LASZLO, regizor de film ; LAKATOS AN
DRAS, redactor ; LORINCZI 
LASZLO, scriitor ; MAJTENYI 
ERIK, poet; MATEKOVICS JA
NOS, ziarist; MELIUSZ JOZSEF, poet ; PATAKFALVI FERENC, operator de film ; PETRE JUDIT, redactor ; ROZSA MARIA, redactor ; SEBESTYEN GYORGY, arhitect; SIMONKA LASZLO, redactor ; SOOS JENO, cercetător științific ; SZASZ BELA, redactor ; SZASZ JANOS, poet; SZI- 
LAGYI DEZSO, redactor; SZO- 
BOTKA ANDRAS, sculptor ; TA
MAS MARIA, scriitoare ; TOTH 
IMRE, conferențiar universitar ; 
TOTH MARIA, scriitoare.

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului secretar general

Nicolae Ceaușescu
Noi, intelectuali) de naționalitate germană din București, oameni de știință, scriitori, ațtiști, profesori si ziariști, comuniști șl fără de partid, din toate domeniile de activitate, care ne-am. întîlnit la 2 septembrie într-o reuniune de lucru ne exprimăm atașamentul șl acordul nostru deplin cu principiile enunțate în Declarația sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Fiecare dintre noi s-a putut convinge din nou în aceste zile de neclintita hotărîre și de marea responsabilitate cu care conducerea noastră de partid si de stat a luat poziție față de evenimentele din Cehoslovacia. Principiile partidului șl guvernului nostru în problemele politicii externe, expuse cu atîta claritate în Declarația Marii Adunări Naționale, ca și în cuvântările dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia întîlnirilor cu populația din Capitală, din Brașov, Miercurea Ciuc, Odorhei, Turda și Cluj sînt în deplină concordanță cu gîndurile și sentimentele, cu năzuințele și cu dragostea de pace a întregului popor. Noi, cetățenii de naționalitate germană, sîntem ferm convinși că respectarea principiilor formulate cu atîta preciziune în documentele amirîtite constituie unica și cea mai bună garanție pentru relațiile prietenești, constructive dintre toate statele socialiste, capabile să sporească forța de atracție inerentă ideii comunismului și să contribuie totodată la o conviețuire pașnică a tuturor popoarelor de pe planeta noastră.Fiecare partid are dreptul și libertatea să rezolve după propria sa judecată toate problemele care se ivesc în țara sa, ținînd seama de propriile tradiții și experiențe, de cerințele unității și prieteniei țărilor socialiste, ale partidelor comuniste și muncitorești. Respectarea în relațiile internaționale a principiilor suveranității naționale și independenței, neamestecului în treburile interne ale altor state și partide, egalității depline a tuturor statelor șl popoarelor, atît celor mari cît și celor mici, este calea ce asigură raporturi de înaltă echitate între state, statornicirea unui climat de înțelegere și cooperare între popoare. Pro- movînd consecvent aceste norme și principii. Partidul Comunist Român șe bucură de sprijinul tuturor păturilor sociale, al poporului român și al tuturor naționalităților conlocuitoare care văd în politica sa propria lor politică, întruchiparea propriilor lor năzuințe.Succesele crescînde, dobîndite sub conducerea P.C.R. în toate domeniile construcției socialiste, în economie șl cultură, prețuirea de care s* bucură intelectualitatea din România, prestigiul politicii interne și externe a patriei noastre în lumea întreagă, înțelepciunea cu care au fost integrate, în orînduirea noastră socialistă, într-un proces continuu și consecvent, toate valorile, toată moștenirea soiri- tuală au constituit o școală politică cu o irezistibilă putere de convingere, ducînd întreaga populație a României la o transformare atît de radicală a conștiinței cetățenești, cum n-a reușit nici o altă epocă istorică anterioară. Drumul parcurs de poporul român în ultimii 25 de ani, calea participării conștiente și hotă- rîte la opera de construcție a socialismului nu au fost lipsite de momente dificile, de sacrificii. Pentru o bună parte a populației germane din România începutul acestui drum a fost deosebit de sinuos și complicat.Astăzi, populația germană, împreună cu toate naționalitățile conlocuitoare, indisolubil legată de poporul român, într-un front unit, condus de

Partidul Comunist Român, sprijină cu toată hotărîrea politica internă și externă a României socialiste, o politică a rațiunii și a bunelor intenții.Sîntem ferm conyinși că partidul nostru a adus o contribuție eficientă la securitatea păcii mondiale, sîntem convinși că va aduce această contribuție și pe viitor. Sîntem mîndri să ne numim cetățeni ai a- cestei țări.Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român și pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că noi, intelectualii germani din Capitală — fiecare în colectivul său de muncă, în industrie, în institutele de cercetare științifică, în edituri, școli și redacții — nu vom precupeți nici un efort pentru a aduce aportul nostru activ la contirua înflorire a patriei noastre, la o viață fericită și liberă, la. victoria socialismului.Scrisoarea a fost semnată de peste 130 de participanți la adunare, printre care :
HILDEGARD AVACHIAN, profesoară ; MARIANNE SIMTION- 

AMBROSI, pictor; ANDREAS 
BRETZ, muzician : FRANZ JO
HANNES pULHARDT, scriitori 
LOTTE BERG, scriitoare; AN
TON BREITENHOFER, scriitor | 
URSULA BRANDSCH, educatoare ; ERNST BREITENSTEIN, redactor șef adjunct, ziarul „Neuer Weg" ; GERD FABINI, grafician ; GERD FABRITIUS, grafician ; HANS FRANK, redactor ; 
HANS FINK, redactor; HANS 
FRICK, redactor ; JOSEF GER- 
STENENGST, organist ; GER
TRUD GREGOR, scriitoare ; AR
NOLD HAUSER, scriitor; JO
HANNA HENNING, directoarea Liceului nr. 21 cu limba de predare germană ; HUGO HAUSL, redactor ; EDMUND HOFER, fotoreporter ; HELGA HOFER, redactor ; dr. MARIA JOST, profesoară ; WALTER JASZ, redactor ; KLAUS KESSLER, medic ; WALTER MICHAEL 
KLEPPER, compozitor : HER
MINE PILDER-KLEIN, scriitoa- I re ; MARTHA KESSLER, cântăreață ; HILDEGARD LAY, profesoară ; ANEMONE LATZINA, poetă ; PAUL LANGFELDER, critic literar; HANS LIEB- 
HARDT. scriitor; HANS MUL
LER. lector la Facultatea pentru linpbi germanice : JAKOB NEU
MANN, profesor ; ELISABETH 
AXMANN-MOCANU, critic de artă ; HELMUT PLATTNER, organist ; ANDREAS PORFETYE, compozitor . JOHANNA PICH
LER-ANDREI, lector la Facultatea pentru limbi germanice | 
EMMERICH REICHRATH, redactor . KARL SCHMIDT, arhitect ; EDITH SCHUSTER, graficiană : PAUL SCHUSTER, scriitor ; FRANZ STORCH, scriitor | 
EMMERICH STOFFEL, redactor- sef revista ,,Neue Literatur" | dr. HORST SCHELL, cercetător științific la Institutul biochimic al Academiei Republicii Socialiste România ; GERHARD TEIL, inginer ; GERTRUD KLASTER- 
UNGUREANU, lector la Facultatea pentru limbi germanice i 
JOHANN UNTCH, artist plastic . ERWIN WIELK, profesor | 
JACQUES WERTHEIMER-GHI- 
CA, scriitor; ILSE ZWETTLER, învățătoare.

Politica partidului reflectă 

propriile mele ginduri 

și sentimente
Urmăresc cu profundă emoție activitatea plină de un înalt spirit de responsabilitate pe care o desfășoară partidul nostru pentru dezvoltarea relațiilor României cu toate țările socialiste, în interesul unității lor, al cauzei nobilelor idei ale lui Matx, Engels și Lenin. Declarația adoptată de Marea Adunare Națională. Declarația Comitetului Executiv al C.C. al partidului, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care le-am ascultat la radio, apoi le-am citit cu atenție în ziar, reflectă propriile mele gînduri și sentimente.Sînt un om al muncii tînăr, am crescut, am învățat meseria în anii socialismului. La locul meu de muncă, ca mecanic, mă consider în fiecare clipă un ostaș al patriei mele socialiste. Mai mult decît oricînd, în aceste zile simt fuziunea totală între gîndurile noastre, ale muncitorilor, ale întregului popor și acțiunile conducerii noastre de partid și de stat. Grija pentru unitatea șl coeziunea țărilor socialiste, a întregi! mișcări comuniste «i muncitorești, pentru

soarta păcii, este ideea centrală, firul roșu care străbate fiecare din ultimele documente ale partidului. Sînt și eu convins că, întemeiate pe respectarea neabătută a principiilor marxism-leninismului, pe independenta și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne, raporturile dintre țările socialiste au mari perspective de dezvoltare, în interesul fiecăreia dintre aceste țări, a] socialismului șl comunismului. Sprijin din toată ființa mea toate acțiunile partidului avînd ca scop afirmarea acestor principii justeMă angajez ca la locul meu de muncă să-mi îndeplinesc exemplar sarcinile, astfel încît să aduc o contribuție tot mai mare la înflorirea patriei mele socialiste, verigă de neclintit a sistemului socialist mondial.
Radu CONSTANTIN
mecanic, Direcjia navigației 
fluviale Galați
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milioane în „lași condu-

strada Stavro- Generală de

împrospătare, echipare, te multă vreme noi „elevi" — directori de deri, directori tehnici,

ore" a anche- desprind ziua perioade mai tovarășul Va- tehnic al

Era socialismului In România este legitim asociată 
Ideii de epopee grandioasă a dinamizării marilor ener
gii creatoare ale poporului, unite într-un efort neîntre
rupt pentru înălțarea ediiiciului socialist, pentru atin
gerea unor înalte cote de prosperitate și civilizație. O 
epopee cu o desfășurare accelerată reprezentînd măsu
ra potențialului constructiv, a înaltelor calități ale po
porului român, unanim în a urma și înfăptui, cu fermi
tate, politica înțeleaptă a partidului. O epopee în care 
flecare zi de muncă — deci fiecare secvență — adaugă 
noi valori în patrimoniul înfăptuirilor socialismului, 
înălțîndu-ne treaptă cu treaptă spre țelul ce-1 avem de 
atins — construcția socialismului și comunismului.

Ce reprezintă concret 24 de ore din această epopee 
a muncii creatoare ? lată întrebarea pe care și-au pus-o 
semnatarii. încercînd să cuprindem dimensiunile faptice 
și simbolice ale unei zile din acest început de septembrie 
ne-am văzut nevoiți, prin multitudinea aspectelor ce le 
oferă o asemenea zi, să restrîngem aria de investigație 
Ia cîteva locuri și domenii semnificative, apte însă, prin 
natura lor, să sugereze liniile de ansamblu ale tabloului 
social al țării. Dar, prin analogie, sîntem prezenți pretu
tindeni unde o zi de muncă adaugă dimensiuni și rit
muri noi la istoria dinamică a României socialiste.

Există un anume punct de interferență a tuturor itinerarelor de pe harta noastră economică și socială. Nu-1 căutațl pe vreo hartă geografică : nu-1 veți găsi. Este situat pe o stradă bucureșteană, într-un edificiu aparent banal, dar în care se adună1—-'ca Ta'Uh autentic dispecer național al energiilor — toate șuvoaiele de date ce marchează $1 semnifică traiectoria spectaculoasă a patriei noastre în ric al lumii actuale.Ne aflăm, deci, pe poleos, la Direcția Statistică, acest adevărat foișor de observație de uride ni se desfășoară în fața privirilor, ca pe un enorm ecran panoramic, viata întregii țări. Și astăzi, ca și în fiecare zi, se string aici mii de date din toate colțurile patriei care — trecute prin filtrele inteligente ale mașinilor moderne de calcul, interpretate de specialiștii statisticieni în complexa lor corelare, intimă — conturează tabloul dinamic al țării In plină efervescentă constructivă. Un tablou de supremă s'nteză, în care clocotul energiilor este decantat și convertit în esențe, iar aceste esențe au chipul exact al cifrelor.— Ce reprezintă o zi pe ecranul productiv al țării ? — preia întrebarea noastră tovarășul Marinache Vasilescu, director general adjunct. , Deși noi, statisticienii, nu prea sîntem deprinși cu limbajul metaforelor, de data asta nu rezist tentației de a împrumuta măcar una din arsenalul poeților : fiecare 24 de ore reprezintă încă un etaj al vastului și armoniosului edificiu al socialismului clădit în acești ani de poporul nostru. Nicolae Iorga, mi se pare, spunea într-un loc că „în vremurile eroice ale societății, ca și în vremurile eroice ale naturii, se ridică înălțimi".— în ce se materializează sub- etanța acestei metafore ? Care sînt dimensiunile și proporțiile „etajului" cotidian la cota 1968 ?— Mă voi referi doar la cîteva produse dintre cele mai caracteristice. Să luăm, bunăoară, energia electrică : producem azi. în 24 de ore, 73 de milioane kilowati-ore, adică de aproape 25 de ori mai mult decît într-o zi a anului 1938, socotit an. de maximă dezvoltare a României antebelice. Un element atît de definitoriu al civilizației moderne cum e metalul ne poate contura la fel de pregnant traiectoria străbătută : industria noastră siderurgică dă zilnic 7 500 tone fontă și 12 100 tone oțel, resnectiv de 19 și de 15 ori mai mult decît acum trei decenii. Dacă e7sa ne luăm exemplele din domeniul chimiei, comparațiile relevă aspecte de-a dreptul impresionante : bunăoară, în ce privește produsele sodice, industria noastră chimică realizează astăzi zilnic a- proape 2 mii de tone, în timp ce în 1938 se produceau — pe întreg teritoriul unei țări cu enorme zăcăminte de sare — numai 100 de tone. Aceasta înseamnă că producem astăzi de 20 de ori mai mult față de anul-etalon. După cum vedem, timpul a căpătat noi dimensiuni, și accelerații ne care nu le-a cunoscut niciodată în trecut. Munca liberă a oamenilor l-a potențat nebănnit valorile ascunse, zăcămintele invizibile.Parametrii unei zile obișnuite pe întinsul întregii țări aflate în plină și substanțială înnoire! De aici, de Ia înălțimea de unde se conturează întreg tabloul, ochiul se simte tot mai insistent atras spre acele „detalii" -sugestive care întăresc forța de expresie a întregului. Ce reprezintă, în acest septembrie, o zi obișnuită la Porțile de Fier? 1 800 metri cubi ■ excavați, 2 000 metri cubi be-
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ton turnat, 2 800 metri cubi aluviuni dragate din albia Dunării. Dar la gigantul siderurgic gălățean ? In această fază a începuturilor, 2100 tone fontă, 2 500 tone oțel, 2 000 tone brame produse la slebing. Sau la Combinatul chimic din Tîrgu Mureș ? îngrășăminte azotoase pentru nu mai puțin de 4 000 de hectare. Din asemenea „detalii" jse alcătuiește imaginea înaintării impetuoase pe magistrala precis trasată în mărețul program elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Revenim în atmosfera de vaste sinteze a acestui „foișor statistic" :— La produsele pe care le-ați citat există cel puțin termeni de comparație. Dar mai sînt și altele...— ...Pe care n-ai cu ce să le compari, deoarece și-au făcut apariția în nomenclatorul industrial al țării o dată cu anii socialismului. Fabricăm acum în fiecare zi 70 de tractoare, 74 de autocamioane și atîtea alte produse de care nici măcar_nu se pomenea în industria noastră antebelică. Apare vizibil, chiar și pentru un ochi neavizat, că industrializarea socialistă a țării, cu ritmurile ei cutezătoare, stabilite cu atîta clarviziune de partid, a scos la lumină rezerve pe care nici cel mai perspicace detector electronic nu le-ar fi putut releva, mai ales pe tărîmul energiilor, ingeniozității, perseverentei celor ce făuresc bunurile materiale. A fost pentru în- tîia' oară pusă deplin în valoare acea forță pe care Marx o considera fundamentală pentru definirea _ esenței umane : creativitatea. Liniile de forță ale creativității unesc toate punctele cardinale ale construcției noastre economice și sociale.. Unul dintre cele mai pasionante capitole ale matematicilor moderne este algebra mulțimilor. Parafrazînd terminologia acestei științe, putem spune că partidul nostru, pornind de la condițiile specifice ale României și utilizînd ideologia marxist-leninistă nu ca o dogmă, ci ca o călăuză științifică, a găsit în creativitate, în valorificarea inepuizabilelor resurse creatoare ale maselor, cheia de boltă a complexei algebre a mulțimilor umane.— Revenind la date și cifre, v-am ruga să vă referiți comparativ și la unele realizări pe planul nivelului de trai, al lărgirii orizontului cultural...— După cum se știe, în socialism nu se produce de dragul producției, iar scopul esențial al întregii politici a partidului este omul, bunăstarea sa materială, ascensiunea sa spirituală, dezvoltarea nestînjenită și multilaterală a personalității umane. Amintind că în fiecare zi producem de patru o-’ mai mu1#e țesături sau de treisprezece ori mai multe perechi de incâlțămime decît înainte de eliberare relevăm numai cîteva aspecte ale efortului susținut pentru satisfacerea în tot mai largă măsură a nevoilor materiale ale omului. In aceeași ordine de idei, nu putem să nu subliniem că zilnic se predau „la cheie" noilor locatari 131 de apartamente construite din fondurile statului (nici aici n-avem vreun termen de comparație, căci statul burghez np- mai grija asta n-o avea — să construiască locuințe pentru oamenii muncii !). Iar cît privește bagajul spiritual al cetățeanului României socialiste, cifrele mă scutesc de orice comentariu : la fiecare 24 de orc bibliotecile eliberează cîte 266 000 de volume (față de cele cîteva mii din puținele biblioteci publice dinainte de război), teatrele sînt frecventate de 35 000 spectatori ffată de 4 321 în 1938), cinematografele de 574 000 (față de 113 000), iar ziarele se răspîndesc într-un tiraj de aproape 3 3—400 de mii duiri).— Și acum, ruga să vă opriți tetic de mare însemnătate pentru viitorul națiunii noastre : care este, la ora actuală, „cota demografică" la care ne situăm ?— Datele ultimului an sînt mai mult decît semnificative și invită la optimism : în fiecare 24 de ore se nasc pe întreg cuprinsul țării 1 500 de copii, iar sporul natural zilnic al populației se cifrează la aproape 1 000, adică dublu față de 1938, ceea ce înseamnă că în următorii trei ani România va avea încă un milion de cetățeni. E o elocventă dovadă de vitalitate a unui popor foarte vechi și, totodată, foarte tînăr, care — grefată pe vitalitatea noii sale orînduiri -«• întărește temeiurile de încredere într-un viitor de tot mai rodnică înflorire a civilizației socialiste pe plaiurile românești.

ÎN PROIECȚIE,

PRINCIPALA

FORȚA

între cele două batardouri care au îngustat albia Dunării la Porțile de Fier, fluviul curge precipitat, învolburat, tumultuos. Așa curge, la Porțile de Fier, și timpul: cuprins între țărmurile stăruinței și asaltului uman. Totul, dar absolut totul este aici subordonat ideii de comprimare a timpului. Se lucrează încontinuu, ziua și noaptea. Constructorii au încheiat un pact de fructuoasă colaborare cu timpul.La ora la care pătrundem în universul lui, șantierul e o uriașă retortă a efortului. Ne atrage atenția un episod deosebit, la capul intermediar al ecluzei. O piesă metalică uriașă plutește în văzduh, purtată de macarale. Se mișcă încet, la semnalele unui om, semnale a- proape magice, după un anume cod, ca gesturile unui dirijor în momentele de apoteoză ale simfoniei. E ora 11 dimineața. Se montează prima grindă de capăt de la poarta capului intermediar. Ni se vorbește aproape în șoaptă deși, în vuietul șantierului pare absurd. E însă gestul reflex în fața unui moment de maximă concentrare și 

răspundere. Operația durează de un ceas. „Dirijor" : maistrul Dumitru Nistor.— Montarea acestei piese — ne explică inginerul Mihai Stanca — cere muncitorilor cunoștințe serioase, experiență, atenție, memorizeze proiectul, să bine capacitatea fiecărui lucrează la montaj.Privim pînă la sfîrșit Iul fascinant, de acrobație gigan-

N-a trecut o jumătate de oră de cînd uriașul „ibric" al converti- zorului gălățean a fost încărcat cu fontă lichidă. „Lancea" de oxigen insuflă vertiginos, cu șuier de rachetă, torentul de gaz purificator. încordarea care, în vechile o- țelării Martin, se distribuia pe ore și ore, aicj se concentrează în minute. Nici nu simți cînd trece timpul și iată că poșta pneumatică aduce de-acum răspunsul laboratorului. începe descărcarea șarjei. Jerbele de seîntei ce însoțesc revărsarea otelului lichid în oalele de turnare proiectează pe chipuri o intensă lumină purpurie.— Acum zilele au intrat pe făgașul lor obișnuit — observă Gheorghe Furtună, prim-topitorul care a elaborat prima șarjă de converti- zor, șar,a „istorică" din noaptea de 7 sure 8 iunie. Totul se desfășoară cu precizie de ceasornic : la fiecare 55 de minute, din converti- zor în lingotiere curg 150 de tone de cțel. Dar în clipele „obișnuite" de icum e cuprinsă și încordarea formidabilă a eforturilor din acele nopți de iunie cînd fiecare-dintre noi (deși oțelari cu experiență, nu mai lucrasem niciodată la convertizoare !) ne întrebam dacă vom putea face față cu succes acestei

tică, de iscusință șl înaltă virtuozitate profesională. Un spectaculos al încleștării dramatice dintre om și opera lui de vaste proporții. Inginerul ne avertizează însă că este vorba de o zi obișnuită. Zilele obișnuite ale Porților de Fier sînt cele în care, în mod curent, undeva, pe întinderea marelui șantier, în fiecare clipă, se consumă ,un moment de maximă tensiune.— Prin ce se deosebește o zl de muncă din 1968, la Porțile de Fier, față de o zi de muncă din alțl ani, pe alte șantiere unde ați lucrat ?— Aici — ne răspunde tînărul maistru montor Ion Dodon — ziua e cu mult mal eficientă decît, să zicem, la Bicaz; prin faptul că aici dispunem superioară, de superioare...— Altele sînt
de o mecanizare cunoștințe tehnice. acum — intervineșeful de echipă Aurel Tiu de la șantierul Energo-montaj — șl proporțiile fiecărei operații în raport cu dimensiunile și complexitatea construcției. Acolo, la Bicaz, o vană — una dintre piesele cele mai grele — cîntărea 20 de tone. Aici, o poartă a ecluzei cîntărește 420 de tone...— Dar nu e vorba de un raport strict cantitativ. Vedeți, oamenii gîndesc din ce în ce mai mult și cu mgi multă maturitate asupra muncii lor — comentează Nicolae Mănescu, directorul general al grupului de șantiere. Ați asistat azi, după cum îmi spuneți, la scene palpitante de muncă. Da, avem pe șantier executanți excepționali, dar sfera lor de acțiune se extinde și asupra conceptului, asupra întregului mecanism al muncii, ceea ce reprezintă de-acum un element de autentică creație. Și iată, pentru mine, cel mai bun indiciu : din ce în ce mai frecvent, la orele de audientă, multi vin pentru ches

tiuni de serviciu, de organizare sau din domeniul tehnic. E un lucru relevant.Pe ecranul incandescent al unei zile din septembrie 1968, la Porțile de Fier, ca peste tot în România, o- mul-creator, cu dăruirea și pasiunea lui, cu spațiul Iui de afirmare, cu derularea faptelor sale excepționale, se proiectează ca o forță în continuă creștere — principala forță a societății socialiste.
* tehnici noi și complexe. Era o întrebare cu multe dureri de cap și cu multă răspundere. Iar cînd rostesc cuvîntul „răspundere", știu ce spun — noi, siderurgiștii, nu ne jucăm cu vorbele. în momentele a- celea simțeam asupra noastră ochii întregii țări, știam că partidul, conducerea lui se interesează zi de zi de mersul lucrărilor pentru punerea în funcțiune a oțelăriei. Și mai știam ceva : otelul nu e numai oțel, oțelu] înseamnă și pîine, și case, și îmbrăcăminte, și independență națională, și demnitate .șl, mai ales, asigurarea zilei de mîine nu numai pentru generația noastră, dar și pentru copiii și nepoții noștri.Cu explicabilă mîndrie, gălățenii au botezat anul 1968 „anul de aur" al orașului lor: s-au succedat în lanț premiere industriale de anvergură, înscrise cu majuscule în epopeea industrializării socialiste a României. De fapt, e vorba de o unică premieră — ciclul complet al producerii și metamorfozării metalului — cu cîteva acte succedate într'-un ritm spectaculos, aproape pe nerăsuflate : primul furnal de 1 700 mc, aglomeratorul, depozitele de minereu, oțelăria, fabrica de oxigen, laminorul slebing. Un fascinant spectacol „sunet și lumină" care preface, la căderea nopții, întreaga zonă a combinatului într-o grandioasă constelație fluorescentă, simbol și efigie a incandescentelor metalului îngemănate cu fluxul e- nergiilor umane.— Ce reprezintă o zi în viața combinatului ? Evident, se pot cita cifre, procente. Dar dincolo de toate — ne spune Gheorghe Neațu, secretarul comitetului de partid— orice zi a 1 acestui an memorabil pentru noi reprezintă o simbioză inedită între prezent și viitor. Prezentul îl constituie producția curentă a secțiilor intrate de acum în funcțiune. Iar viitorul— efortul de construcție a următoarelor obiective care vor întregi armonios biografia metalului gală-, țean : furnalele 2, 3 și 4. laminorul de benzi la cald și cel de benzi la rece, celelalte convertizoare ale o- țelăriei etc. E un program pentru cîțiva ani, în înfăptuirea căruia sînt antrenați peste 30 000 de construc- 

tori și montorl. Prezența concretă a viitorului, sentimentul de răspundere pentru transformarea lui în realitatea prezentului ne-au insuflat-o și mai puternic cuvintele de îndemn rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ultimei vizite a conducerii de partid și de stat pe șantierul nostru. Ne-au făput să simțim și mai pregnant o realitate pe care noi o trăim zi de zi : industrializarea nu e numai un proces economic menit să întărească puterea țării, dar șl un proces social cu ecouri și răsfrîngerl în viața fiecăruia dintre noi, un declanșator de energii și exigențe noi, care impun o continuă perfecționare nu numai pe plan strict tehnic, dar și pe cel al relațiilor între oameni, al conducerii și organizării.— Pentru noi, constructorii, — adaugă inginerul Cornel Cazan, director general al șantierelor — examenul răspunderii so dă Iii
't

CLIPELE
TRANSFERATE
ÎN MOLECULE

Ce poate fi spectaculos în filmul unei zile într-un mare combinat chimic 7 Spectaculoase sînt instalațiile complexe și alambicate, spectaculoase sînt procesele chimice, transferul moleculelor de la o 

formă a materiei la alta, furtunile și aurorele ce se petrec, la adăpostul privirii noastre, în interiorul complicatului labirint de țevi și retorte. Munca oamenilor însă pare monotonă, mereu aceeași numai de la o zi la alta, ci și la un minut la altul.Operatorul chimist veghează supra unor aparate de măsură, cercetează diagrame și dă, pentru procesele din interiorul instalațiilor, decizii de corectare. Corectitudine, atenție, gîndire.Aceasta este, în general, ziua de lucru în noile șl modernele cetăți ale chimiei românești. Dar ceva spectaculos există realmente : este însăși apariția acestor giganți ai chimiei în peisajul economiei românești. Apariția și continua lor dezvoltare pe firmamentul uneia dintre cele mai dinamice ramuri industriale.— Chiar dacă m-aș abate de la ideea celor „24 de tei dv., nu pot să din contextul unei largi — ne replică sile Urdea, directorul Combinatului de îngrășăminte azo- toase din Tîrgu-Mureș. Și iată de ce : în ultimele luni colectivului nostru i-au fost solicitate eforturi substanțiale. Au fost lunile intrării în funcțiune a noilor capacități de producție din cea de-a doua etapă a construcției combinatului. Privită din acest unghi, o zi de lucru din septembrie 1968 nu are, la noi, termen de comparație. Cu patru-cincl ani în urmă, combinatul era abia pe proiect. Apoi, odată intrat în producție, capacitatea lui a. crescut necontenit prin îmbunătățiri tehnologice, iar

Oră matinală. Mașina, proaspăt alimentată cu „octani", gonește spre Otopeni, unde se află instalat Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi (C.E.P.E.C.A.). Ținta 

mers : n-avem încă timp pentru retrospectivă. Și e firesc : ritmul de realizare a investițiilor este anul acesta de o sută de ori mal înalt •.-decît în anul demarării lucrărilor.Sînt proporții, ritmuri și intensități care se traduo obligatoriu într-o creștere neîntreruptă a competenței, în șlefuirea continuă a inteligenței. în astfel de condiții, atît de favorabile dezvoltării fiecărui om, perfecționarea se Înscrie drept „sarcină de serviciu".Privind tot ce s-a înălțat pe a- ceastă vastă arenă a confruntării omului cu timpul, — și adăugind tot ceea ce se creează, în toată tara, sincronizat, în această zi de septembrie — ți se impune un adevăr inexorabil : înnoirea substanțială a civilizației și a condiției făurirea unor frunte timpul (iilor viitoare mesajul concret al patriotismului unei epoci incomparabil de fertile pentru destinul națiunii române.
umane, valori care să inși să ducă genera-

acum, datorită noilor fabrici, șl-a triplat producția de îngrășăminte. Dacă ne referim la aceste lucruri, zilele nu seamănă la noi una cu alta. O zl din septembrie... La noi o zi din septembrie e foarte lungă...Asistăm, la ora 12, la una dintre complicatele operații de reglaj al instalațiilor noii fabrici de amoniac. între timp maistrul Dumitru Lazăr ne vorbește despre zilele în care au fost solicitați la maximum probele ca șl despre cele trei rabile în care fabrica la primele cantități produse, la capacitatea maximă de producție.— Care este secretul celor trei zile ?— Lucrurile astea nu se fac — ne spune maistrul — fără un im

să scurteze tehnologice, zile memo- a ajuns de

bold interior, fără să ai nerăbdarea de a scoate instalația la care lucrezi din starea de inerție șl a o vedea că produce... Vin pe la noi oaspeți din țări străine și sînt uluiți de ritmul progresului. Ne întreabă tot felul de lucruri legate de tehnica instalațiilor, de materialele de construcție. Ei uită însă un material deosebit, neînscris în nici un proiect tehnic : conștiința socialistă a muncitorului nostru. Nu știu cum era înainte, eu fac parte din generația mai tînără, dar știu cum am fost orescuți noi de partid : cu simțămîntul că totul e al nostru, că dacă muncești bine pentru tine o faci și ai de ce să stai cu fruntea sus în rîndul oamenilor. Cînd îmi cade în mînă cîte o carte din trecut nu pot pricepe cum era pentru unii munca o „rușine" !Atras de cuvintele maistrului Lazăr, intră în discuție unul dintre mecanicii care-1 asistă, muncitorul Istvan Lenard :— Dacă e să vorbim despre imbold interior, atunci mai sînt și alte lucruri de spus. Noi ne aflăm aici, români și maghiari, și nemți, angajați în aceeași muncă. Avem foarte multe lucruri de făcut împreună, fiecare cu priceperea și firea lui. Munca ne leagă și propie, sîntem toți ca unul, teni și tovarăși. Simplu și nește. Imboldul lăuntric vine,la această atmosferă de înțelegere și colaborare. ,între timp operațiunea la care eram părtași a fost terminată. E ora 12,25. Instalația intră în funcțiune... Produce.
vizitei noastre : să luăm pulsul u- nei zile borator cerii".Ca înaceste zile domnește tate febrilă, dar nu • ci specifică vacantelor : edificiu a fost transformat, pentru scurtă vreme, într-un . adevărat șantier, se desfășoară asi- ' due lucrări de reamenajare, re- Nu pes- serii de întreprin- inginerl șefi, alte cadre de conducere sau care se ocupă de problemele organizării — vor lua loc, sîrguincioși, în sălile Centrului pentru a participa la ciclurile de lecții șl ■ semi- narii privind conducerea generală .a întreprinderii, organizarea producției și a muncii, organizarea gestiunii financiar-contabile, normarea muncii, utilizarea echipamentelor electronice de prelucrare 

a datelor (pentru analiști de sisteme și programatori) etc.11 solicităm pe tovarășul Ion Păcuraru, secretar general al Comitetului de stat pentru organizare și salarizare, să ne prefigureze — prin prisma unei zile obișnuite a noului „an școlar" — o imagine de ansamblu a rosturilor, semnificațiilor și perspectivelor Centrului.— O scurtă vizită (deocamdată, firește, imaginară 1) ne poate releva coordonatele multiple ale celor 24 de ore tipice : dintr-o încăpere va răzbi vocea conferențiarului care va împărtăși cunoștințe privind organizarea fluxului informațional și a comunicațiilor; în alta vom asista la un original colocviu practic referitor la procesul luării și transmiterii deciziilor (par- ticipanțli vor fi puși în fața unor situații dintre cele mai complexe, desprinse din viața de toate zilele a întreprinderilor, cerîndu-li-se să elaboreze soluții operative și eficiente, după care se va discuta pe marginea lor confruntîndu-se felurite variante posibile) ; într-alta, se vor orîndui pe tablă scheme de optimizare a fluxului tehnologia sau a transportului intern al întreprinderii ; într-un cabinet, un grup de lectori ai Centrului, ajutați de cursanți, vor analiza și interpreta datele culese în cursul investigațiilor proprii la întreprinderi ca „Danubiana" sau „Electronica". Să nu uităm, de asemenea, că la începutul anului viitor Centrul va fi înzestrat cu unul dintre cele mai moderne tipuri de „creiere electronice", un ordinator tip I.B.M., cara va îngădui rezolvarea rapidă a problemelor de optimizare a feluritelor faze ale producției;..— Toate acestea, cu ce eficiență ?— Eficiența C.E.P.E.C.A. se va măsura direct proporțional cu sporirea eficientei economice a întreprinderilor de unde provin cursanții. Să nu uităm o axiomă de bază a oricărei economii moderne : buna or

ganizare =j o bună parte din beneficii. învățămintele dobîndite aici pot fi comparate cu niște „pilule de timp" care vor permite comprimarea orelor în minute, a minutelor în secunde, metamorfozarea acestei abstracții — timpul în valori concrete și durabile. Ne străduim să insuflăm „elevilor" nu numai știința, ci și conștiința organizării superioare a muncii. Evident, nu a de-ajuns să-ți însușești niște cunoștințe : trebuie să le și aplici în viață. Pentru asta se cer înfrînte inerții, rigidități, scleroze. Nu se poate altfel ! E o necesitate fundamentală a întregii noastre vieți, concretizată într-un cuvînt : competitivitatea, Sîntem în competiție continuă cu timpul și, ca în orice competiție, e firesc să ne îndreptăm privirea spre cele mal înalte etaloane mondiale. Ca și în sport : numai confruntarea cu marile performanțe formează șl întreține musculatura campionilor.\wr
ORA, LEAGĂN 
AL IDEILOR, AL 
EFORTULUI

La fiecare douăzeci de minute se naște un tractor. Și în felul a- cesta, la Brașov, diviziunile timpului se supun altui înțeles și altor valori. Minutul devine reper, ora — leagăn al ideilor. Jurnalul unei zile de lucru va cuprinde aici consum de inteligentă umană, detalii tehnice, diagrame vii ale înnoirii, coordonate noi ale conștiinței sociale.Ora 7,00. în noua secție a forjei se fac încercări la primele agregate, între care unul pentru sfărîmat așchiile de otel, cu o productivitate de 13—14 tone pe oră, menite să facă față cerințelor sporite de piese forjate. După primele probe, mașinile funcționează corespunză tor oferindu-le oamenilor clipe re confortante și tonice ale confirmă rii valorilor pe care le-au creat.Ora 9,30. în atelierul nou de tra-
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ODOBESCU...

SC1NTEIA — miercuri 4 septembrie 1968

a ROMÂNIEI SOCIALISTE
tamante termice se face recepția liniilor prevăzute cu atmosferă de protecție pentru prevenirea oxi- dării pieselor. Clipe de neliniște, de căutări...Ora 10. Are loc „operativa" inginerului șef cu producția. Dispecerul montajului își formulează cererile de piese pentru producția următoarelor 24 de ore, deci a următoarelor 70 de tractoare. în vorbirea precipitată a acestor oameni revine atît de des cuvîntul timp, ei fac atît de des apeil la diviziunile ceasului, îneît ăi sentimentul participării Ia un aprig consiliu de economie a timpului. Tot atît de frecvent răsare cuvîntul ritm care simbolizează imperativul cardinal al zilei. Ritmul impus de conștiința oamenilor, ritmul alert pe care eî îl înțeleg ca po o chestiune de răspundere socială: criteriu valorio 
al activității lor creatoare.Ora 16,00. Are loc adunarea generală a salariaților în care este analizată activitatea uzinei pe primul semestru al anului. Cîteva zile mai înainte a avut loc o ședință a comitetului de direcție... Au demarat cu succes noile forme de conducere — expresie a adâncirii democratismului socialist. Oamenii care peste zi, aplecați asupra mașinilor, au executat milioanele de o- perațll în urma cărora se nasc cele 70 de tractoare cotidiene, s-au întrunit într-un forum al treburilor de conducere ale uzinei. Chestiunile cardinale ale producției, ale relațiilor interne și externe ale uzinei, ale dezvoltării liniilor de fabricație, ale perfecționării sistemelor de organizare sînt în egală măsură în răspunderea conducăto-

rilor uzinei, ca și a fiecărui muncitor. Plusuri și minusuri — depășirea producției globale planificate, dar și unele carențe ale prețului de cost, realizarea planului de beneficii, dar și cheltuieli neeconomi-, coase, îmbunătățirea calificării și ridicarea indicilor de utilizare a timpului de lucru — fac obiectul unei discuții gospodărești în marea întrunire a colectivului uzinei...Participarea mai intensă, plenară, a masei de salariațl la conducerea destinelor uzinei — iată unul dintre cele mai interesante fenomene ale democrației socialiste în acțiune, jalon important pe drumul perfecționării întregii noastre vieți sociale, trasat cu atîta clarviziune de Congresul al IX-lea al partidului și de Conferința Națională.— Mi s-a părut — spune la sfîr- șițul adunări! muncitorul Vasile Târziu, membru al comitetului de direcție — că timpul desfășurării ședinței a fost prea scurt. Oamenii au multe lucruri de spus. Ei gîn- deso asupra muncii lor și asupra mersului întregii uzine și au de comunicat părerile, sugestiile, observațiile lor. Un adevărat flux al ideilor creatoare.loan Batschi, muncitor de înaltă calificare : „Cînd știi că exercitarea drepturilor tale de muncitor de a contribui la bunul mers al conducerii treburilor uzinei în care lucrezi este o realitate concretă, altul este și sentimentul răspunderii pentru tot ceea ce faci. Dacă ne gîn- dim bine, acesta este și sensul profund al democratismului : concentrarea spiritului de răspundere al fiecărui om asupra funcției lui sociale, transformarea drepturilor în datorii".

Nicăieri orizonturile nu-s atît de perfect circulare, cerul atît de înalt, răsăriturile și apusurile atît de clare ca pe Bărăgan. Și nicăieri mai iiiult ca aici destinul contemporan al țăranului român n-a înscris o traiectorie mai semnificativă. Omul pornit pe drumurile de țară ale Bărăganului, într-o zi a anului 1968, va avea o imagine revelatoare a transformărilor structurale produse de socialism în universul rural.Poposim la I.A.S. Petroiu. Aici, privim marea verde și unduitoare a lanurilor de porumb din lunca îndiguită a Dunării. Un pămînt trezit la viață, silit să rodească pentru oameni, prin forța șl inteligența lor, prin posibilitățile oferite de agricultura socialistă. Bărăganul ne oferă în această amiază imaginea sugestivă a treptelor spre o agricultură modernă, științifică. El a șl devenit nu numai cîmp de germinație a semințelor, ci și vast cîmp de germinație a ideilor inginerești menite să-1 ferti-

Uzeze plenar resursele productive și sociale. Undeva, în apropiere de locul în care ne aflăm, pe malul Borcei, s-a instalat comandamentul șantierului unuia dintre marile sisteme de irigații aflat în faza de amenajare : sistemul Pietroiu-Ște- fan cel Mare. Parcurgem, împreună cu inginerul Nicolae Cîrniescu, traseele, imaginare deocamdată, pe care le va înscrie apa Dunării în pămîntul Eărăganului.— La sfîrșitul anului informează inginerul, hectare se vor adăpacreate de oameni și mașini. Atunci sporurile de recoltă vor fi substanțial mai mari și asta va avea consecințe incalculabile pentru întregul destin al satelor.La C.A.P. Mănăstirea, inginerul agronom George Vlad sintetizează :— Satul a pornit acum douăzeci de ani de la o plugărie simplă, cu producții la voia întîmplării și a ajuns astăzi la o agricultură a mașinilor și a raționamentelor științifice... Asta și explică de ce noi, chiar și în acest an secetos, obținem o producție peste media altor anii.Satele prin care trecem, oamenii pe care-i întîlnim, peisajul ce rulează în fața noastră — toate converg către imaginea unui Bărăgan cum nu l-a cunoscut Odobescu. Un Bărăgan ale cărui întinderi au fost vitalizate prin pătrunderea masivă a industriei și a științei șl ai cărui oameni au înaintat și ei, pe măsură, într-o altă condiție socială. Datele tehnice ca și datele morale ale profesiunii de agricultor s-au modificat desemnînd acum profilul unei specializări complexe ce le solicită oamenilor șl vechile simțuri ale meseriei dar și însușirea unul bogat arsenal de cunoștințe științifice și tehnice. Agricultorul rămîne un om al ogoarelor. Dar al unor o- goare fertilizate de sevele civilizației.

despre ziua de. lucru a consiliului popular comunal, ni se vorbește despre mai lesnicioasa rezolvare a problemelor privind dezvoltarea comunei :— Cetățenii — subliniază Viorel Crișan. președintele consiliului popular comunal — vin cu mal multă încredere la consiliul popular să-și ofere sprijinul în acțiunile de gospodărire. Cel mai bun exemplu îl avem acum cînd, pentru unele lucrări de extindere a electrificării, s-au rezolvat rapid chestiunile materialelor și meșterilor necesari șl cînd oamenii din cele opt sate își oferă singuri serviciile pentru muncile necalificate. Chiar astăzi un grup de cetățeni au plecat la pădure să ajute la transportul stâlpilor pentru rețeaua electrică...Fapte cotidiene în aparență mărunte, anonime. Dar dincolo de a- cest anonimat pulsează energii proaspete, energiile spiritului cetă- țeneso ce se afirmă cu tot mai multă tărie într-un peisaj social aflat sub semnul unul anotimp generos.
DEMOCRAȚIA 
SOCIALISTĂ

LITĂȚII

Citeva ore de ploaie ca în... Ba- covia. I-am găsit — sub o ploaie cu stranii prevestiri autumnale — lucrînd netulburați la consolidarea căii de rulare pentru avioanele ce se vor îndrepta dinspre hangar către pista de decolare. La Otopeni, acolo unde se va deschide noua „poartă aeriană" a Capitalei, am întîlnit peste o sută de elevi din două licee bucureștene — Liceul economic nr. 1 și Liceul nr. 30 — care înfruntau vremea cu o anume îndîrjire, ce tinereții lor.L-am întrebat peMircea Fierbințeanu, care supraveghea cu ochi de expert lucrarea, dacă munca brigadierilor se face simțită.— Mal încape vorbă?! Am lucrat și cu detașamentele anterioare și pot spune, cu mîna pe inimă, că băieții n-au venit aici pentru distracție ori ca să se afle în treabă. Consistența unei zile de muncă ? Numai ieri au împrăștiat și ram- bleiat 400 de metri cubi de pietriș. E o realizare cu care nu s-ar rușina nici muncitori cu experiență. Am tot timpul senzația că, dincolo de întrecerea între brigăzi, ei sînt șl într-o întrecere interioară, tacită, nemărturisită, cu un model și o legendă de Ia care se revendică, însă pe oare vor să le depășească : modelul și legenda brigadierilor de po

șantierele naționale ale tineretului de acum două decenii. Și e firesc să fie așa : continuitatea în timp presupune nu drumul bătătorit, ci potecile neumblate, nu orizontala automulțumirii, cl verticala autode- pășirii.— De ce am venit pe șantier ? — ne spune Mihai Dumitru, unul dintre premianții clasei a X-a. Pentru ca am vrut să mă verific eu însumi dacă sînt bun și de altceva decît să înghit pagini de manual cu nemiluita. Și pentru că eram sigur că e nevoie de mine, iar acolo unde te simți necesar parcă și inima îți dă ghes să te duci...în candoarea ei adolescentină, care poate incita la zîmbete, această „declarație patetică" mi s-a părut de o surprinzătoare maturitate. O generație învățată să gîndească. O generație deprinsă, încă de la start, cu sentimentul tonic de a ști, de a vrea să se facă necesară. Ochiul superficial putea reține strict imaginea viitorului aeroport, o realitate fizică din beton și oțel, dar acolo se afirma și o realitate morală, fructificare a marilor investiții făcute de partidul comuniștilor în conștiința tinerel generații....Exact zeci și părtare, și la Bumbești-Livezeni, pe șoselele București — Pitești și Cîm- pina — Comarnic, pe vastele șantiere de irigații de la Bănoasa — Giurgiu, Jegălia — Ialomița, din Insula Mare a Brăilei, alte sute de tineri, „a doua promoție a șantierelor naționale", săvîrșeau aceeași joncțiune cu tradițiile de hărnicie și entuziasm ale generației de acum două decenii. Joncțiune înfăptuită sub semnul unui adevăr esențial al vieții noastre : ca un experimentat și îndrăzneț explorator al zăcămintelor umane, partidul a descătușat, în conștiința tuturor generațiilor, izvoare inepuizabile de dăruire, care fertilizează solul realității românești de azi, chezășuind viitoarele recolte de împliniri sociale.Ploaia continua ca în Bacovia. Dar băieților le era senin.
££„A CONSTRUI 
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Pentru ziua de lucru a României contemporane puține alte efigii pot 
fi mal reprezentative decît schela. Țara întreagă înfățișează lumii un chip conturat din eșafodajele schelelor.La Pitești, în zona Nord, am vizitat un bloc care tocmai se preda locatarilor : 140 de apartamente de 2, 3 și 4 camere. Am notat numele și profesiunea celor care s-au și mutat la parterul uneia dintre scări : Constantin Niță, operator chimist, Victor Rădulescu, inginer, Gheorghe Bucurescu, tehnician. Toți de la Combinatul petrochimic.Ne deplasăm apoi în cel mai nou — și mai bine amplasat — cartier al Piteștilor anului Trivale-Papucești. 1968 : zona Așezat pe o muche de deal, limitrof cu vastul con de umbră al faimoasei păduri Trivale, cartierul se profilează de pe acum cu primele 14 blocuri tip „fluture" în curs de construcție, dintre care mai mult de jumătate se ridică prin sistemul de glisare, ceea ce face ca fiecare grup de trei blocuri să poată fi realizat în cel mult patru luni.— Sîntem împinși din urmă de „foamea" de locuințe a acestui oraș care trăiește una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni industriale din istoria țării — afirmă Ion Va-

siliu, inginerul-șef al Trustului de construcții locale Argeș. Gîndiți-vă numai la faptul că, în comparație cu anul trecut, planul ni s-a dublat : trebuie să predăm pînă la sfîrșitul anului 3 000 de apartamente față de 1 400 în 1967. Numărul acesta de apartamente înseamnă circa 12 000 de piteșteni mutați în locuință nouă : raportat la scara Piteștilor de altădată e enorm 1 Noile măsuri luate de partid pentru diversificarea construcției de locuințe, ca și cele privind stimularea construcției de locuințe din fondurile cetățenilor și cu credite de la stat, sînt menite să contribuie eficient la rezolvarea acestei complexe probleme sociale : asigurarea condițiilor omenești de locuit pentru fiecare cetățean al țării. Ele se reflectă și în preocupările noastre acute de moment : proiectanțil noștri elaborează acum proiecte de locuințe care, cu un rabat nu prea substanțial la confort, să coste, totuși, mult mai puțin, si să se asigure astfel, din aceleași fonduri de investiții, locuințe pentru un număr sporit de familii. Un regim social care își pune la inimă cu atîta ardoare grija pentru bunăstarea omului muncii face proba cea mai convingătoare a umanismului în acțiune, a umanismului Ca mod de gîndire șl ca mod de viață 1încă o privire de pe cea mai înaltă terasă, de lîngă stadion, a- supra acestui oraș care tinde să devină sinonim cu însăși ideea de înnoire. Avem în față un crîmpei semnificativ din vastul fenomen de urbanizare caracteristic procesului de dezvoltare a societății noastre : literalmente zilnic noi fluxuri umane sînt captate de cîmpul magnetic al civilizației urbane, cu toate implicațiile ei de creștere a exigențelor, de rafinare a gusturilor, de amplificare a receptivității la frumos.

ÎN EFIGIE i INCANDESCENTELE METALULUI ÎNGEMĂNATE CU FLU
XUL ENERGIILOR UMANE

PULSEAZĂ

ENERGIILE
JUDEȚULUI

Ne aflăm, la această oră a dimineții, o dimineață răcoroasă, pe platoul din fața vechii cetăți Alba Iulia. Secole de istorie s-au strîns aici într-o răspîntie. Atrase spre cele patru zări, privirile îmbrăți- munții moților, Valea Mure- și acare fapteșează șului peste atîtor nici mai vechi și mai venit județ, ținutul Albei își încordează deplin energiile sociale. De la Cîmpeni, ținutul moților lui Avram Iancu, la Blaj, loc de afirmare a libertății și ființei naționale, de la Grădiștea Muncelu- lui, leagăn al Daciei, la Alba-Iu- lia , simbol al unirii românilor — actuala viață politică, socială, economică înflorește sub semnul stimulator al democratismului socialist.Soarele răsare și apune deasupra ținuturilor Albei demareînd zile de febrilă activitate. Gospodarii județului sînt în continuă confruntare cu numeroasele cerințe noi ridi-

Tîrnavei, vibrează înscrise ținuturi ecourile în noi. De-cro-

cate în procesul viu de dezvoltare a constelației de localități. Agenda unei zile de lucru a consiliului popular județean . provizoriu acoperă o arie pe cît de întinsă, pe atît de diversă. înființarea unor instituții județene noi (unități de construcții, de transport auto, unități ale industriei locale), investițiile pentru dezvoltarea unităților industriale republicane, reînvierea vechilor tradiții culturale, sistematizarea comunelor, toate — cum ar zice poetul — „bat la poarta vieții".Ne „înscriem" și noi pe lista de audiențe a tovarășului Sofron Mun- teanu, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean provizoriu.— Avantajele certe ale noii forme de organizare administrativ-te- ritorială — precizează interlocutorul nostru — se fac simțite din plin. înlăturîndu-se unele verigi intermediare, legătura dintre unitățile locale ale administrației de stat și forurile centrale se stabilește mai operativ, mai suplu, mai eficient. Am constatat creșterea competenței consiliilor populare în rezolvarea treburilor curente ale conducerii comunelor și orașelor. Au crescut vizibil răspunderea și priceperea lor. Adaptate la cerințele actuale ale dezvoltării satelor și orașelor, pe măsura amplului proces de perfecționare a întregii noastre vieți sociale, noile forme de organizare adminîstrativ-teritorială îșî confirmă, în practică, rațiunea și viabilitatea.în cursul aceleiași zile străbatem drumul pînă în comuna Lopadia, alcătuită din opt sate. Discutînd

Pe tovarășul Gheorghe Pașa, președintele Tribunalului Municipal București, fi găsim în biroul său. E zi de audiențe. Cetățeni ai Capitalei vin să solicite sprijinul magistraturii. ' ,— Este o zi de lucru ca oricare alta — ne spune interlocutorul. în toate colegiile instanței noastre, ca și în judecătoriile de sector, se desfășoară obișnuita activitate de împărțire a dreptății. întărirea legalității socialiste este o chezășie a muncii libere, a înfloririi multilaterale a patriei noastre. Suprem comandament al activității organelor de justiție, această importantă și permanentă sarcină trasată de către partid este însăși rațiunea de a fi a' activității pe care o depunem. De la cel mai tînăr și pînă la cel mai vîrstnic slujitor al justiției, ne străduim să fim la înălțimea mandatului ce ni s-a încredințat: respectarea și întărirea ordinii de drept în Republica Socialistă România.— Se știe că democrația, pentru a fi cu adevărat eficientă, nu se poate dispensa de scutul de oțel al legalității...— într-adevăr, după cum la fel de adevărat e și faptul că legalitatea își capătă autentica valoare și semnificație numai în condițiile u- nel democrații autentice cum este democrația noastră socialistă. N-aș vrea să mă limitez la fraze abstracte. Uite, chiar adineauri au fost în audiență doi tovarăși care au ridicat problema comportării unui individ certat cu legea, dar față de care instanța judecătorească a manifestat o nepermisă blajinătate. Alături de justiție, opinia publică se dovedește, în climatul de muncă al societății noastre, un factor efectiv de dreptate socială. Ideea de echitate, subliniată cu a- tîta tărie de partid, capătă o deosebită pregnanță tocmai prin acțiunea concentrată a unor forțe sociale profund interesate să nu existe discrepanțe între muncă și retribuirea ei, între aportul social al individului și standardul său de viață. Plenara din aprilie a Comitetului Central . al partidului, ca și sesiunea Marii Adunări Naționale în cadrul căreia a fost adoptat noul Cod Penal, sînt evenimente însemnate care și-au pus pecetea pe activitatea noastră de zi cu zi. Ele demonstrează cu tărie profundul democratism al orînduirii noastre, sînt expresia grijii pe care partidul o acordă dezvoltării armonioase a ansamblului fenomenelor sociale. Condamnînd cu asprime unele practici ilegale ale trecutului. Comitetul Central al partidului, toți comuniștii, întregul popor își afirmă hotărîrea ca ele să nu se mai repete niciodată, demonstrînd că ideea de socialism face corp comun cu ideea de legalitate, de echitate, de democrație, că socialismul, democrația șl legalitatea formează un tot indestructibil. Slujind cu fermitate legea, noi slujim însuși nobilul ideal al socialismului, ne îndeplinim îndatoririle de comuniști, de cetățeni, de patrioți.

membru corespondent al Academiei, secretar științific al Filialei Academiei. .— La ce lucrați în prezent ?— Prefer să vorbesc mai întîi despre alții. Răspunzînd încrederii profunde a partidului și poporului în forța lor creatoare, animați de răspundere față de afirmarea științei românești pe firmamentul inteligenței universale, oamenii de știință clujeni au obținut în ultima vreme succese de seamă pe tărî- mul cercetării fundamentale și a- plicative. Deoarece mă simt „acasă" mai ales în probleme de biologie, voi începe cu acestea. Colectivul academicianului Emil Pop se ocupă de probleme ale curenților citoplas- matici la vegetale, probleme de mare importanță teoretică cu încă nebănuite implicații în domeniul practicii. Un alt colectiv de biologi, sub conducerea academicianului Ștefan Peterfi, studiază intens cultura algelor în apele dulci, cu scopul de a stabili condițiile optime de înmulțire, în vederea utilizării lor în hrana animalelor. Efectele practice ale acestor investigații vor permite, cînd se vor concretiza, sporirea impresionantă a producției de carne. Tot la Centrul de cercetări biologice, prof. Andrei Lazany studiază căile de obținere a unor soiuri noi de plante, mai ales leguminoase, prin crearea de mutanți. Interesantă este și problematica cercetărilor efectuate de academicianul Eugen Pora cu privire la echilibrul dintre mediul intern și extern la animalele marine. Toate aceste studii, ale căror prime rezultate sînt promițătoare, au o înaltă valoare științifică, atrăgînd de pe acum atenția unor ' importante foruri științifice.— Și colectivul dumneavoastră ?— Ne ocupăm' de probleme ale dirijării naturii sexuale a plantelor (în special la porumb) și a animalelor (mai ales la galinacee). Urmărim obținerea a cît mai multe exemplare femele productive. Lucrările noastre, ale căror prime rezultate le vom prezenta la Congresul de embriologie de la Paris, se înscriu pe cele mai noi coordonate ale eforturilor omului de azi de a dezlega unele taine complexe ale naturii.— Investigația tinde și pe alte

— Multe dintre liniile de înaltă tensiune ale creației românești contemporane, unite în vastul sistem energetic al construcției socialiste, își au obîrșia într-un generator cu o mare forță de propulsie : gîndirea tehnico-științifică, inteligența iscoditoare și zămislitoare de noi valori materiale și spirituale. Bucurîndu-se de atenția continuă a partidului și statului, creația noastră științifică a deschis noi pîrtii practicii, și-a afirmat cu pregnanță rolul de forță de producție. Incît, nu există astăzi aspect al realității care să nu reflecte, măcar pe una din fațetele sale, succesele științei șl tehnicii moderne. Activitatea cercetătorilor da la Institutul de calcul al filialei noastre orientată, bunăoară, spre probleme ale teoriei generale a aproximării. Se fac aici diferite studii tehni- co-științifice legate de practică pe baza contractelor cu întreprinderile. în domeniul chimiei, acad. Ra- luca Ripan, în fruntea unui harnic colectiv de cercetători, a elaborat sinteze și studii cu privire la compuși steroidici și ai alcaloizilor, studii asupra minereurilor neferoase urmărind înnobilarea caolinelor, bentonite! și nisipurilor. Procedeul original este pe cale de a fi pus în aplicație la uzinele din Harghita și Răzoare.— Firește, un bilanț general ar necesita încă multe ore din timpul dvs...„ — Aș mai vrea să subliniez ceva :avîntul impetuos al științei se petrece pe multiple planuri, nu numai pe verticală, ci și pe orizontală. Asistăm astfel Ia uriașe implicații : științei. Exemplu ? boratoare uzinale, adevărate microinstitute.de cercetători și cu remarcabile rezultate. în ele s-a întruchipat simbioza dintre știință și practică, fapt ce definește sensul progresului în epoca pe care o trăim. Se petrece un proces cu multiple semnificații pentru configurația spirituală a societății noastre : absorbția tot mai intensă a energiilor umane de cătr* știință și tehnică.Ornicul grăbit al cunoașterii nu-șl mai risipește cadențele în umbra unor cabinete sau laboratoare solitare. El bate puterni.0 sub cupola întregii cetăți.

un fenomen cu democratizarea Numeroasele la- unele dintre ele cu zeci
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Amiaza își alungește umbrele pe înverzitele bulevarde ale Clujului cînd intrăm în cabinetul profesorului dr. docent Victor Preda,

De două săptămîni, la Bran se deschisese tabăra de elevi a chimiș- tilor și fizicienilor. Este al doilea an în care unele tabere de vară — din cele 100 răspîndite pe întreg cuprinsul țării — sînt organizate pe principiul grupării elevilor după talente și aptitudini. Tabăra de la Bran și-a primit oaspeții și i-a /introdus într-un program de odihnă, dar și de instrucție în domeniul lor predilect. .— Toți sînt — ne spune profesorul Vasile Fălie, directorul taberei — participanți la faza finală a Olimpiadei de fizică și chimie. Fac sport și excursii, jocuri distractive, lectură, dar participă și la întîlniri cu personalități proeminente din domeniul fizicii și chimiei, cu profesori, autori de manuale, cercetători, pedagogi... Trăiesc în universul pasiunii lor... Este una dintre, măsurile care asigură tinerilor studioși condițiile dezvoltării aptitudinilor, mediul unei pregătiri școlare temeinice. Acțiunea aceasta se adaugă tuturor celorlalte măsuri întreprinse anul acesta de partid și gu-
LA ÎNCEPUTUL

ALTOR 24 DE

ORE '

Există în relieful timpului — ca și în peisajul terestru — cîte un pisc care îndeplinește funcția de „cumpănă a apelor" : ne gîndim la minutul acela înalt de la miezul nopții, acea ORĂ 0 din limbajul feroviarilor, acea unică și patetică secundă care întruchipează punctul de interferență al zilei ce apune cu ziua ce răsare, statornicind o nouă cotă a civilizației socialiste pe pămîntul românesc.Făcînd un ultim tur de orizont — de la time a sintezelor cu privirea tot o zi în mareleal României contemporane : echivalența ei se poate exprima în unități foarte concrete — în kilowați, în tone, în litri, în mașini, în o- biecte, în lei — care adaugă noi valori avuției naționale a poporului nostru. Dar există și sporuri care nu pot fi evaluate pe nici un cîntar șl cu nici o unitate de măsură: sporuri aparent invizibile,

această înăl- — cuprindem ce reprezintă efort creator

vern prin care învățămîntul din România este așezat pe temelii judicioase, în stare să dea tinerei generații o educație culturală și științifică do înaltă ținută.La Iași — vechi centru universitar, gazda obișnuită a 18 000 de studenți — ziua aceasta ne oferă nu numab imaginea unor laboratoare și amfiteatre pustii, dar și aspecte revelatoare ale gradului de dezvoltare pe care l-a atins în România învățămintul superior, în biblioteca Institutului politehnic — cu peste 300 000 de volume — întîlnim cițiva studenți. Nu sînt res- tanțieri — cum ai fi înclinat să crezi — ci tineri care lucrarea de diplomă, neli, student în anul tatea de construcții, despre ce l-a îndemnat să-și înceapă atît de timpuriu pregătirea lucrării de diplomă.— Numai peste puțin timp va trebui să muncesc pe un șantier ca inginer constructor. Eu știu —și toți colegii mei știu — ce răspundere covîrșitoare ne așteaptă. Activitatea productivă de pe tot cuprinsul țării cere generații noi de specialiști cu o temeinică pregătire. Se spune că nu vîrsta definește potentele creatoare ale omului, ci valoarea. Nicăieri mai mult ca în socialism acest aforism nu a căpătat o expresie mai concretă. Societatea românească de azi investește enorm în Dar societatea să ceară înapoi cheltuite. E pe ceasta ne întărește sentimentul răspunderii față de misiunea ce incumbă generației noastre — de a continua pe trepte superioare opera de construire a socialismului și comunismului. 6

își pregătesc Mihai Turi- V la Facul- ne vorbește

pregătirea noastră, nu investește fără sumele și energiile deplin firesc ! A-

creșteri lăuntrice, noi dimensiuni spirituale. Sînt forțele și energiile gindirii și sensibilității, voinței și pasiunii, lucidității și omeniei, sțnt sporurile de conștiință care, um- plînd retortele interioare, pregătesc, într-o alchimie subtilă, substanța incandescentă a realizărilor de mîiine.In fața amplului tablou al operei de renașterb națională și socială generate de socialism, nu e cetățean al patriei noastre care să nu încerce un sentiment robust și stenic: mindria patriotică îngemănată cu certitudinea ascensiunii. E un sentiment ce polarizează toate resursele sufletești, înaripînd inteligența creatoare, legitimînd angrenarea fiecărei energii individuale in marele elan colectiv dinamizat și condus de partidul comuniștilor.Procesul cotidian al convertirii timpului țn materia densă a înfăptuirilor socialismului cunoaște, în toate coordonatele sale, fluidul cald șl mobilizator al activității partidului;Al partidului căruia poporul român i-a încredințat mandatul de a conduce destinele sale spre culmile progresului și civilizației.Al partidului pe care-1 cu o încredere unanimă, suflare a străvechiului și tului pămînt românesc.
urmează, întreaga întineri-

Pagini realizate cu ajutorul co
respondenților județeni: Alexan
dru BRAD, Manole CORCACI, 
Ștefan DINICA, Alexandru MU- 
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iNTlLNIRI

LA C. C. AL P. C. R.
Marți după-amiază, tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășii Indradeep Sinha, membru al Comitetului E- xecutiv al Consiliului Național al Partidului Comunist din India, și R. Vemayya, președintele sindicatului muncitorilor agricoli din statul Andhra Pradesh, care, la invitația C.C. al P.C.R., și-au petrecut concediul de odihnă în țara noastră. A participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

în aceeași zi, tovarășul Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu tovarășul Manuel Cantero, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, care, la invitația C.C. al P.C.R., și-a petrecut concediul de odihnă în România. La întîlnire a participat tovarășul Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Întîlnirile s-au desfășurat într-o atmosferă sinceră, tovărășească.(Agerpres)

SPORT
„Turul ciclist
al României"BRĂILA (prin telefon). Etapa de Ieri — a treia în Turul României — a rupt, dacă se poate spune astfel, cursa în două. Pe primul plan al ei au rămas — singuri, cu șanse de a mai aspira Ia marea victorie finală, — 16 alergători. Ceilalți, pînă la 55, au pierdut între 15—20 minute 1În acest sens nici o anticipare nu era posibilă ; de un plat... plictisitor și destul de acceptabil ca lungime (între Ploiești, Buzău, Brăila șoseaua măsoară 158 kilometri) — traseul etapei de ieri nu punea și nici n-a pus „probleme1* speciale. Numai vîntul și o barieră de cale ferată au făcut această serioasă și cu totul neașteptată triere a forțelor.Pînă la Buzău, deci circa 60 kilometri, asistăm la o evadare în patru (Cernea, Răceanu, Laszlo și bulgarul Bocev), începută la Valea Călugărească, de unde s-a dat de fapt plecarea oficială și încheiată cu puțin înainte de Buzău.încă 100 kilometri. Din plutonul masiv, ce părea toropit de căldură, doar Sofronie încearcă o evadare solitară, negîndindu-se însă nici o clipă că din aceasta tocmai el însuși o să aibă un beneficiu. Plutonul se agită. încep rafalele de vînt ; din

A

In cîteva rînduriLA MAMAIA, AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI.' în primă zi de întreceri, sportivii români au repurtat cîteva victorii de prestigiu. Astfel, Toma Ovici l-a învins cu 7—5, 6—4 pe australianul Bob Gilti- nan, Gunther Bosch a dispus cu 6—0, 6—4 de Ray Keldie (Australia), iar Constantin Popovici a cîștigat cu 6—3, 6—4 la americanul Norman Perry.Alte rezultate : Marcu (România) — Smith (Australia) 4—6, 6—4, 6—1; Dent (Australia) — Sântei (România) 6—2, 6—1 ; Iașmakov (Bulgaria) — Boaghe (România) 6—1, 6—2 ; Palmieri (Italia) — Codin Dumitrescu (România) 6—1, 6—4.CAMPIONUL EUROPEAN DE BOX LA CAT. UȘOARĂ, SPANIOLUL PEDRO CARRASCO, își va pune titlul în joc la 13 septembrie la Barcelona. El îl va întîlni pe italianul Bruno Melisano, într-un meci de 15 reprize a 3 minute.

față, din lateral, oricum greu de înfruntat stînd locului, dar în viteza bicicletei !Cînd din etapă se consumase cam jumătate, pe primul plan al cursei, în jurul lui Sofronie, se aflau încă 17 alergători, printre care liderul clasamentului (Tudor Vasile), V. Se- lejean, frații Ciumeti, Grigore, Cio- banu, cei cinci steliști (Ardeleanu, Moldove anu, Gera, Puterici, Neagoe), tinerii Cosma II și David. Avansul lor — peste trei minute. Cam cu 60 kilometri înainte de sosire, o barieră de cale ferată se lasă după trecerea grupului fugar, cînd urmăritorii, ce păreau deciși să refacă handicapul, mai aveau circa 200 metri să treacă și ei. Consternarea unora, nervozitatea altora sînt evidente. Fapt e că această barieră („norocoasă", spuneau fugarii ; „buclucașă", ceilalți) dublează distanța dintre plutoane.Stimulați de cele petrecute în urmă, fugarii pedalează și mai puternic. Și cu toate că între timp două bariere le ciupește două-trei minute din avans, iar rîndurile sînt micșorate prin renunțarea lui Sofronie și a lui Puterici, fugarii ajung la Brăila cu un handicap de necrezut dar totuși destul de „proaspeți" pentru a se angaja într-un sprint final, spectaculos, spre satisfacția miilor de brăilenj ce le-au ieșit în întîm- p’nare. N. Ciumeti, Tudor Vasile, V. Selejean, W. Ziegler trec primii în a- ceastă ordine la diferențe aproape imperceptibile. Cîștigătorul etape; este declarat Tudor Vasile, întrucît arbitrii au considerat — just și după părerea noastră — că Ciumeti nu și-a susținut șansele finale în mod corect, incomodîndu-1 pe Selejean.încheietorul caravanei, sosit cu ultimul pluton, la 20 de minute după învingător a fost Emil Rusu. O pană de baieu, la ieșirea din Buzău, — pe care a putut-o remedia după circa 4 km de mers pe geantă, timp în care s-a dezlipit din pluton — și bariera de care am amintit au spulberat firește orice veleități ale acestui cunoscut alergător la locul I în actualul tur ciclist al României. După sosire, Emil Rusu ne-a declarat că totuși n-a renunțat la cîștigarea cî- torva etape...Clasamentul general după trei e- tape îl are în frunte în continuare pe Tudor Vasile, urmat la diferențe între 33 și 43 secunde de Grigore, Ciumeti, Ciocan, Selejean, David.Astăzi are loc al doilea contratimp individual al cursei, între Brăila și Galați (25 km).
Ion DUMITRIU

PLECAREA LA PHENIAN 
A UNEI DELEGAȚII GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAMarți dimineața a plecat spre Phenian delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Drăgă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, la invitația guvernului R.P.D. Coreene, va participa la manifestările prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la întemeierea Republicii Populare Democrate Coreene.Din delegație fac parte tovarășii Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Nicolae Popa, ambasadorul României la Phenian.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Kim The Hi,

ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei
★MOSCOVA 3 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română condusă de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a sosit la 3 septembrie la Moscova, în drum spre Phenian, unde va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 20-a aniversare a proclamării R.P.D. Coreene.La aeroportul Șeremetievo, delegația a fost întîmpinată de V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., L. F. Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe, S. T. Astavin, director în M.A.E.Au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul României la Moscova, și membri ai ambasadei române. A fost, de asemenea, de față ambasadorul R.P.D. Coreene în Uniunea Sovietică. (Agerpres)

Lucrările Congresului internațional 
al viei și vinului

Sosirea in Capitală 
a unei delegații 

parlamentare olandeze
Marți a sosit în Capitală o delegație parlamentară olandeză, condusă de G. M. Nederhorst, vicepreședinte al celei de-a doua Camere a state-, lor generale, care la invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România va face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte deputății Th. L. M. Thurlîngs, W. J. Schuijt, Th. J. Westerhout, W. J. Geertsema, L. M. de Rijk, J. Baas, H. A. C. M. Notenboom, M. van der Stoel, J. Boersma, J. H. van Wijk, W. Kremer, E. van Thijn și W. H. de Beaufort, secretarul delegației.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost salutați de acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Anton Breitenho- fer, membru al Consiliului de Stat, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, de deputați ai M.A.N. «i alte persoane oficiale.Au fost de față Jonkheer Dirk van Eysinga, ambasadorul Olandei la București, și membri zi ambasadei.(Agerpres)

Solidari cu lupta eroică 
a poporului vietnamez

Adunarea de la Casa de cultură a studențilorLa Casa de cultură a studenților din București a avut lo'c marți după- amiază o adunare consacrată celei de-a 23-a aniversări a proclamării R. D. Vietnam. Organizată sub auspiciile Uniunii Asociațiilor Studenților din România, manifestarea a întrunit sute de studenți români și străini, care învață în centrul universitar București. Au fost prezenți, de asemenea, membri ai ambasadei R. D. Vietnam la București și ai Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în țara noastră.Adunarea a fost deschisă de Gheorghe Doca, secretar al Comitetului U.T.C. din centrul universitar București. A luat apoi cuvîntul Ton Amăriuța, vicepreședinte al Consiliului U.Â.S.R. După ce a adus — din partea Uniunii Asociațiilor Studenților din România și a tineretului universitar român — un salut de solidaritate internaționalistă cu poporul și studenții din R. D. Vietnam, vorbitorul a spus : In lupta sa dreaptă pentru neatîrnare, pentru apărarea ființei naționale, poporul vietnamez se bucură de simpatia și sprijinul tuturor forțelor progresiste ale popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume. Poporul român, tineretul și studenții noștri doresc din toată inima ca R. D. Vietnam să obțină noi

succese în lupta împotriva agresorilor americani. Ne exprimăm convingerea că această luptă va fi încununată de victoria finală.în numele Asociației studenților vietnamezi în Republica Socialistă România, a vorbit doctorandul Tran Ngoc Toan, care a mulțumit partidului, guvernului și poporului român pentru ajutorul multilateral acordat poporului vietnamez în lupta sa dreaptă pentru apărarea independenței și suveranității naționale. El a subliniat că pacea va reveni pe pă- mîntul R. D. Vietnam atunci cînd Statele Unite vor înceta definitiv și necondiționat bombardamentele și toate celelalte acte de război.Au luat cuvîntul, de asemenea, Traian Aurite, președintele Consiliului U.A.S. din centrul universitar București, Cristophe Tchadje, din partea Uniunii studenților africani, Zouhair Majeed, din partea Uniunii studenților arabi, și Alvaro Giraldo, din Columbia, care au exprimat sentimente de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez.
★în încheierea adunării a avut loc un spectacol susținut de Ansamblul folcloric studențesc „Doina" și de o formație artistică a studenților vietnamezi, care învață în instituții de învățămînt superior din Capitală.

Lucrările celui de-al XII-lea Congres internațional al viei și vinului au continuat marți pe secții. In prima secție — de viticultură — au fost prezentate expuneri și comunicări privind modernizarea podgoriilor pe terenurile în pantă (Portugalia), nutriția minerală a viței de vie în raport cu fiziologia vegetală și folosirea îngrășămintelor (România) și cancerul viței de vie (Cehoslovacia, România și Bulgaria).în secția a doua — vinificație — au fost prezentate comunicări în legătură cu procedee de elaborarea, tehnologia și caracteristicile vinurilor spumoase (Franța, U.R.S.S. și S.U.A.), influenta metodelor de elaborare și tratament asupra potențialului enzi- melor, vitaminelor și substanțelor azotate din vin (Spania. Iugoslavia). Ultima comunicare a fost prezentată în această secție de țara noastră și a tratat schimbătorii de ioni în oeno- logie.Comunicările au fost primite cu interes de participant! care, în discu

țiile lor, au făcut cunoscute rezultatele cercetărilor și preocupările în țările respective în problemele dezbătute. *în cursul zilei, au mai sosit Ia congres delegații din Republica Democrată Germană și Maroc.Lucrările congresului continuă.
★Participanțil la congres au asistat seara la un spectacol de gală la Opera Română. Programul a cuprins piese simfonice, arii din opere, suite de balet, melodii și dansuri populare din diferite regiuni ale țării. Și-au dat concursul soliști de frunte ai Operei bucurește- ne, cunoscuți interpreți instrumentiști, balerini, orchestra simfonică a Cinematografiei și Ansamblul de cîntece și dansuri populare „Ciocîr- lia“.La sfîrșitul spectacolului, oaspeții au oferit artiștilor un coș de flori.(Agerpres)

iii!

CLUJ

Reuniune internațională 
a matematicienilorMarți au continuat la Cluj lucrările Seminarului internațional de teoria interpolării și noțiunea de convexitate. în cursul dimineții au fost susținute comunicările „Procedee generale de interpolare și mulțimi interpolatoare" de Elena Popoviciu (România), „O metodă pentru obținerea de caracterizări ale anumitor clase de funcții prin aproximarea cu polinoame trigonometrice" de Alexics Gyorgy și „Probleme și rezultate relative Ia polinoame" de Erdos Pal (R. P. Ungară). După-amiază a avut loc o ședință de lucru pe tema „Probleme privind diverse generalizări ale noțiunii de funcție convexă". Solicitat să-și împărtășească impresiile despre această manifestare științifică, Alexics Gyorgy, membru al Academiei din Budapesta, matematician de renume mondial, unul dintre întemeietorii teoriei moderne a funcțiilor, a declarat corespondentului Agerpres la Cluj, L. Roman: „Vin la Cluj pentru a doua oară. Anul trecut am participat aici la simpozionul interna

țional de teoria aproximării și pot spune, cu inima deschisă, că sînt în- cîntat de gazde, de organizarea excelentă și nivelul sau mai bine-zis ținuta academică a acestor reuniuni științifice internaționale. Am convingerea că o astfel de întîlnire face mai mult, sub raportul clarificării anumitor probleme de cercetare, de- cît înființarea unor noi institute cu personal numeros. Oricît am încerca să rezolvăm anumite probleme științifice, oricîte eforturi am cheltui, singuri, fără o colaborare internațională strînsă, rodnică, nu am putea progresa. Și lumea, societatea modernă au nevoie de matematică. Un vechi dicton spune că în lume domnesc numerele. Poate tocmai de aceea noi, matematicienii, ne înțelegem foarte bine, indiferent de țara în care trăim și gindim pentru că întocmai ca și muzica, matematica are un limbaj internațional. Personal, de fiecare dată, găsesc în România o prospețime a activității științifice și, desigur, noi prietenii". (Agerpres)

10,00 — 10,30 — TV. pentru specialiștii din In
dustrie. Ciclul „Automatizarea" : 
Automatizări în termocentrale 
electrice.

17.30 — Pentru copil.
17.50 — Filmul „Clufulicl*. 
18,00 — Telecronica economică.
18.30 — Curs de limba germană. (Reluarea lec

ției a 8-a).
19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic, — Publicitate. 
20,00 — Te laud, te apăr și te cînt — Recital de

versuri.
20.15 — Muzică populară românească. Interpre

tează : Maria Butaciu, Mihai Oprea, Ma
rin Chisăr, acompaniațl de orchestra con
dusă de Nicolae Băluțâ.
Reportajele filmate : * Primii kilometri 
— o nouă locomotivă Diesel a părăsit 
Ieri uzinele „23 August" ; <» Ochii — as
pecte din activitatea medicilor de la 
Institutul de oftalmologie București. 

21,00 — Tineri interpreți. Soprana Eugenia Mol
dovan.

21.15 — Avanpremiera.
21.30 — Telecinemateca : „Fată bătrînă'

artistic cu Bette Davis. 
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii.

film

teatre
• Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) 
Boema Palace — 20.
• Ansamblul „Perinița" (la Muzeul „Dr. 
Minovici") : Spectacol de sunet și lumină 
vila cu clopoței" — 19,30 și 20,15.

Teatrul de stat de păpuși din Tîrgu Mureș — secția română — inițiază un concurs pentru ocuparea posturilor de actori mînuitori. Se pot prezenta femei și bărbați cu vechime în această activitate. Pentru înscriere, candidații vor prezenta, pe lîngă cerere, diploma de bacalaureat și dovada funcționării în posturi artistice:înscrierile se primesc la sediul teatrului din Tîrgu-Mureș, str. Poștei nr. 2, telefon 35 39, pînă în ziua de 16 septembrie a.c., cînd va avea loc concursul.

cinema

16,30 ;

11

16.30 ;
18.30 ;

Pe ecranele Capitalei în această săptămînă rulează documentarele: Reportaj de 23 August, La datorie, Vizita conducătorilor de partid și de stat în zonele industriale ale municipiului Pitești, Pe șantierele tineretului.
• Wlnetou — seria a III-a : SALA PALATULUI — 17,30 
(seria de bilete 2544) ; 20,15 (seria de bilete 2543).
• Vin cicliștii : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
18.45 ; 21. GRADINA FESTIVAL — 20.
• Trei copii „minune" : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
19 ; 21,15, CAPITOL — 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
20,45, la grădină — 19,30.
• Tarzan, omul maimuță : FESTIVAL — 8,30
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15, ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GRĂDINA TOMIS — 19,30, STADIONUL DINAMO 
— 20.
• Căderea imperiului roman : LUCEAFĂRUL
12.15 ; 16,30 ; 19,45, GRĂDINA DOINA — 19,15.
• Bomba de la ora 10,10 » LUMINA — 8,45—16.30 In 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Șapte oameni de aur : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Minunile doamnei Venus : SALA CINEMATECA — 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Călușarii, Performanțele mișcării, Timpul Brăilei, 
Noi unde ne jucăm 7, Aventura, Orizont științific nr. 7

. TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Piramida zeului Soare : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16

. 18,30 ; 21, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15

. 20,30.
« Ea va ride : UNION — 15.30 ; 18 ; 20,30.

. • Roata vieții : FEROVIAR — 8—15,45 în continuare
• 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ;..................................................... ‘
• MODERN -

»

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 19,45, PARCUL HERĂSTRĂU — 19,30. 
O Rebus miraculos : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. ., .
e Bela : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15.30 ; 
17,45 ; 20.
• Aventurierii : DACIA — 8—16,30 In continuare ; 18.45 ; 
21, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20.
• Duelul lung : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină 20.
• Valea : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e Viva Maria : TOMIS — 9—15.45 în continuare ;
20,30, BUCEGI - 9j_ 11,15 : 13,30 ;.......................
la grădină
20,30, la grădină — 19,30.
• In orașul „S" : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
o Eu, eu, eu... și ceilalți : UNIREA — 15,30 ; 
grădină — 20.
• O sută unu dalmațienl : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19,30.
• Premiere strict secrete : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11.15 : 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30. /
• Hatari : AURORA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, la grădină 
— 20.
o Studiu despre femei : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Taffy și vinătorul : VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
« Alegere de asasini : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 19.30.
• Judecata : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Eddie Chapman, agent secret : MUNCA
17.30 ; 20.
© între noi : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dacii : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Falsa liră de aur : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

18.15 ;
20.45,

18.15 ;

15 ;

15,45 ; 18,15 ;
20, ARTA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ;

18, la

Cronica zaleiDelegația culturală din R.D. Vietnam, condusă de Cu Huy Can, adjunct al ministrului culturii din această țară, care se află în România în cadrul planului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și R.D. Vietnam, a plecat marți dimineață în județul Constanța, pentru a vizita stațiunile balneo-climaterice de pe litoralul românesc.în timpul șederii în patria noastră, oaspeții vietnamezi au vizitat mal multe instituții social-culturale și întreprinderi industriale din Capitală. Delegația culturală din R.D. Vietnam a călătorit și pe Valea Prahovei, unde s-a oprit la diferite muzee și monumente istorice.
★Un ansamblu al Teatrului satiric muzical „Constantin Tănase" din București, alcătuit din 75 de persoane, a plecat în turneu în Uniunea Sovietică. în cadrul planului de colaborare dintre cele două țări, artiștii bucureșteni vor susține, timp de trei săptămîni, mai multe spectacole la Moscova, Leningrad și Kiev.

în ziua de 2 septembrie 1968, în urma unui accident, a încetat din viață tovarășul Dănescu MihaiDin anul 1950, tovarășul Dănescu Mihai a îndeplinit diferite munci în cadrul organizației U.T.C., iar în ultimul timp a fost activist la secția organizatorică a C.C. al P.C.R.Amintirea lui va rămîne vie in inimile noastre.
ORGANIZAȚIA DE PARTID A 
APARATULUI C.C. AL P.C.R.Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus miercuri. 4 septembrie ora 9, în capela cimitirului militar Ghencea. înhumarea va avea loc în ziua de 4 septembrie a.c., orele 
16.

S-au împlinit 29 de ani din ziua care a marcat începutul celui de-al doilea război mondial. Această zi, fixată adînc în memoria omenirii, prilejuiește popoarelor o recapitulare a trecutului, meditații asupra cauzelor care au dat naștere războiului și a învățămintelor sale, ca și reafirmarea voinței arzătoare de pace, securitate internațională și progres social.Hitlerismul a constituit un produs monstruos al celor mai reacționare cercuri ale imperialismului internațional. Plecînd de la ^concepția că restul omenirii trebuie să se plece în fața forței brutale a Germaniei naziste, că forța primează asupra dreptului, hitleriștii au proclamat ca teluri ale agresiunii lichidarea independenței și suveranității popoarelor, subjugarea întregii lumi și instaurarea dominației mondiale a fascismului, zdrobirea mișcării comuniste și muncitorești, anihilarea influentei crescînde a ideilor socialismului. Fascismul urmărea înăbușirea oricăror idealuri de egalitate și libertate, lichidarea celor mai de preț valori ale umanismului, ale culturii și civilizației, proclama ura față de om, rasismul, disprețul față de alte popoare, antisemitismul — elemente ale celei mai retrograde, mai barbare ideologii.Proiectele hitlerismului desconsiderau factorul hotărîtor al istoriei — voința și acțiunea popoarelor. Pe măsură ce se dezvăluia gravitatea amenințării fasciste, în lume se ridicau forțe uriașe, lua naștere o mișcare de rezistență fără precedent, se făurea o coaliție a întregii omeniri civilizate. în«fața rezistenței formidabile a popoarelor, agresorii fasciști au suferit una din cele mai cumplite înfrîngeri cunoscute în istorie, planurile lor nesăbuite, oa și trufașa lor mașină de război s-au prăbușit în țărînă — a triumfat cauza progresului omenirii, a libertății și demnității umane.Se știe că. încurajată și favorizată de atitudinea puterilor occidentale, de pasivitate, toleranță și cedare pas cu pas în fața pretențiilor celui de-al Ill-lea Reich, agresiunea fascistă a cotropit rînd pe rînd o serie de state. Declanșînd, la 22 iunie 1941, atacul mișelesc împotriva U.R.S.S., hitleriștii au sperat că printr-un „război fulger" vor nimici primul stat al muncitorilor și țăranilor.Prin uriașa concentrare de forțe și prin înverșunarea bătăliilor, frontul sovieto-german a devenit principalul front al celui de-al doilea

război mondial. Convingerea că luptă pentru o cauză dreaptă, conștiința că apără patria sa, patria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, că apără cauza libertății popoarelor, a constituit acel puternic generator de eroism al poporului sovietic, care a dat cele mai mari jertfe în războiul antihitlerist. Vor rămîne pentru totdeauna înscrise în istorie faptele de vitejie săvîrșite de armata sovietică în marile înfruntări militare cu agresorul fascist. Prin marile sale victorii. Uniunea Sovietică a adus o contribuție hotărîtoare, decisivă, la zdrobirea fascismului, la marea victorie a omenirii.La obținerea acestei victorii au contribuit, de asemenea, forțele ar-

început, de la instaurarea hitleris- mului în Germania, împotriva pericolului fascist, a arătat poporului că planurile agresive ale Germaniei hitleriste și ale aliaților acesteia pun într-o gravă primejdie integritatea teritorială și suveranitatea tării, însăși ființa națiunii noastre. Cînd reacțiunea din țara noastră a tîrît România în războiul antisovietic, partidul comunist a ridicat masele împotriva acestui act profund antipopular, a acționat cu energie pen- ti*u ieșirea țării din acest război, pentru prietenia cu Uniunea Sovietică, Organizînd rezistenta poporului împotriva dictaturii miiitaro-fasciste și a mașinii de război hitleriste, Partidul Comunist Român a pregătit

Sîngele vărsat în lupta comună dusă împotriva fascismului, împreună cu fiii poporului sovietic, a pecetluit pe veci o trainică și indestructibilă prietenie frățească între țările noastre.întreaga perioadă postbelică a e- vidențiat, ca una din cele mai pregnante caracteristici ale contemporaneității, afirmarea uriașei voințe de pace a popoarelor, 0 dată cu creșterea unor forțe materiale fără precedent, capabile să asigure înfăptuirea acestui deziderat fundamental al zilelor noastre.Experiența istorică, realitățile vieții internaționale relevă că o condiție primordială a menținerii păcii și instaurării unor raporturi de în-
29 de ani de la dezlănțuirea celui de-al doilea război mondial

Asigurarea unei păci trainice - 
cauză majoră a omenirii

mate ale celorlalte state ale coaliției antihitleriste, ale Angliei, S.U.A., Canadei și alte state, precum și vasta mișcare de partizani ce se ridicase, din rîndurile popoarelor cotropite, în Iugoslavia, Franța, Cehoslovacia, Norvegia, Polonia, Grecia. Bulgaria, Albania. Italia etc. — care au măcinat, în lupte grele, importante forțe ale dușmanului, apropiindu-i ora înfrîngerii definitive. In luptele duse de coaliția antifascistă pentru zdrobirea militarismului japonez, o contribuție de seamă au adus poporul chinez, eroica sa armată populară de eliberare.Exponent nedezmințit al intereselor fundamentale ale poporului, credincios ideilor nobile ale internaționalismului proletar. Partidul Comunist Român s-a ridicat de la

și înfăptuit insurecția armată de la 23 August 1944, asigurînd întoarcerea armelor împotriva fascismului, trecerea României de partea forțelor antihitleriste. In pofida suferințelor de nedescris lăsate de invazia hitleristă. a imenselor distrugeri și jafuri săvîrșite de ocupanți, țara și poporul. într-o supremă încordare, și-au pus toate resursele materiale și umane în slujba luptei antihitleriste. Efectivele militare române. în- sumind 540 000 de oameni, din care aproape, 170 000 și-au dat viata pe cîmpul de bătălie, au luptat eroic, a- coperindu-se de glorie, alături de armata sovietică, pentru eliberarea întregului teritoriu ai tării și dincolo de hotarele ei. pe teritoriul Ungariei și al Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea definitivă a Germaniei hitleriste.

credere internațională o constituie respectarea dreptului suprem al tuturor popoarelor de a fi stăpîne pe soarta lor, de a-și hotărî singure căile și modalitățile de dezvoltare. în conformitate cu propriile lor aspirații. Acest deziderat major își găsește expresie in afirmarea cu o forță fără precedent, pe toate meridianele globului, a ideilor suveranității și independentei popoarelor, cauză sacră înscrisă pe drapelul țărilor socialiste. al partidelor comuniste și muncitorești, al mișcărilor de eliberare națională, al tuturor forțelor înaintate ale omenirii.Evident, promovarea unor asemenea raporturi și asigurarea unei păci trainice nu este o sarcină ușoară, în lumea de astăzi, în care se menține existența imperialismului. Natu

ra imperialismului, caracterul său a- gresiv își găsesc expresie în politica de dominație asupra altor popoare, de încălcare brutală a independentei și suveranității statelor, de comploturi, atentate și război. Existența imperialismului, a reacțiunii internaționale, a cercurilor militariste, revanșarde, dornice de revizuiri teritoriale, menține pericolul izbucnirii unui nou război mondial. Astăzi însă, raportul mondial de forțe, situația politică sînt radical schimbate față de perioada în care fascismul a dezlănțuit războiul. Uniunea Sovietică reprezintă în prezent o forță gigantică pe plan economic și militai ; socialismul a învins în 14 state, grupînd o treime a omenirii și însumînd un potențial material considerabil, țările sistemului mondial socialist reprezintă o forță gigantică, spre care popoarele și-au îndreptat speranțele lor de pace, nădejdile lor cele mai bune.în aceste condiții, factorul esențial, hotărîtor, al salvgardării păcii, preîntîmpinării unui nou război mondial și înfăptuirii idealurilor de libertate ale tuturor popoarelor îl constituie unitatea țărilor socialiste, coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Unitatea țărilor socialiste constituie un comandament suprem al internaționalismului proletar, o înaltă îndatorire față de interesele fundamentale ale fiecăreia și ale tuturor popoarelor, o obligație față de memoria celor ce s-au jertfit eroic în lupta antifascistă și față de generația nouă, dornică să-și clădească un viitor fericit. Pornind de la acest imperativ al zilelor noastre, poporul român. Partidul Comunist Român, exponentul credincios al intereselor și aspirațiilor sale, au considerat dintotdeauna și consideră că nu trebuie precupețit nici un efort pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, că nici o deosebire de vederi sau divergență nu trebuie să afecteze relațiile de unitate, prietenie și colaborare, că nu trebuie întreprins nimic de natură să genereze sau să mențină surse de tensiune și animozitate. în concordantă cu a- ceastă poziție, prietenia, colaborarea și unitatea cu țările socialiste formează o constantă fundamentală a întregii politici externe a României socialiste, reafirmată cu putere și în Declarația recentă a Marii Adunări Naționale. Dezvoltînd multilateral relațiile cu țările socialiste. îndepli- nindu-și obligațiile asumate prin tratatele de alianță cu aceste țări, România, ca membră a Tratatului de la Varșovia, acordă cea mai mare

atenție întăririi capacității de apărare a patriei, în numele interesului sfînt al poporului român de a trăi în libertate și al cauzei socialismului în lume. Situația internațională impune ca, atîta vreme cît există blocul agresiv N.A.T.O., trebuie menținută și organizația Tratatului de la Varșovia. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, armata română „va dezvolta și pe viitor colaborarea și frăția de arme cu forțele armate ale statelor socialiste și — în cazul unei agresiuni imperialiste — va lupta cu întreaga sa capacitate, umăr la umăr, cu armatele țărilor socialiste frățești. Acționind în spiritul unei înalte răspunderi față de cauza socialismului, dezvoltînd solidaritatea cu țările socialiste, România va fi și de acum înainte un detașament de nădejde și activ al socialismului, al puternicului front al forțelor antiimpcrialiste, iubitoare de pace, al forțelor progresului din întreaga lume".Cu convingerea că statornicirea unei păci trainice este o operă măreață, la realizarea căreia trebuie să-și aducă contribuția toate statele, indiferent de mărimea și forța lor, România se manifestă pe arena internațională ca un factor activ. înfăptuind o politică principială și consecvent constructivă, pentru afirmarea rațiunii și a spiritului de legalitate, pentru micșorarea încordării și destinderea internațională, pentru întărirea colaborării și păcii în Europa și în lume. România militează pentru asigurarea securității europene, pentru sprijinirea forțelor și tendințelor constructive, realiste, în viața internațională, pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, pentru eliminarea radicală și definitivă a pericolului nuclear, eliminarea vestigiilor „războiului rece", transformarea Peninsulei Balcanice într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, normalizarea raporturilor, pe toate planurile, între toate statele, lărgirea relațiilor economice, politice, culturale și științifice cu toate țările, fără deosebire de sistem social, în interesul dezvoltării colaborării internaționale și consolidării păcii.La împlinirea a 29 de ani de la dezlănțuirea celui de-al doilea război mondial, poporul român, toate popoarele iubitoare de pace și libertate privesc viitorul cu convingerea că astăzi dispun de capacitatea ca, luptind unite, să asigure pacea lumii și independența popoarelor, triumful rațiunii și al ideilor de dreptate și libertate.
B. STOIAN



Conferinfa statelor 
neposesoare

de arme nucleareGENEVA 3. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite :
In cursul zilei de luni, grupul de lucru alcătuit din cinci state, printre 

care și România, și însărcinat cu redactarea ordinii de zi a Conferinței 
statelor neposesoare de arme nucleare a dat forma definitivă agendei im
portantei reuniuni ce se desfășoară la Palatul Națiunilor din Geneva. 
In ședința plenară de marți, participanții la conferință au adoptat în 
unanimitate programul de lucru și ordinea de zi recomandată.

VIETNAMUL DE SUD NIGERIA

Or-dlnea de zl prevede ca puncte principale măsuri de natură să asigure securitatea statelor neposesoare de arme nucleare ; crearea de zone denuolearlzate; prevenirea proliferării armelor nucleare ; asigurarea încetării rapide a cursei înarmărilor nucleare și înfăptuirii dezarmării nucleare; programele de cooperare în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare. Conferința va aborda, de asemenea, problema garanțiilor împotriva deturnării spre scopuri militare a materiilor fisionabile brute sau speciale destinate unor scopuri pașnice, problema garanțiilor contra spionajului industrial, precum și modalitatea prezentării către o organizație internațională a unor rapoarte periodice asupra naturii asistenței în domeniul tehnologiei nucleare, ca și asupra naturii și volumului materiilor fisionabile speciale furnizate statelor neposesoare de arme nucleare pentru utilizare în scopuri pașnice. încheierea unui tra
tat de interzicere completă a expe

riențelor nucleare și încetarea producției de materiale fisionabile în scopuri militare, ca și încetarea fabricării armelor nucleare, vor sta, de asemenea, în centrul preocupărilor conferinței. în ce privește folosirea pașnică a energiei nucleare, ortjinea de zi prevede discutarea problemei accesului la echipamentele, materialele și informațiile științifice și tehnologice destinate utilizării pașnice a energiei nucleare, schimbului acestora între state neposesoare și cele posesoare de arme nucleare. Se ține seama în mod special de nevoile regiunilor în curs de dezvoltare. Chestiunea exploziilor nuoleare în «copuri pașnice va fi, de asemenea, abordată. în acest sens se subliniază necesitatea ca și țările nenucleare să beneficieze de avantajele ce vor rezulta din efectuarea a- cestor explozii. Conferința urmează să adopte un document final care să stabilească posibilitățile de traducere în practică a deciziilor luate de par
ticipant!.

Atacuri 
ale forțelor 
patrioticeSAIGON 3 (Agerpres). — Forțele patriotice sud-vietnameze au lansat în noaptea de luni spre marți un atac asupra pozițiilor trupelor saigoneze de la Long Thanh, situate la 35 km de Saigon. De asemenea, o unitate de infanteriști marini americani a fost ținută, timp de șapte ore, sub focul armelor automate ale patrioților, la sud de zona demilitarizată. în cursul luptei, un elicopter american de tipul „Ch-46“ a fost doborît, cei cinci ocupanți fiind răniți.

SITUAȚIA DIN CONGO (Brazzaville)BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — într-un comunicat transmis marți după-amlază de postul de radio „Vocea revoluției congoleze" se arată că situația din Congo (Brazzaville) a revenit la normal, fără a se preciza însă dacă starea de asediu decretată la 80 august a fost abrogată. După cum se știe, această măsură a fost adoptată în urma unor lupte violente care au avut loo în apropierea capitalei între detașamente ale armatei naționale și un grup de tineri refugiați în așa-nu- mita „tabără meteorologică". Postul 
de radio citat arată, de asemenea, că la Brazzaville au fost rechemați din străinătate toți ambasadorii Congoului pentru a avea consultări cu membrii

Consiliului Național al Revoluției, organism condus de căpitanul Marien Ngouabi. In ceea ce privește pe președintele țării, Massamba Debat, a- cesta, după cum relatează agențiile de presă, se află la palatul prezidențial, fiind astfel dezmințite zvonurile difuzate în ultimele zile, potrivit cărora șeful statului congolez ar fi fost arestat. De altfel, și președintele Consiliului Național al Revoluției, căpitanul Ngouabi, care după evenimentele din august este considerat la Brazzaville drept una din cele mai influente personalități politice, a declarat într-un interviu televizat că președintele Massamba Debat își va menține postul.

POD AERIAN 
VICTIMELORPORT HARCOURT 3 (Agerpres). în timp ce trupele federale nige- riene își continuă ofensiva generală în speranța de a pune capăt secesiunii biafreze, situația milioanelor de refugiați care fug din calea urgiei războiului este dramatică.Modestele ajutoare pe care Crucea Roșie Internațională urma să le transporte pentru ajutorarea re- fugiaților nu au putut ajunge la destinație, deoarece autoritățile militare federale au anunțat luni că vor doborî orice avion care va zbura spre puținele aerodromuri care au mai rămas sub controlul biafrez. O știre sosită marți seara anunță însă încheierea la Lagos a unui acord care va permite, în sfîr- șit, după atîtea amînări, zborul nestînjenit al avioanelor Crucii Roșii. Acest acord, relatează agenția France Presse, a fost semnat de șeful guvernului federal, generalul Gowon, și de August Lindt, comisar general al Crucii Roșii Internaționale pentru Africa occidentală. El prevede că avioanele „carității" vor putea zbura, începînd
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ÎN SPRIJINUL ! 

RĂZBOIULUI | cu data de 5 septembrie, timp de zece zile, între orele 7 și 16 GMT. H Cu toate acestea, este prea puțin h probabil că podul aerian realizat b între Insula Fernando Po și aero- | portul Crucii Roșii din Biafra va pu- | tea contribui într-o măsură sub- - stanțială la ajutorarea populației | refugiate în rîndul căreia zilnic H mor numai de foame peste 4 000 de n persoane.

agențiile de pr®să
țraotnit:

Patriofi sud-vietnamezi In timpul 
unei misiuni tn provincia Quang-Tri

UN ACORD 
GRECO-TURCATENA 3 (Agerpres). — La 3 septembrie a fost dat publicității la Atena un comunicat în care se arată că în urma negocierilor dintre Grecia și Turcia s-a ajuns la un acord privind crearea unor posibilități minorităților naționale din cele două țări de a învăța în limba lor națională. Comunicatul relevă că această înțelegere a fost realizată cu prilejul întrevederii recente de la Londra dintre miniștrii de externe ai Greciei și Turciei. „Cele două guverne, se spune în comunicat, consideră că această hotărîre va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor greco-turce".

Sesiunea 
Consiliului 
Ligii ArabeCAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo și-a încheiat lucrările cea de-a 50-a sesiune a Consiliului Ligii Arabe la care au participat nouă miniștri ai afacerilor externe și cinci reprezentanți ai guvernelor statelor arabe. Pe agenda sesiunii, care s-a desfășurat cu ușile închise, s-a a- flat problema actualei situații din Orientul Mijlociu. Potrivit comunicatului dat publicității, participanții au adoptat o serie de rezoluții. Una din acestea stipulează hotărîrea țărilor a- rabe de a depune eforturi maxime pentru întărirea pozițiilor iordaniene pe malul estic al fluviului Iordan. Intr-o altă rezoluție, referitoare la situația din teritoriile ocupate de Israel, se subliniază că „țările arabe vor continua să acorde ajutor multilateral diferitelor organizații patriotice în lupta lor împotriva ocupanților israelieni". Participanții la sesiune au lansat un apel tuturor țărilor arabe să-și multiplice eforturile pentru a determina Israelul să îndeplinească cu strictețe rezoluția O.N.U. cu privire la Ierusalim.
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Comeliu Mănescu la 
LOîldra. C°meliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a sosii la Londra, venind de la New York, în drum spre țară.

Ministrul sănătății al 
României, acad- Aured M°sa> • sosit luni seara la Budapesta. Pe aeroportul Ferihegyi, oaspetele a fost în- tîmpinat de dr. Szabd Zoltân, ministrul sănătății al R. P. Ungare, precum și de alte persoane oficiale. A fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta. Marți, dr. Szabâ Zoltân a primit delegația română oondusă de acad. Aurel Moga.

Notă a guvernului cam
bodgian. P1®2611!3 forțelor armate americane în Vietnamul de sud este ilegală și reprezintă un aot de încălcare flagrantă a drepturilor naționale ale poporului vietnamez, se arată într-o notă a guvernului regal cambodgian adresată guvernului S.U.A. In acest document, publicat la 2 septembrie la Pnom Penh, se subliniază, de asemenea, că guvernul S.U.A. poartă răspunderea pentru nenumăratele acte de agresiune săvîrșite împotriva populației pașnice a Cambodgiei la frontiera *- cesteia cu Vietnamul de sud.

R. D. GERMANĂj

L. Brejnev,secretar generai ai C.C. al P.C.U.S., l-a primit la 3 septembrie pe J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, care se află la Moscova.
Vizita președintelui Ma

karios Ia Atena. Președintele Republicii Cipru, arliiepiscopul Makarios, a avut marți la Atena o întrevedere cu premierul grec, Papadopoulos. Din sursă oficială nu a fost furnizată nici o informație precisă cu privire la subiectele abordate, dar se crede că ele au inclus diferitele aspecte ale problemei cipriote și contactele greco- turce. Unii observatori nu exclud posibilitatea ca președintele cipriot să-și fi asumat un rol de mediator între regele Constantin, cu care s-a întâlnit zilele trecute la Roma, și guvernul de la Atena.

FRANȚA

REFORMA 

SENATULUI Șl 

IMPLICAȚIILE ElPARIS S (Agerpres). — Pregătirea reînnoirii unei părți a Senatului francez la 22 septembrie a determinat o reluare a discuțiilor în presa franceză privitoare la ansamblul sistemului administrativ. Desemnarea a 103 senatori din totalul de 283 va avea loc, potrivit procedurii în vigoare, printr-un vot indirect : duminică consilierii municipali din 9 000 de comune au desemnat „marii electori", iar în localitățile mai mari consilierii municipali devin automat „mari electori". In orașe este desemnat cîte un reprezentant pentru fiecare mie de locuitori. La Paris vor fi aleși prin sistemul proporțional 12 senatori.Aceste alegeri, Impuse de rotația normală a mandatelor în Senat, ridică problema dacă noii senatori vor funcționa alături de colegii lor numai o singură sesiune, deoarece în presa franceză s-a anunțat, mai mult decît probabil, că reforma Senatului va intra în vigoare în primăvara anului 1969. Ziarul „Le Figaro" aprecia că „transformarea Senatului într-o cameră economică și socială cu drept de vot consultativ face parte din- tr-un ansamblu mai vast, deoarece urmează să fie practic modificate întreaga structură administrativă franceză, comunele, regiunile și reprezentarea lor pe plan național".Dificultățile pe care le implică o acțiune de asemenea amploare sînt de ordin constituțional, cît și de cel al practicii curente. Potrivit normelor în vigoare, orice lege trebuie să treacă prin cele două camere ale parlamentului — Adunarea Națională și Senatul — iar schimbarea rolului Senatului ar însemna renunțarea la sistemul parlamentar bicameral.

ÎNFRUNTĂRI la congresul 
SINDICATELOR BRITANICEPitoreasca stațiune Blackpool, pe litoralul apusean al Angliei, a devenit prin tradiție un loc preferat pentru conferințele autumnale ale unor partide politice sau ale sindicatelor britanice. începînd de luni, aici își desfășoară lucrările Congresul anual al sindicatelor, eveniment care coincide cu împlinirea a 100 de ani de la întemeierea T.U.C. (Trade Union Congress).în acest „an al centenarului', mișcarea sindicală britanică trece prin profunde frămîntări interne, ca o reflectare generală a decepției exprimate de masele muncitoare față de actuala politică economică. Constituind rezervorul de bază — electoral șl financiar — al Partidului laburist, sindicatele sînt a- fectate direct de aplicarea programului laburist, dovadă fiind însuși faptul că la Blackpool principalele puncte de pe agendă se referă la cele mai controversate aspecte ale politicii laburiste: „regimul de austeritate*, datorită căruia muncitorii sînt puși să suporte principala povară a dificultăților economice, legislația antisindicală care prevede înghețarea salariilor și impune sindicatelor poziții defavorabile în negocierile cu patronii, creșterea șomajului, scumpirea continuă a costului vieții...In jurul acestor teme centrale au loc zilele acestea dezbateri aprinse și contradictorii în rîndurile celor o mie de delegați, cît și în Consiliul general al T.U.C. Sursa principală a divergențelor o oferă în primul rînd proiectul de rezoluție prezentat de Jack Peel, secretarul general al unui sindicat al vopsitorilor din industria textilă, care propune sprijin pentru

un sistem „voluntar* al renunțării sindicatelor la majorarea salariilor. Pus în situație dificilă, Consiliul general discută de cîteva zile la rînd, în ședințe separate, introducerea acestui text pe ordinea de zi. In ciuda insistențelor liderilor sindicali, inclusiv a lui George Woodcock, secretarul general al T.U.C., Jack Peel, considerat a face parte din tabăra „loialiștilor* pro- laburiști, a refuzat să-și retragă proiectul. Miercuri dimineață, Consiliul general se întrunește din nou, în vederea unei ultime încercări.Această intervenție a conducerii
CORESPONDENȚA 

DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

T.U.C. se datorește de fapt nu atît convingerilor proprii, cît mai ales temerii că rezoluția ar putea în- tîmpina o dezaprobare neașteptat de puternică în rîndurile delegați- lor. De pe acum două mari sindicate — al muncitorilor din transporturi și al celor din industria construcțiilor de mașini — care totalizează împreună circa 2,5 milioane de membri, s-au și pronunțat împotrivă. Chiar dacă rezoluția ar fi în cele din urmă adoptată, diferența de voturi ar fi totuși foarte redusă — consideră unii observatori.Pe de altă parte, adversarii politicii laburiste a prețurilor și veniturilor au prezentat o rezoluție proprie, în numele a 14 mari organizații sindicale, în care își exprimă dezacordul față de exercitarea prerogativelor autorităților pentru

a îngheța majorarea salariilor. Singure aceste sindicate numără peste 3,5 milioane membri — și deci tot atîtea voturi — iar în cercurile de la Blackpool se dă a- proape ca cert că rezoluția va întruni sprijin suficient și din partea altor sindicate pentru a obține majoritatea. Se pare că tocmai de aceea liderii T.U.C. fac tot posibilul pentru a preîntîmpina o dublă înfrîngere și insistă pe lîngă Jack Peel să renunțe la proiectul său de rezoluție.In această atmosferă, creată de apariția tot mai conturată a taberelor adverse, conducerea T.U.C. a și înregistrat un prim insucces. Anume, o dată cu rezoluția care cere guvernului să ia măsuri ca în decurs de doi ani să se aplice în practică salariul egal pentru femeile Balariate — rezoluție adoptată cu majoritate covîrșitoare — delegații au votat și adoptat un amendament care cere ca T.U.C. să susțină sindicatele ce întreprind acțiuni concrete în sprijinul principiului salariului egal.Deși liderii T.U.C. au depus cu acest prilej o înverșunată rezistență, înclinînd astfel mai mult spre linia oficială care promite femeilor salariu egal cu al bărbaților în decursul unei perioade de șapte ani, amendamentul a fost totuși adoptat; în favoarea lui au votat delegați reprezentînd circa 9 milioane de membri, marcînd în felul acesta o semnificativă victorie a sindicatelor într-un an cînd în Marea Britanie se sărbătorește și un alt jubileu — 50 de ani de la așa-zisa „mișcare a sufragetelor’, care au pornit lupta pentru dreptul de vot al femeilor.

Realizări ale 8 
economiei naționale I 
in primul semestru I 

I BERLIN' 3. — Corespondentul pAgerpres, Șt. Deju, transmite : In 13 urma analizei făcute de Consiliul | de Miniștri al R.D.G. privind în- ri deplinirea planului economic în “ prima jumătate a anului 1968, s-a 0 constatat că și în primele șase luni B ale acestui an s-a realizat dezvol- “ tarea continuă cu o rată medie de 0 creștere a venitului național de 5 8 la sută și de 7 la sută a producției 0 de mărfuri industriale. Creșterea | productivității muncii a fost de “ aproape 7 la sută. De asemenea | — după cum se arată în comuni- B catul Consiliului de Miniștri — în 8 această perioadă veniturile popu- 0 lației au crescut cu 1,8 miliarde | mărci, iar volumul comerțului cu 8 amănuntul cu 4,3 la sută.
REUNIUNE A* 
CONSILIULUI^ 

NORDIC |STOCKHOLM 3 (Agerpres). — | La Stockholm a început marți ® sesiunea ordinară a Consiliului a nordic, la care participă miniștrii de H externe ai Danemarcei, Norvegiei, Is- g landei, Finlandei și Suediei. Miniștrii « discută probleme curente ale relațiilor H dintre cele cinci țări, precum și as- 0 pecte de interes comun ale situației <■ internaționale. $

In după-amiaza zilei de 3 sep
tembrie a fost deschisă, sub aus
piciile Ministerului Culturii al 
R. D. Germane, în saloanele de 
la Neue Berliner Galerie, expozi
ția românească de scoarțe și ta
pițerii. La deschiderea expoziției 
au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, Ministeru
lui de Externe, ai corpului diplo
matic acreditați în R.D.G., pre
cum și numeroase personalități 
ale vieții culturale din R.D.G. Au 
fost, de asemenea, de față amba
sadorul României în R.D.G., Ni- 
colae Ghenea, și o delegație a 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă al Republicii Socia
liste România.

Lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului deschis luni în capitala Tanzaniei. Cuvîntuî de deschidere a fost rostit de ministrul educației al Tanzaniei, Chediel Mgonja, care a condamnat regimurile rasiste și colonialiste de pe continentul african.

Anglia își menține cere
rea de aderare la Piața co
mună. Cu prilejul unei întrevederi pe care a avut-o la Londra cu Joseph Luns, ministrul de externe al Olandei, secretarul de stat pentru afacerile externe al Marii Britanii, Michael Stewart, a subliniat că guvernul englez își menține cererea sa de aderare la Piața comună și este gata să înceapă oricînd negocieri privind propunerile celor șase în legătură cu această problemă.

Un puternic cutremur de
pămînt 0 ^ost înregistrat marți dimineața în partea de nord-vest a Turciei. Intr-un comunicat oficial publicat la Ankara, se arată că pînă în prezent au fost scoși de sub dărâmăturile unei case, în localitatea Bartinde pe malul Mării Negre, patru morți.

0 conferință a Organiza
ției de solidaritate a popoa
relor Asiei și Africii va avea loc la Khartum în luna ianuarie 1969, anunță agenția M.E.N. In cadrul ei vor fi examinate o serie de probleme legate de sprijinirea popoarelor din Africa de sud și a populației din coloniile portugheze.

Performanța unor chi
rurgi brazilieni.La numai cîtcva zile după performanța realizată de medicii chirurgi de la spitalul metodist din Houston (S.U.A.) o performanță similară a fost realizată marți de medicii chirurgi de la un spital din Sao Paulo (Brazilia). Este vorba de efec-' tuarea unor operații concomitente de transplantare de organe provenite de la un singur donator. S-a reușit transplantarea inimii, a rinichilor și a pancreasului de către echipe de chirurgi conduse de dr. Euryclides Zerbini. Unul din pacienții căruia i-a fost transplantat un rinichi a decedat; ceilalți trei se simt satisfăcător.

Pe străzile orașului New
port <S'U'A') patrulează un marenumăr de polițiști pentru a evita reeditarea incidentelor rasiale ce s-auprodus în noaptea de sîmbătă spre duminică în cartierele populate do

negri, și care au provocat pagube de peste două milioane dolari. Cu toate acestea, în unele sectoare au avut loo ciocniri între poliție și grupuri de cetățeni de culoare. In fotografie: o stradă din Newport după incidentele din ultimele zile.
La invitația Adunării 

Populare a Republicii Popu
lare Albania, la Tirana * sosit o delegație parlamentară a Republicii Turcia. Delegația parlamentară turcă este condusă de Feruh Bozbeyli, președintele Adunării Naționale a Turciei.

Apel pentru interzicerea 
P.N.D. Președintele sindicatului metalurgic vest-german „I. G. Metall", Otto Brenner, a adresat liderilor politici și juriștilor din Germania occidentală un apel în care le cere să acționeze, prin toate mijloacele posibile, pentru interzicerea Partidului Național Democrat de extremă dreaptă, ca o „organizație politică anticonstituțională".

din cadrul consiliului 
executiv al UNESCO, 
au scos în evidență 
efortul de a salva tn

La Siena, în Sala del 
Mappamondo din an
ticul palat Salimbeni, 
s-a întrunit, în cea de-a 
79-a sesiune, Consi
liul Executiv al Organi
zației Națiunilor Unite 
pentru educație, știință 
și cultură — UNESCO. 
Reprezentanți ai 30 de 
națiuni •— oameni de 
știință și cultură, între 
care și acad. prof. An
drei Oțetea — au ana
lizat problema comple
xă a salvării Veneției, 
a lagunei sale de peri
colul distrugerii — ac
centuat continuu de 
urmările inundațiilor ce

* încă nu pot fi stăvilite 
— și problema punerii 
la adăpost de orice risc 
și a reorganizării inesti
mabilului patrimoniu 
cultural al Florenței. 
Cele două orașe italie
ne, a căror faimă este

unor comori ale civilizației
să le creeze în cele 
două orașe italiene. S-a 
accentuat, totodată, atît 
complexitatea proble
melor de rezolvat, ne
cesitatea unor acțiuni 
pe termen lung, cît și 
posibilitatea întreprin
derii de îndată, pe 
baza consimțămîntului 
guvernului italian, a u- 
nor măsuri eficace. 
Pentru Veneția, specia
liști ai UNESCO au 
alcătuit un plan amplu 
de acțiuni. Consemnînd 
situația „statică" a Ve

cunoscută de secole m 
lumea întreagă, au de
venit obiectul atenției 
oamenilor de cultură, a 
custozilor comorilor de 
artă italieni și de peste 
hotare, mai ales în 
urma inundațiilor care, 
nu demult, au expus 
pericolului real al dis
trugerii opere arhitec
tonice, sculpturi și pic
turi avînd valori de 
neprețuit.

Rapoartele prezenta
te, precum și discuțiile

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA DE LA 
NICOLAE PUICEA

folosul civilizației uni
cate ale geniului crea
tor uman pe care ge
nerațiile trecute au știut

neției, planul examinea
ză apărările așa-numite 
artificiale ale orașului
— canalele — care 
constituie adevărați 
„plămîni" ai lagunei ce 
condiționează însăși 
viața de aici. De altfel, 
studiul nu prevede doar 
restaurarea unui palat 
sau a altuia, garantarea 
păstrării liniilor arhitec
tonice ale Veneției. El 
privește ca un tot di
feritele părți ale orașu
lui care — împreună
— formează un cadru 
unitar de raporturi în
tre apă, insule și uscat, 
un rar echilibru urba
nistic. Au fost exami
nate, de asemenea, con
dițiile care au făcut ca 
anii trecuți nivelul o- 
rașului să scadă treptat 
față de nivelul mării.

In ceea ce privește 
Florența, păstrătoare a

atîtor valoroase opere 
ale celor mai cunoscuți 
artiști italieni, accentul 
s-a pus pe activitatea 
de restaurare a edifi
ciilor avariate de inun
dațiile rîului Amo, ce 
s-au produs cu doi ani 
în urmă.

Consiliul executiv al 
UNESCO a adoptat în 
unanimitate o rezolu
ție în legătură cu pro
blemele discutate, in
clusiv principiile cola
borării în acest dome
niu între UNESCO și 
guvernul italian. Con
siliul a hotărît, de ase
menea, să recomande 
celei de-a XV-a con
ferințe generale a 
UNESCO — prevăzută 
a avea loc la Paris în 
octombrie viitor — 
realegerea ca director 
general al UNESCO a 
lui Reni Maheu.

Potrivit unui comunicat oficial publicat marți dimi ncata la Teheran, în urma recentului cutremur de pămînt care a făcut ravagii în provincia iraniană Khorassan și-au pierdut viața 10 480 de persoane ; alte 11 548, degajate de sub dărîmături, se află în stare gravă. In plus, aproximativ 35 000 de oameni au fost răniți ușor și au primit îngrijiri pe loc. La Khakh, localitatea cea mai puternic atinsă de cutremur, numărul morților depășește acum 4 000 (aproximativ jumătate din populație) ; alte 600 persoane sînt rănite. Fotografiile de mai sus' au surprins două imagini edificatoare ale tragediei Khorassan-ului : supra viețuitori printre ruinele localității Khakh (fotografia din stingă), operații de salvare (fotografia din dreapta).
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