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CUM ESTE „POMPAT" 
METALUL DE LA HUNEDOARA

PE ARTERELE ECONOMIEI NAȚIONALE
De vorba cu specialiștii uzinei, cu cadre de 
răspundere din aparatul de partid și de stat

în angrenajul complex al economiei naționale, Combinatul siderurgic Hunedoara ocupă un loc de bază. Cele peste două milioane de tone de metal care se produc aici anual trebuie să satisfacă în cel mai înalt grad cerințele și exigențele majorității întreprinderilor constructoare de mașini din țara noastră.Anii șesenalului au însemnat pentru marele combinat hunedo- rean o perioadă de activitate rodnică. Slderurgiștii au sporit con
tinuu producfia, reușind să reali
zeze o gamă tot mai largă de sorti
mente de otel și laminate. Legată prin 
mii de fire de numeroase unităfi eco
nomice ale |ărli. Hunedoara satisface 
o mare parte din necesitățile de metal 
ale economiei naționale, atît sub ra
port cantitativ cit fi calitativ.Dar pe fondul pozitiv al adîncirii relațiilor de colaborare dintre combinatul siderurgic și unitățile beneficiare din țară apar și fenomene negative, care frînează funcționarea armonioasă a cooperării între ele. Necesitatea înlăturării acestor fenomene, impusă de amploarea sarcinilor ce revin industriei, în cincinal, a determinat redacția să organizeze o dezbatere a problemelor cu specialiști din combinat și cadre cu munci de răspundere în aparatul economic și de partid.Să luăm lucrurile pe rînd. La îptrebarea : „Cum este „pompat" metalul Hunedoarei pe arterele e- conomiei naționale?" ne răspunde mai întîi tov. NICOLAE ZUS, șeful serviciului desfaceri al combinatului : „în' fiecare lună avem de onorat cîteva mii de contracte cu beneficiarii. Ele prevăd cantități de la cîteva sute de kilograme la zeci de mii de tone. Nu satisfacem însă niciodată toate cererile. în ianuarie, de pildă, 295 de contracte n-au fost onorate. Beneficiarii au fost privați de aproape 16 000 tone de metal".— Care sînt cauzele ?— Multe își au izvorul în defecțiunile organizatorice proprii combinatului — precizează interlocutorul. Oțelăriile nu realizează u- neori integral sortimentele planificate. La asta se mai adaugă procentul de rebut sau nerealizarea planului la laminoare. Intervin apoi cauze legate de organizarea procesului de expediere a oțelului.Am asistat la o ședință operativă zilnică la combinat în legătură cu livrarea. Ce se discută acolo ? O- bișnuitele deficiențe în organizarea muncii la ajustajele laminoarelor sau în transporturi. încetineala cu care se întocmesc actele de expediere și doza considerabilă de indiferență a organelor C.F.R. față de cerințele combinatului. Toate acestea formează obiectul unor-

discuții amicale sau aprige, dar care nu se soldează practic cu măsuri care să ducă la înlăturarea neajunsurilor.O analiză mai aprofundată arată că trei cauze esențiale împiedică lichidarea actualei stări de lucruri. Despre prima ne-a vorbit ing. NICOLAE SÎNTIMBREANU, șeful o- țelăriei Martin nr. 2 : „Este foarte adevărat că nu realizăm sortimentul. Dar nici nu știm totdeauna ce marcă de oțel trebuie să producem. Se întîmplă a- desea ca, seara, serviciul de programare să ne anunțe ce oțel trebuie să elaborăm a doua zi și apoi, după cîteva ore, să contramandeze indicațiile date. Pare nelalocul ei această explicație, dar trebuie s-o privim cu toată seriozitatea. 
Oțelărla noastră, care realizează sin
gură peste jumătate din producția a- 
nuală de otel a țării, nu dispune de 
un program judicios de fabricație pe 
sortimente care să precizeze, cel puțin 
pentru o Itiriă, ce mării de oțeluri tre
buie elaborate. Sîntem lipsiți astfel de posibilitatea de a pregăti temeinic producția".Un asemenea mod de a lucra, impus de forurile de resort ale Ministerului Industriei Metalurgice și de conducerea combinatului si

derurgic, nu se împacă nici pe departe cu principiile și cerințele organizării moderne a producției. încurcăturile create oțelăriei se prelungesc de-a lungul întregului flux tehnologic și chiar dincolo de poarta combinatului, în uzinele beneficiare.O altă cauză constă în organizarea defectuoasă a expedierii metalului. Inginerul MIHAI BOȚIȘ- TEANU, directorul direcției transporturi din combinat, ne relatează : „Ritmul livrărilor atinge 600—800 de vagoane pe zi. Este o cifră impresionantă. Realizarea ei presupune un înalt grad de organizare în toate verigile care concură la expedierea oțelului. Adesea însă, constatăm într-un sector sau altul ștrangulări. Fie că nu funcționează macaralele și se întîrzie încărcarea, fie că lipsesc vagoanele sau C.F.R.- ul le returnează pentru plus sau minus de încărcătură, fie că se întîrzie întocmirea actelor de expediere — rezultatul este același: ne- onorarea unor contracte".La acestea se cuvine să adăugăm lipsa ' de stabilitate a personalului din cadrul serviciului desfaceri care, în ultimă instanță, se reflectă în operativitatea redusă cu care

în astfel de condiții, nu este de mirare că un număr mare de delegați ai uzinelor consumatoare de metal bat zilnic drumurile spre Hunedoara. Am avut curiozitatea să răsfoim registrele de evidență, în primele 50 de zile ale acestui an, 330 de delegați au venit la direcția comercială a combinatului după metal: „Ce caută atîția delegați la Hunedoara, pentru transportul și diurna cărora întreprinderile beneficiare cheltuiesc anual sume importante de bani?"Ei vin la Hunedoara pentru că întreprinderile lor n-au primit metalul la timp. Alții vin să urgenteze comenzile. „Avem nevoie de oțelul respectiv nu la data înscrisă în contract, ci mai repede". Sînt și unii care vin sa modifice specificațiile prevăzute în contracte, pe motiv că întreprinderea s-a răz- gîndit și nu mai vrea oțelul cu marca inițială, ci cu totul altceva. De unde se deduce că unele conduceri de uzine dau dovadă de superficialitate și lipsă de prevedere în încheierea contractelor cu furnizorul de metal.
Laurențiu VISKI coresp. „Scînteii"

în condițiile orînduirii socialiste, rolul re- censămintelor populației crește, iar funcțiile sale se multiplică.Recensămîntul populației și locuințelor din 15 martie 1966, con- semriînd o situație rezultată de pe urma u- nor profunde schimbări politice și social-economice din țara noastră, trebuie să dea răspuns la multe probleme a căror cunoaștere exactă, temeinică este de cea mai mare importanță în elaborarea politicii partidului îndreptată spre dezvoltarea continuă a economiei naționale, spre ridicarea bunăstării 'materiale și a nivelului cultural al poporului. Programul recensămîntului prevede obținerea de date esențiale privind populația, numărul și structura detaliată a acesteia, locuințele și condițiile de locuit, care, printr-o prelucrare științifică adecvată, să ofere un vast material documentar.Ca amploare, efort, tematică și volum de informații, recensămîntul populației și locuințelor este fără îndoială cea mai mare și importantă lucrare statistică.Imaginea pe care ne-o oferă ultimul recensămînt al populației este astăzi depășită. Continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste ă țării, diversificarea ramurilor industriale, îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție — au avut consecințe din cele mai variate asupra populației. A crescut numeric clasa muncitoare, s-a îmbunătățit compoziția ei din punct de vedere al calificării — au apărut profesii noi, s-a modificat structura populației pe vîrste, sex, profesii, a crescut greutatea specifică a populației urbane.Ca urmare a cooperativizării agriculturii s-a schimbat structura socială a țărănimii. Satul socialist cunoaște profesii noi, legate de mecanizarea agriculturii, de revoluția culturală, de dezvoltarea economică multilaterală. O parte tot mai mare din populația rurală este absorbită de celelalte ramuri ale economiei naționale, își schimbă ocupația, deprinderile. Efecte adînci au, avut desfășurarea revoluției culturale, ridicarea nivelului de instruire a populației.i Desigur, unele informații le furnizează statistica curentă, dar o cunoaștere atotcuprinzătoare a rezultatelor acestor schimbări nu se poate realiza decît prin- tr-un recensămînt, care, pe lîngă imaginea situației existente în momentul efectuării, oferă și posibilitatea stabilirii unor tendințe demografice și corelații social-economice extrem de prețioase.Scopul recensămîntului din 15 martie este acela de a asigura in

INTERNAȚIONALĂ

■ Viața de partid

Hotărîrea - sinteză 
a gîndirii și 
experienței colective 

(pag. a II-a)

S Schimbul de miine 
al științei 
românești

(pag. a Ill-.a)

a De ce a rămas 
in urmă opereta 
bucureșteană?

(pag. a IV-a)

Dr. C. IONESCU
directorul general al Direcției cen
trale de statistică, președintele Co- ționalitatea, 
misiei centrale pentru recensămîntul 

populației și locuințelor

La Institutul de proiectări laminoare din București Foto : R. Costin

formațiile cele mai importante, pe baza liberei declarații a celor recenzați și de a valorifica multilateral rezultatele, printr-o prelucrare corespunzătoare. Partea referitoare la populație prevede înregistrarea de caracteristici demografice : sexul, data nașterii, situația față de capul gospodăriei, locul nașterii, starea civilă, anul căsătoriei, numărul copiilor, apoi — na- ce-tățenia, limba maternă. Un alt grup de întrebări se referă la nivelul cultural — felul școlii absolvite, școala pe care o urmează. Ca date social- economice interesează ocupația, obiectul întreprinderii (instituției, organizației) etc.Supus unui amplu proces de prelucrare statistică, materialul recen- sămintului va înfățișa, în primul rînd, cu precizie, numărul populației — pe întreaga țară, pe regiuni, orașe, raioane, comune, apoi structura acesteia — pe sexe, vîrste, grupe de vîrste, după starea civilă, pe naționalități, după nivel de instruire. Pentru planificarea economică cel mai mare interes prezintă grupările statistice care vor permite — printre altele — întocmirea așa-numitelor tabele de activitate cu repartizarea populației pe ramurile economiei naționale.Statisticile privind populația sînt indispensabile pentru calculul diverșilor indicatori privind nivelul de trai, pentru elaborarea balanței resurselor de muncă pe întreaga țară, pe regiuni administrative, pe mediu urban și rural, balanțele specialiștilor etc.Datele obținute sînt necesare pentru întreaga activitate social- culturală. Organizarea judicioasă a rețelei de ocrotire a sănătății — policlinicile, spitalele și sanatoriile etc — găsește informații indispensabile în rezultatele recensămîntului populației.Desigur, este greu de a prezenta toate utilizările rezultatelor recensămîntului. Trebuie să subliniem că în politica de repartizare teritorială judicioasă a forțelor de producție, de urbanizare, de sistematizare a orașelor și satelor, de desfășurare a construcțiilor de locuințe, datele recensămîntului populației și locuințelor vor oferi o bază documentară științifică.Recensămîntul, amplă investigație socială cu caracter de cercetare științifică, pentru cunoașterea amănunțită a realității, are o eficiență ridicată în rezultatele care se obțin și în gradul înalt de utilizare a acestora pentru nevoile majore ale conducerii statului. în ultimă instanță datele obținute sînt în folosul șî interesul fiecăruia dintre cei recenzați. De aceea, are o deosebită importanță precizia înregistrării răspunsurilor fiecărui cetățean al patriei noastre, chemat să sprijine lucrările recensămîntului.

Guatemala după 
șocul electoral

Rezultatele parțiale ale 
scrutinului electoral de 
duminică indică o majo
ritate în favoarea singu
rului candidat civil la pre
ședinție. Junta militară 
recurge însă la tot felul 
de manevre pentru a în
toarce rezultatul alegeri
lor în favoarea ei. Tn ca
pitala Guatemalei s-au 
semnalat tulburări ale 
populației care se ridică 
împotriva politicii duse 
de junta.

Reuniune neoficială 
a membrilor 
N.A.T.O. in absența 
Franței

Reprezentanții celor 14 
țări au examinat im
plicațiile pe care le-ar 
avea retragerea Franței 
din comandamentele in
tegrate ale blocului nord- 
atlantic. Se precizează că 
Franța nu a fost invitată 
la această reuniune, dar 
a fost informată despre 
ținerea ei.

Sesiunea 
Adunării 
Populare 
a R. P. Bulgaria

Tovarășul Todor Jivkov 
a fost reales în funcția de 
președinte al Consiliului 
de Miniștri.

Lucrările 
Comisiei mixte 
economice 
româno-egiptene

Broșura a fost tipărită într-un tiraj de masă.

In Editura Politica
a apărut în broșură :

Cuvîntarea tov. ION GHEORGHE MAURER 
la Congresul Cooperativelor 

Agricole de Producție

Corespondența din Alger

i Prin sudul însorit

O'PIN II

Marina VANCI

Gustul pentru frumos, preocuparea 
continuă pentru trăsătura estetică a 
obiectelor au încetat să mai con
stituie o preocupare permanentă 
doar pentru artiștii plastici, ale căror 
creafii-unicat nu reușesc să satisfacă 
cantitativ cerinfele publicului. Obiec
te de uz — ceramică, sticlărie, impri
meuri, covoare, mobilier — produse 
în industrie, în ultimul timp, încearcă 
în tot mai mare măsură să rupă cu 
inertia și rutina unor forme învechite.

O privire aruncată în vitrinele și 
rafturile magazinelor de artizanat ne 
asigură de varietatea producției co
operativelor meșteșugărești. Obiecte 
de decorafie interioară se alătură 
celor de podoabă, bijuterii, broderii, 
țesături sau piese de îmbrăcăminte 
lucrate manual. Extinderea folosirii 
unor materiale noi, a fibrelor sinte
tice, a materialelor plastice, valorifi

Se poate depăși 
în producția 

artizanală ?
carea unor materiale mai ieftine cum 
sînt paiul, pănușa, papura, talajul, au 
îmbogă|if repertoriul decorativ al 
producfiei artizanale. Contractările 
suplimentare, încheiate nu de mult 
între cooperație și comerț, vin 
sprijine cele spuse mai sus.

Ceea ce este demn de subliniat 
la produsele prezentate este încer
carea de specializare a diferitelor 
centre cooperatiste potrivit tradifiei 
artistice populare a regiunii respec
tive. Astfel, alături de perpetuarea 
(în cooperativa „Țesăfoarea" Topo- 
loveni) a străvechii tehnici a alesă- 
turii pe borangic sau pe pînză, ală
turi de eleganta hainelor de aba cu 
suifaș colorat (confecționate la „Arfa 
casnică" Tismana), alături de sobra și 
eleganta ceramică neagră de Margi
nea, alături de împletiturile de pai 
ale cooperatorilor din Sighișoara, o-

biecte din alte regiuni ale țării au 
venit să întregească cu elemente noi 
și originale această producție, 
întărindu-ne convingerea că avem 
în arta noastră populară nu numai 
un imens tezaur ca sursă de inspira
ție, dar că acesta este totodată ui-; 
mitor de apropiat prin linie, colorit, 
formă, compoziție gustului decora
tiv contemporan. Mă gîndesc întîi 
de toate la rafinamentul ceramicei de' 
Săcel, la coloritul viu, contrastant, al 
ceramicei din Oaș, reprodusă con
form exemplarelor fradifionale de 
către cooperativele maramureșene. 
Apoi la prelucrarea, în cadrul ace
lorași cooperative, a elementelor de 
folclor local în decorarea cu cusă
turi pe etamină groasă a seturilor ele 
masă, afît de practice într-o gospo
dărie modernă. In cooperativele din 
Oltenia, artiștii meșteșugari și-au a-

mintit că nu numai arta țesutului le 
face faima tradițională a regiunii, ci 
că sînt urmașii unor mari cioplitori 
în lemn, autori de lăzi de zestre, 
porfi și stîlpi, cu care plecase o dată 
în gînd, din Pestișani, Brâncuși, Ta
lerele, ramele crestate de oglinzi, 
creații noi ale cooperativelor olte
nești, sînt un început promifător.

Tradiția medievală a vechiului 
Brașov (a breslelor de aurari și ar
gintari) în prelucrarea meșteșugită a 
metalului i-a inspirat pe creatorii din 
cooperativele regiunii să treacă la 
producerea de obiecte din fier cio
cănit, completind un spafiu gol pînă 
acum în producția noastră artizana
lă. La același capitol se înscriu reu
șitele creații din fier forjat ale co
operativei din Ploiești care, spre 
deosebire de cea din Brașov, se o- 
rienfează către obiectele cu profil 
decorativ nou, adaptate cerințelor 
utilitare ale interiorului modern.

„Arta Lemnului" București, prin 
serviciul compus dintr-o strachină, o 
furculiță, un cufit și o lingură, tă
iate simplu, din lemn nelăcuit, dar 
gîndite cu gust și cu o notă de umor, 
a dovedit că poate pune la dispozi
ția publicului obiecte decorative a- 
mintind pe cele fradifionale. la un 
pref foarte redus.

(Continuare în pag. a V-a)
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Sudul algerian îndeamnă la drumeție. Sahara atrage prin farmecul oazelor, prin vestitele plantații de palmieri, prin imensitatea deșertului brăzdat pe alocuri de șosele asfaltate. Te cheamă embrionii vieții noi, ce răsar în timpul din urmă în peisajul milenar al pustiului....In față răsare încet, încet, o cetate deasupra căreia unduiește o perdea de fum : Bu Saada. O a- șezare plină de farmec, cu o arhitectură sălbatică, mult căutată de artiștii plastici și de amatorii de exotism. Bu Saada, situată în mijlocul deșertului, își datorează existența unui ued (rîu), un adevărat miracol în aceste locuri, înapoia zidurilor de piatră ce înconjoară grădinile, palmierii se înalță spre cer pla- nînd parcă deasupra căsuțelor de un alb

al Algeriei
imaculat, construite cu spatele la stradă, după obiceiul musulman. In mici ateliere, meșteșugarii de aici confecționează și finisează bijuterii de argint, țes minunate covoare, apreciabile creații ale artei berbere.
Bogățiile 
Saharei — 
în 30 de țâriDupă sute de kilometri de drum, Tug- gurtul, încărcat de istorie, ne „iese" în cale cu întregul său vestigiu medieval. De acolo — la Uargla, ținta călătoriei noastre, situată la 800 km sud de Alger. Primii palmieri apăruți sfîr- șese prin a se constitui în plantație, iar primele case, construite din piatră și pămînt, într-un oraș : Uargla Pe strada principală casele mici ne însoțesc pînă

la sediul primăriei, o clădire ciudată în formă ovală, încadrat de arcade triunghiulare. Trecem prin fața ușilor din lemn de palmier ale caselor joase, ce străjuiesc străzi înguste și contorsionate, și a- jungem la una din porțile orașului, dincolo de care începe, din nou. imensa împărăție a nisipurilor. Documentele atestă că Uargla era cunoscut încă din secolul al XV-lea, ca centru comercial și meșteșugăresc In secolul trecut a suferit un declin din cauza lipsei de apă. Cu cîțiva ani în urmă, circumstanțele i-au sporit treptat însemnătatea, orașul devenind capitala departamentului Oasis.
C. BENGA

(Continuare 
în pag. a V-a)
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20,30.
Expe-combative.

10; 12,30;

Cucerireacă

TEATRE

CINEMATOGRAFE

dată 
afli

as- efi-

arătat că de fiecare 
stabilite sînt cu

9; 11,15; 13,45; 16,15; 
ambele comple- 

Excelsior — 10;

STILUL DE MUNCA HOTARIREA .TELEVIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 
19,15 — Pentru copii și tineretul șco
lar : Cireșarli de Constantin Chiriță — 
„Descoperirea" O 20,00 — Teleenci- 
clopedie s 21,00 — Teatru în studio : 
OMUL E OM — de Bertholt Brecht. 
Premieră pe țară1 • 23,00 ■— Mic con
cert de muzică ușoară cu orchestra 
Mircea Popovici • 23,30 — Telejurna
lul de noapte, Sport, Buletinul meteo
rologic.

Aurel CRISTEAPrim-șecretar al Comitetului orășenesc Sibiu al P.C.R.

© Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneul Republicii Socialiste România): 
Concert simfonic. Dirijor : MIRCEA CRISTESCU. Solist: VALENTIN GHEOR
GHIU — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : RĂPIREA DIN SERAI — 19,30.

. O Teatrul, de stat de operetă • ȚARA SURÎSULUI — 15,30, VÎNZĂTORUL DE
! PĂSĂRI ■ 19 30. ' , , , ; ’• •; J .y ,

9 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE DE PE POD — 
17 ; 20, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 16, 1NTÎLNIRE CU ÎNGERUL 
— 20.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 20. ,
'• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) r 
CEZAR ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A).; SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 15, FH CUMINTE, CRISTOFOR I — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” : AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 16, 
HIPNOZA — 20.
• Teatrul
• Teatrul
© Teatrul
• Teatrul
© Teatrul

,,Barbu Delavrancea' : ARICIUL DE LA DOPUL PERFECT — 20. 
Mic : AMOOOR — 15,30, SIMPLE COINCIDENȚE — 19,30.
„Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 19,30. 
evreiesc de stat : DOISPREZECE OAMENI FURIOȘI — 20.

_____  satiric-muzical „C. Tănase' (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.Organizația noastră orășenească de partid dispune prin cei peste 12 000 de comuniști de un mare potențial de gîndire creatoare și totodată de forța, energia și resurse inepuizabile necesare pentru ca ideile înaintate, eficiente, de continuă îmbunătățire și perfecționare a muncii noastre de partid șj din economie șă prindă viață, șă dea roade palpabile.Propria noastră experiență ne-a confirmat de fiecare dată că ho- 

tȘrîrile luate sînt bune, răspund ce
rințelor vieții, atunci cînd sînt 
rezultatul unor dezbateri aprofunda
te, cînd In ele se reflectă gîndirea 
colectivă, inteligenta, experiența co
lectivă a tuturor membrilor de partid.Concluziile acestea noi le-am desprins eu claritate, încă o dată, la începutul acestui an cînd biroul comitetului orășenesc de partid a analizat într-una din ședințele sale stilul și metodele de muncă folosite de comitetele de partid de la întreprinderile „Flamura roșie", „13 Decembrie", șina mecanică" și „Steaua roșie". Evident, s-a discutat un pere larg de probleme. Noi am examinat însă mai îndeaproape munca organizațiilor și organelor de partid pentru atragerea tuturor comuniștilor la elaborarea hotărîrilor. Asupra acestui aspect mă voi opri în cele ce urmează.Comuniștii de la uzina mecanică au luat anul trecut o hotărîre bună, judicioasă. De unde au pornit șj cum au ajuns la ea ? La o privire de suprafață asupra prețului de cost de aici s-ar părea că situația era mulțumitoare. Organizația de partid din uzină a fost însă de părere că rezultatele nu exprimă decît o parte din posibilitățile colectivului; la unele fabricate șe mai înregistrau depășiri simțitoare ale prețului de cost. Studiul organizat; ulterior a dat posibilitate comitetului de partid și conducerii administrative a uzinei să indice măsurile teh- nico-organizatorice cuvenite. Totodată membri de partid din cei mai experimentați au primit sarcina să ajute pe tovarășii lor din acele locuri care erau încă deficitare prețului de cost ș.a. Pe parcursul îndeplinirii acestor măsuri comuniștii și numeroși alți muncitori și tehnicieni au făcut noi și valoroase sugestii de schimbare a unor tehnologii de fabricație. A- plicate, acestea au avut efecte pozitive așupra reducerii greutății produselor, îmbunătățirii calității și scăâerii costurilor de fabricație.Consultarea largă a comuniștilor duce la sugestii pe cit de neașteptate, pe atît de se. La ședința biroului unii tovarăși au rămas de faptul că la fabrica cembrie" — unde anul trecut ș-au primit numeroase reclamații șj refuzuri pentru calitatea necorespunzătoare a produselor — comitetul de partid și-a propus să examineze în locul calității... disciplina producției. Nu s-a comis cumva o greșeală ? — au întrebat ei. Nu, nu s-a comis nici o greșeală, dimpotrivă. înainte de a-și propune tema ședinței, comitetul de partid a trecut la o amplă investigare a părerii comuniștilori „Care este principala frînă în calea calității ?“ Răspunsurile au fost felurite. Marea lor majoritate au semnalat însă nerespectarea tehnologiei de fabricație, organizarea necorespunzătoare a fluxului tehnologic, absențe de tot felul, într-un cuvînt elemente ale disciplinei de producție.Această investigare a dat posibilitate comitetului de partid de aici să ia după dezbaterea problemei hotărîri corespunzătoare. Ele vizau sarcini pentru grupele sin-

prețioa- nostru, surprinși „13 De-

dicale și organizațiile U.Ț.C. pentru crearea unei puternice opinii de masă împotriva celor ce se abat într-un fel sau altul de la disciplina producției și a muncii, o mai mare exigență din partea maiștrilor pentru respectarea disciplinei tehnologice, forme de agitație vizuală
rienfa acestui comitet de partid 
ne-a 
măsurile 
mal judicioase cu ctf reprezintă 
rezultatul unei confruntări de opinii, 
al participării active a tuturor co
muniștilor la studierea și dezbaterea 
problemelor. Nu este de crezut că dacă s-ar fi analizat „în mare", la general, problemele calității s-ar fi ajuns la rezultatele de tăzi, hotărîrea luată ar fi avut ciența cuvenită.Nu se poate spune însă tuturor organizațiilor noastre le propriu un asemenea stil muncă. Nu sînt rare cazurile cînd unii membri de partid participă la luarea hotărîrilor doar prin vot.De ce oare comunistul Vaier Muntea- nu de la uzina „Auto- mecanica" Thaill de pendența", înainte ca tivi, care repetate valoroase, stau de o parte, nu iau cuvîntul ?sigur, membrul de partid buie să fie mereu activ, interesat în rezolvarea cît mai bună a treburilor, dar din cele ce ni s-a spus putem trage o concluzie care arată că o vină mare o poartă și birourile organizațiilor de bază din care fac parte. „Am făcut o dată, de două ori, de cinci sau mai știu eu de cite ori o propunere — spunea unul dintre tovarășii amintiți — dar parcă vorbeațn cu mine însumi. Biroul organizației de bază nu le lua în considerare".Este vorba în cazul de față de necesitatea creării unui climat favorabil atragerii tuturor comuniștilor la soluționarea problemelor organizației. Acolo unde asemenea cerințe nu se îndeplinesc, și mă gîndeșc la organizațiile de bază amintite, ca și la altele de la întreprinderile „Libertatea1*, „Drapelul roșu", „Flamura roșie", se constată că mereu aceiași și aceiași tovarăși întocmesc referate, informări, elaborează planuri de măsuri fără a se consulta eu membrii de partid. Și cîte prejudicii nu aduce acest stil de muncă ? în ce vreo explicație „Steaua roșie" comitetul de partid n-a găsit cu cale să analizeze în tot cursul anului trecut cauzele ritmicității slabe a producției, n-a luat hotărîri corespunzătoare deși în unele perioade acest lucru era reclamat de realitățile din fabrică și comuniștii din organizațiile de bază au cerut în repetate rîn- duri măsuri pe această linie ? S-au adoptat în schimb hotărîri pentru „intensificarea întrecerii socialiste", care, fie că erau generale, fie că nu au fost urmate de un control exigent, n-au reușit să înrîu- rească în vreun fel activitatea colectivului. De fapt aici, cîțiva oameni, socotiți pricepuți în toate, sînt chemați să dea contur hotărîrilor organizației de orice natură ar fi ele. O hotărîre bună cere un 

studiu profund, multilateral, ea tre
buie să fie sinteza gîndiril șl expe
rienței colective, să reprezinte o o- 
peră creatoare, comună.Stimularea tuturor membrilor de partid pentru a participa cu o contribuție activă hotărîrilor, astfel constituie emanația gîndirli, perienței colective, creează premise pentru participarea largă a comuniștilor la materializarea lor.

• ÎN COMERȚ — 1 000 DE 
SORTIMENTE • SALTELE 
ȘI PERNE DIN MASE PLAS
TICE o TRUSA MICULUI 

CHIMIST

O mulțime de lucruri abso
lut trebuincioase sînt produse 
ale industriei chimice. Despre 
asemenea articole, care vor fi 
fabricate în acest an, ne-a 
vorbit tovarășul Ernst ER
DOS, director general adjunct al Direcției generale de desfacere din Ministerul Industriei Chimice.

sau Mihai la „Inde- cunoscuți oameni ac- au făcut propuneri acum mai De- tre-

să-și faptul găsească că la

la elaborarea ca acestea să ex-

e A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Patria
18,45; 21,15, București — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la
tarea Rășinari), Feroviar — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
12,30; 15; 17,30; 20 (la ambele completarea Plasma), Melodia (completare Săr
bătorirea Unirii Principatelor Române) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
©BEATA; Republica (completare Ptrvu Mutu-xugravui) — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21.
©VANINA VANINI: Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Grivița (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat fn regiunea 
Banat) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
O ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Capitol (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Dacia 
(completare Au fost salvați) — 9,30—14 în continuare; 16,15; 18,30; 21.
© WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Festival (completare Trepte 
spre lumină) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Gloria (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Arta (comple
tare Elemente) 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Victoria — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,30 (la ambele completarea Vizita con
ducătorilor de partid și de stat In regiunea Crișana), Modern —
15,30; 18; 20,30.
© CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMINTULUI : Central (completare 
timpului) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• PINGUINUL ; Lumina (completare Arme ale cunoașterii) — 9,30;

— în prezent, Industria chimi
că produce peste 1 000 de dife
rite sortimente — de la paharele 
cu irizări de cleștar (care n-au 
nici o legătură cu cristalul) ți pînă 
la geamantanul de voiaj, de la 
ceara de parchet și pînă la hîrtia 
fotografică. Dar să ne referim la 
ultimele realizări. în magazine, 
alături de produsele cunoscute, 
și-a făcut apariția ceara dezodo- 
rizafă pentru parchet (fără miros). 
Lacul de parchet și-a cîștigaf a- 
precieri deosebite din partea 
cumpărătorilor ; el formează o pe
liculă lucioasă care rezistă 3—4 
ani. Din rîndul celor mai recente 
produse cu desfinafie gospodă
rească mai fac parte insecficidele- 
praf, care se vînd în flacoane de 
polietilenă de 250 pînă la 350 
grame, fiecare avînd pulverizafor; 
insecticidele-soluție, parfumate, în 
sticle de o jumătate de litru și de 
un litru ; „Far" și „Trial", două 
sortimente de defergenji, primul 
pentru spălat rufele cu mașina, al 
doilea pentru înmuiat rufele ; co- 
vorul-linoleum ș.a.

Pentru acest an industria chimi
că a contractat cu comerful circa 
20 de produse noi, dintre care 
amintim saltelele și pernele din 
latex. Salteaua din cauciuc bure- 
fos este la fel de comodă, de 
moale și călduroasă ca cea din 
lînă, numai că... e mai ieftină și 
mai durabilă ; pernele întrunesc 
aceleași calități ca și saltelele. Și 
unele și altele se vînd îmbrăcate 
cu 
se 
lui 
se
trie, var-bulgări, 
potasiu, 
de cupru, sulfat 
sulfat feros, clorură 
etc. 
află 
clă, 
și... 
perienfe se pot face. Trusa micu
lui chimist va apărea în comerț 
luna aceasta.

Industria chimică mai pregă
tește și alte noutăți : îngrășămin
te pentru plante cifrice și îngră
șăminte pentru mușcate, sub formă 
de tablete ; ceara colorată, în 
cutii de jumătate și de un kilo
gram, care va da parchetului dife
rite nuanfe de culori ; Plasfiluxul, 
soluție pentru lustruit linoleumul 
etc. Ar fi de dorit ca, pe măsura 
apariției acestor produse, comer
țul să informeze pe cumpărători 
despre ele, afișînd în magazine 
liste cu noile produse, instrucțiuni 
cu modul lor de întrebuințare etc.

materiale textile. Școlarilor li 
rezervă o surpriză : trusa micu- 
chimist. Copiii vor găsi în tru- 
diverse chimicale — acid tar- 

ferocianură de
sulfat de zinc pur, sulfat 

de calciu pur, 
de amoniu 

De asemenea, în trusă se
eprubete, baloane de sti- 

capsule de porfelan, pîlnii 
instrucțiuni care indică ce ex-

Dumitru MINCULESCU

w ______ _______  t___ r______________ ............. 11.45; 14;16,15?7m0; 20,45, Clubul Uzinelor Republica (completare Â început cu o lupă) 
—'16; 18,15; 20,30. , ,
© TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Union (completare Plasma) — 14,15; 16,30;
18,45; 21.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE 1 : Giulești (completare Vizita condu
cătorilor de partid șl de stat în regiunea Crișana) — 14,30; 17,30; 20,30, Unirea

© DEPĂȘIREA Înfrățirea între popoare — 10; 15,30; 18; 20,30, Volga — 9,45; 
12,15; 15,45; 18,15; 20,45 (la ambele completarea Și acum... puțină gimnastică).
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Buzești — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30, Moșilor (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Banat) — 15,30; 18; 20,30. _
« OLD SHATTERHAND — cinemascop : Cosmos — 13,45; 15,45; 18; 20,15, 
Munca — 10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45. . j ... « j
© TOM JONES : Bucegi (completare Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Crișana) — 9,30; 12,15; 16; 18; 21, Floreasca (completare
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,45; 12,30» 15,15» 18; 20,45, 
Rahova (completare Porțile de Fier) — 15; 17,45; 20,30.
© FEMEIA ÎN HALAT: Vitan — 15; 17; 19; 20,45.
• GUSTUL MIERII : Miorița (completare Adam șl Eva în Flat lux) — 10; 12,30; 
16; 18,30; 20,45.
© PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Popular — 10; 16; 19,30.
© AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Viitorul (completare Sculptorul și timpul) 
— 15; 17; 19» 21.
• STEAUA BALETULUI : Drumul Sării (completare Au fost salvați) — 15,30; 
17,45; 20.
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Crîngași (completare O grădină a artei) — 15» 
18; 20.
• ANI CLOCOTITORI : Flamura (completare Politețe î) — 10; 12,30; 15,30» 
18; 20,30.

Mozaicul din centrul orașului Suceava

în continuarea anchetei despre „fetișismul hîrtii-

Ședințele și planurile

de masuri

— Ați putea da unele exemple 
de precizie ?

ior", oameni de proiesii diierite se adună la o
masă rotundă consacrată muncii administrative.

tim, în martie eu am zece prevederi cu privire la calitate" ; deși nici una din ele nu poate fi considerată o măsură organizatorică precisă și aplicabilă.
„Mobilitatea**

Foto ; Gh. Vințllă

Concepția și controlul

" ■

de Igienă din Capitală)Discufie de specialitate (La Institutul Foto : Gh. Vințllă

— Am ascultat aici cuvintele unor directori de instituții și specialiști de înaltă calificare, ne spune tov. GRIGORE ROGOBETE. Eu sînt subșef la serviciile de telegraf : probabil că doriți șă aflați și părerile unui om dintre așa-zișii executanți.
— Desigur.— în loc de teorie, o să vă dau un exemplu. Păstrăm telegramele în evidență timp de un an de zile, pentru eventuale reclamații. Timp destul. La locul meu de muncă, nu-mi a- mintesc de o singură reclamație, vreme de un an întreg. După un timp, văd o regulă nouă, să le păstrăm doi ani. Mă duc să aflu motivele și aflu că, atunci cînd s-a scris un nou regulament, dactilografa a bătut cifra 2 în loc de 1, nimeni n-a observat, s-a semnat, iar acum cei răspunzători „se jenează" să anunțe forul superior. — Bine, tovarăși, le spun, dar n-avem spațiu de depozitare, se complică extraordinar munca. —• Și ce vrei, să ne făcem de rîs, să fim sancționați ?... în asemenea cazuri lipsa de răspundere își caută o „motivare". Eu nu pledez pentru toleranță neprincipială sau contra regulilor, ci pentru simțul măsurii, simțul răspunderii și pentru eficiență.— Aș începe cu controlul, ne spune inginerul CONSTANTIN ISPAS de la I.S.E.M. Examinarea a peste 150 000 bilete de tren decontate — deși ele au mai fost verificate, la un control anterior — este un volum uriaș de muncă grea, dar de mică utilitate. Acest tip de control „exhaustiv", neștiințific, care de fapt nu reprezintă decît refacerea unei lucrări o dată făcute, ne lipsește de alt control, adesea mai necesar. Un control care să aibă urmări în concepția muncii. Eu aș forma niște echipe de specialiști în organizarea muncii administrative, care să studieze sistemul de funcționare, de legătură între verigi, și să facă la urmă recomandări.Cred că experimentul prudent, cunoașterea rezultatelor, schimbul de experiență ar ajuta mult la promovarea concepțiilor științifice în practica muncii administrative.— în ce constă aceste concepții 

științifice ?

— După părerea mea, ne spune inginerul ANATOL SCHWEFEL- BERG, de la Ministerul Energiei Electrice, poate și trebuie să se bazeze cuceririle științei despre informație. i lor din arată că nu „bunul simț" între mii de combustibili mii de parametri: alegerea variantei time cere studierea mii de variante, 2 de ecuații cu zeci de necunoscute. Oricît ... personal ai avea, calculul este imposibil fără mașini, iar în lipsa acestora reduci numărul de variante posibile, deci se reduce și șansa unei variante optime.

munca administrativăpeComplexitatea probleme- industrie și economie te poți bizui doar pe atunci cînd ai de ales soluții. O cuprinde

Competența

balanță de

— O ședință în care 10—15 oameni se adună pe patru și pe șase ore ca să rezolve ce puteau trei dintre ei rezolva într-o jumătate de oră este un exemplu invers. Am ținut statistici precise : în 1965, mi s-a dus 27 la sută din timpul de lucru cu ședințe convocate de mine, iar 30 la sută cu ședințe convocate de alții. într-una din ele, zece oameni am

birocratismului— In articolele de ziar, ne spune tovarășul ION VETRINEANU, secretar al Comitetului executiv al Centrocoop, birocrația apare ca o apă domoală, stătută, iar această viziune unilaterală nu ne înarmează destul împotriva ei. De fapt, în condițiile dinamismului general al economiei noastre, birocrația se a- daptează și ea, se manifestă adesea într-un număr exagerat de reorganizări care duc la diluarea răspunderii.— Să zicem că sînteți conducă
tor de cooperativă ; care sînt cerin
țele pe care vi le puneți în față ?

— 1. Oamenii cu care lucrezi să știe că ai simțul răspunderii pentru sarcina pe care le-ai trasat-o ; dacă a intervenit vreo greșeală, vreo imputare de undeva, nu contești că tu le-ai dat sarcina, nu dai vina pe executant. 2. Să trasezi un număr limitat și precis de sarcini; ce revine la un nivel, la o verigă, să nu fie împins spre veriga superioară sau inferioară. Nu-i arunc superiorului meu toată factologia de care dispun, ci triez faptele cinstit, corect, căutînd să pun în relief semnificația lor și să-i țin pregătită spre informare toată documentația. La fel, nu primesc de la colaboratorul din subordine o simplă sare" ce îi incumbă, nu hotărăsc decît după ce gat să-și spună părerea luat garanții împotriva meu subiectivism. 3. sarcinilor, în așa fel ca la un interval vine la rînd fiecare din sectoarele și aspectele muncii, să nu mă concentrez mereu asupra urgențelor; rămînînd cu sectoare în veșnică amînare. 4. Să cer operativitate nu numai cînd trasez sarcini colaboratorilor mei, dar să răspund și eu operativ la sesizările lor. Uneori eziți șă ieși din birou ; văzîndu-te la ei în secție, oamenii îți vor ridica probleme de tot felul, uneori și mărunțișuri. Dar dacă ai un contact nermanent. se formează un spirit de echipă, oamenii capătă încredere ca să-ți semnaleze aspecte
•irE greu șă separi mentalitate, cele de cele de tehnică ă muncii administrative. Răspunsurile primite de la o serie de tovarăși intră în toate aceste trei compartimente. Totuși, în partea ultimă a anchetei noastre vom încerca să cuprindem și cîteva din laturile tehnice ale activității în discuție.

stat într-un cabinet cinci ore, din care trei ore și jumătate am asistat la convorbiri telefonice primite de cel care conducea ședința, sau date altora, ca urmare. Cînd i-am făcut a- ceastă socoteală, a fost surprins și, cred, impresionat, pentru că adesea nu-ți dai seama cum fuge timpul. Nu e vorba numai de timp, dar astfel de așteptări sleite coboară 
tensiunea intelectuală 
necesară unei ședințe 
în care se judecă și se iau hotărîri importan
te.— într-adevăr, intervine și inginerul ION CODRU de . la „Automatica", mi-am eu o statistică pe ’65:conducă-
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vorbim acum despre 
cele ce are de făcut 
„omul viu", să-i spu
nem administratorul, 
coordonatorul tehnic, 
torul.— Primul lucru ar fi 
tența: un conducător tă face el însuși ceea ce le cere oamenilor din subordinea directă, în al doilea rînd, luciditate. Problemele vin spre rezolvare ca o masă amorfă : probleme mari și mici, urgente și permanente, centrale și laterale etc. Trierea e făcută de unii în ordinea intrării, alții după urgență, alții după importan
ță. Cred că importanța trebuie să 
primeze; în același timp, ea sin
gură, fără criterii secundare, e in
completă. Cred că un om care nu vrea să se lase tîrît de rutină și birocratism trebuie să-și programeze nu numai problemele care „intră", cele în care e solicitat de jos sau de sus, ci și problemele 
conducerii; a conduce, se știe, în
seamnă a prevedea, deci să-ți pro
gramezi dinainte problemele înde
părtate, pe care să le rezolvi îna
inte de au devenit urgente, presan
te, gata să-ți acapareze restul 
muncii. în al treilea rînd, îi cer bunului administrator precizie. Improvizarea unui număr mare de colective temporare, de comisii și scoateri temporare din producție sustrage unii lucrători de la sarcinile permanente și în același timp ajută la dispersarea răspunderilor.

compe- să poa-
făcut și45 la sută din timp ml s-adus pe ședințe, dintre care 20 la sută afară din întreprindere. M-au impresionat însă plăcut cele de la „Tractorul", unde se folosește o pregătire anticipată, o tehnică simplă și eficientă, cu benzi de magnetofon. Dacă pregătești bine ședința și nu prăpădești timp mult cu ea, cîștigi.

— Revista „Viața economică" pomenea de o firmă străină ai cărei 
conducători au hotărît ca nimeni 
din personalul administrativ să nu 
aibă convorbiri în prima oră de lu
cru, nici măcar la telefon ; fiecare 
e obligat numai să gîndească.— O oră de gîndire pe zi e mult 1 — reia unul dintre partenerii noștri de discuție.Viteza maximă nu se obține pe calea accelerației fizice. în sfîr- șit, aș aminti excesul unor „planuri de măsuri" care prin numărul lor generează o corespondență mai bogată decît măsurile și rezultatele. Dacă vorbim de birocratism, una din cele mai subtile 
forme este aceea de a da o hotă
rîre nu optimă, ei ideală. Ce înseamnă asta ? Să înșiri pe hîrtie tot felul de prevederi care să te pună la adăpost de orice reproș că n-ai dat o hotărîre completă și ideală — fără să-ți pese, în fapt, de condițiile concrete de realizare. La orice control scoți hîrtia din dosar : merge prost calitatea ? „Pof-

. „par a sarcinilor și răspunderilor rezolv și nu l-am obli- și mi-am propriului împletirea să știu că

fundamentale.problemele de mecanism și

N. SCUTARU
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SCHIMBUL DE MÎINE

AL ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI
Cum poate să crească aportul tinerilor cercetători
la real izareai imărețelor sarcini
ce staili astăzi in fața științeii romanești ?

Este întrebarea cu care s-a deschis masa rotundă organizată de 
redacția ziarului nostru în legătură cu promovarea tineretului în știință

Cum este „pompat"
metalul
de la Hunedoara 

pe arterele 
economiei 
naționale

Acad, Caius IACOB

O înt numeroși factorii care fac ca tinere- 
% tul să aibă o pondere tot mai mare în 

Cjr rîndul forțelor noastre științifice : am
ploarea pe care au luat-o cercetările 

științifice în țara noastră în anii de după 
eliberare, dezvoltarea unor ramuri inexis
tente în trecut, apariția continuă de noi disci- 
rl'ne și aplicații ale științei, sarcinile mari și 
complexe care impun creșterea continuă a po
tențialului de cercetare. După cum este cunos
cut, se prevede ca DÎnă în 1970 în instituțiile de 
cercetare să lucreze peste 30 000 de persoane.

Dar tineretul aduce în cercetare nu numai 
forța numerică și perspectiva continuării și am
plificării rezultatelor obținute pînă acum, ci și 
calități indispensabile unei investigații științifice 
de valoare : elan, cutezanță, dorință de afirmare 
prin creații proprii, însușiri vitalizatoare absolut 
necesare marilor investigații ale naturii și so
cietății.

Se impune, așadar, ca această bogăție să fie 
perpetuu înnobilată printr-o temeinică pregă
tire și formare profesională, bazată pe cunoaș
terea celor mai valoroase realizări în domeniul 
respectiv, pe tradițiile proprii de cercetare, de la 
care tineretul nostru științific trebuie să por
nească pentru a le dezvolta.

Mari personalități științifice din matematică, 
de pildă, — ca să mă refer numai la domeniul 
specialității mele — ca Blaise Pascal, Isaac 
Newton, precum și prodigioși savanți români ca 
Traian Lalescu, Gheorghe Țițeica, Spiru Haret, 
au adus valoroase contribuții originale începînd 
chiar din anii tinereții, efervescenți și plini 
de căutări. Nu este o regulă, dar vîrsta aceasta 
rămîne favorabilă celor mai îndrăznețe, mai ori
ginale și mai prețioase năzuinți. Se cuvine, de 
aceea, și este necesar, ca ea să se fructifice din 
plin pe terenul științei românești.

0 recrutare
diferențiată a

Dr. MIHAI ȘERBAN, 
cercetător principal la In
stitutul de biochimie al A- 
cademiei, a subliniat în discuție că o problemă de mare însemnătate pentru promovarea largă în știință a tinerilor cercetători este însuși modul lor de recrutare.— După o perioadă în care universitățile noastre n-au dat nici un specialist în domeniul biochimiei — datorită desființării timp de mai mulți ani a secțiilor de specialitate — Institutul de biochimie a avut posibilitatea să primească, din prima promoție de biochimiști, doi tineri absolvenți. în sens strict didactic, cei doi absolvenți au fost studenții cei mai buni din seria respectivă, absolvind facultatea cu media zece ; din fericire, ei au dovedit și bune aptitudini pentru munca de cercetare.

In general însă, recruta
rea tinerilor, exclusiv pe 
baza notelor obținute în fa
cultate, nu reprezintă cea 
mai bună cale. Nu întot
deauna calificativul cel mai 
bun reflectă și virtualul 
potențial științific al unui 
tînăr absolvent. Cred că 
este de datoria cadrelor di
dactice de a semnala pe 
parcurs elemente dotate, cu 
aptitudinile cele mai bine 
conturate pentru munca de 
cercetare științifică. Cadrele didactice pot depista la vreme, canaliza și oferi cercetării științifice pe acei care dovedesc interes și înclinații pentru o asemenea activitate, îndrăzneală în gîndire, pasiune, curiozitate științifică și entuziasm, trăsături fără de care nu este posibilă afirmarea în domeniul cercetării.Ideea unei mai juste recrutări a tinerilor cercetători este reluată și de 
conf. univ. AL. BALABAN, 
membru corespondent al 
Academiei.

— îmi amintesc o maxi
mă a unui savant care suna 
astfel: „în cercetare ca și 
în artă, zece oameni neta- 
lentați nu pot face la un loc 
ceea ce poate face un sin
gur om talentat". De aceea, 
recrutarea justă a cadrelor 
mi se pare un factor esen
țial al eficienței viitoarelor 
eforturi în cercetare. To
tuși. pînă în prezent s-a a- 
cordat prea putină atenție 
acestei operații, ceea ce 
face ca în institutele noas
tre să existe un anumit nu-

cit mai 
cercetătorilor
măr de cercetători cu re
zultate și perspective des
tul de mediocre.

S-a vorbit aici, pe bună 
dreptate, despre rolul ca
drelor didactice ; dar și in
stitutele de cercetări ar tre
bui să se informeze din 
timp, să cunoască pe cei 
mai dotați studenți. suscep
tibili de a da bune rezul
tate în activitatea de cerce
tare. Cea mai bună cunoaș
tere a studenților dotați 
pentru munca de cercetare 
se poate asigura doar prin 
urmărirea lor în cadrul 
procesului de învățămînt, 
a cercurilor științifice și a 
proiectelor de diplomă.Și încă un lucru, legat de 
o recrutare diferențiată, a- 
vînd drept criteriu înclina
ția și talentul pentru cerce
tare : este firesc ca în rîn- 
dul diferitelor promoții de 
absolvenți să existe un nu
măr variabil de tineri do
tați cu aptitudini certe pen
tru cercetare ; în acest sens, 
schemele unităților de cer
cetare ar trebui să fie mai 
elastice prevăzînd, de la 
caz la caz posturi supli
mentare.

Practica în producție
poate fi îmbunătățită

/Este unanim recunoscu
tă importanța practicii de 
producție în pregătirea ti
nerilor absolvenți pentru 
munca de cercetare. In le
gătură cu modul de desfă
șurare a acestui stagiu, ing. ION SETEANU, de la Ins
titutul de mecanica fluide
lor, arăta :— într-un institut tehnic de cercetare, cum este cel în care lucrez, ar fi normal ca majoritatea cercetătorilor să fie ingineri. In colectivul nostru nu sînt însă decît doi ingineri, majoritatea cercetătorilor fiind absolvenți de fizică Este feră tre spre neconformitate cu profilul tehnic al unității noastre de cercetare în care trebuie să precumpănească cercetările aplicative. In momentul de față modul de

ai facultăților și matematică, un element care con- investigațiilor noas- o alunecare oarecum probleme generale, în

Comisiile de repartizare, 
la rîndul lor, ar trebui să 
țină seama într-o mult mai 
mare"măsură de recoman
darea cadrelor didactice a- 
tunci cînd hotărăsc reparti
zarea absolvenților într-o 
unitate de cercetare sau în 
producție.— Promovarea tinerilor în munca de cercetare — a 
arătat I. GÎRLEA, fizi
cian principal la Institutul 
de fizică atomică Bucu
rești — este strîns legată de modul în care funcționează sistemul concursurilor, examenelor de atestare, de obținere a doctoratului în științe etc. Nu știu cum sînt rezolvate asemenea etape în alte unități de cercetare, dar în Institutul de fizică atomică problema se impune, cred, a fi reconsiderată. De cinci ani de cînd lucrez în institut, s-a ținut un singur examen, acum trei ani. iar atestarea s-a te tîrziu, în consecință, cercetători nu va de un șir tr-o categorie măsura creșterii pregătirii și specializării lor

După părerea mea, ar 
trebui să se țină concursuri 
și examene în fiecare an, 
aprobîndu-se periodic un 
număr de posturi, pe mă
sura cerințelor laboratoa
relor și secțiilor și a creș
terii potențialului științific 
în institut, lărgirii cîmpu- 
lui de cercetare.

făcut, foar- după doi ani.multi tineri pot promo- de ani. din- în alta, pe

desfășurare a stagiului în producție prezintă unele aspecte care nu sînt de natură să faciliteze pătrunderea absolvenților politehnicii în munca de cercetare. Practic, ce se în- tîmplă ? Abia ieșit de pe băncile facultății, inginerul face trei ani de producție ; după acești trei ani, în care s-a obișnuit cu munca în uzină, pleacă în institutul de cercetare, unde însă îl așteaptă... o nouă perioadă de stagiatură. Nu este de mirare că unora le vine greu să o ia de la capăt, din nou ca începători, și preferă să lucreze mai departe în producție.— Și mai este un aspect 
— intervine ing. TUDOR 
HUNCHER de la Centrul 
de mecanica solidelor. Trecerea de la munca de inginer în producție la aceea de începător în activitatea de cercetare este de regulă însoțită de un anumit 

regres în salarizare. O serie de tineri ingineri au venit, au lucrat un an, doi, apoi au plecat în unități productive: un motiv invocat a fost și acela că în întreprinderile industriale, în producție, aveau o încadrare mai bună. Aș face 
o propunere: absolventul 
politehnicii, despre care se 
ajunge la concluzia că este 
dotat pentru munca de cer
cetare. să fie încadrat de 
la început în institutul de 
cercetare, iar stagiul în 
producție să și-l facă tri
mis de însuși acest institut, 
sub egida sa. Astfel s-ar 
asigura atît asimilarea 
unei experiențe de produc
ție, cît și. concomitent, fa
miliarizarea cu munca 
de cercetare, cu activita
tea institutului în care va 
lucra.De pildă, Institutul nostru a încheiat o convenție cu uzinele „Steagul roșu“- Brașov în legătură cu studierea mecanismului de distribuție la motoarele autocamioanelor. De ce nu s-ar putea ca absolvenții cu înclinație pentru cercetare să-și facă .perioada de stagiu în cadrul institutului fiind trimiși imediat după angajare în această uzină — unde ar putea să cunoască atît problemele practice de producție, dar și să înceapă să se angreneze în activitatea institutului, a secției noastre. Ei s-ar obișnui astfel de la început să ia contact cu nevoile producției din punctul de vedere al cercetătorului, ar dispune de o largă bază de cercetare, și, totodată, prin legătura pe care ar avea-o cu unitatea de cercetare, ar căpăta, alături de pregătirea practică, și o orientare teoretică corespunzătoare.

Ing. IONESCU STROE, 
de la laboratorul Uzinelor 
„Timpuri noi" din Capita
lă, intervine la rîndul său, 
în discuție:— Este adevărat că numărul tinerilor care ajung să lucreze în institutele de cercetare este încă destul de redus. Cei repartizați în industrie sînt repede absorbiți de viața de uzină, de producție, de ritmul intens al sarcinilor cotidiene ; în consecință, preocupările tînărului pe

Să fie folosite mai bine
sursele de specializare

actualei— In condițiile dezvoltări a științei, succesul în pregătirea' tinerilor cercetători depinde mai

privește munca de‘ " în

linia cercetării științifice — dacă nu sînt încurajate, se risipesc curînd.Or, nici conducerile tehnice ale uzinelor nu acordă întotdeauna atenția cuvenită modului în care cresc tinerii ingineri. Aceștia se prezintă mai întîi la inginerul șef al uzinei, sînt repartizați la o secție productivă, dați în primire șefului de secție, li se acordă un timp de acomodare etc. Tinerii se izbesc însă de multe greutăți în această perioadă de adaptare — în special în ce privește îndrumarea lor eficientă tehnico-științifică. Cred de aceea că n-ar fi rău să existe o colaborare între inginerii din întreprinderi și institutele de specialitate, universități etc.Uzina noastră, de exemplu, a făcut apel la Institutul politehnic pentru rezolvarea unor teme de cercetare privind tratamentul termic al discurilor de supapă pentru compresoare. Deși tinerii noștri ingineri au reușit să rezolve anumite laturi ale problemei, cei din Institutul politehnic au rezolvat-o în întregime. S-a lucrat însă distinct, de către fiecare în parte. Cre'd că atunci cînd o uzină are de rezolvat- o problemă de producție, care presupune cercetări, să se creeze posibilități acelor in
gineri între care, desigur, 
și tinerii care au dovedit 
aptitudini în acest sens, să 
efectueze mai departe, cu 
sprijinul unui colectiv dîn- 
tr-un institut sau de la ca
tedra de specialitate cerce
tările începute în uzină. E- 
vident, o asemenea colabo
rare ar prezenta avantaje 
de ambele părți.Cîtcercetare propriu-zisă uzină, sînt multe de spus. Temele de cercetare izvorăsc de cele mai multe ori din viața uzinei. Nu există însă un colectiv care să analizeze aceste teme, să le sintetizeze, să aleagă cele pe care ar putea să le rezolve tinerii ingineri, să le repartizeze acestora și să urmărească activitatea lor pentru solutionarea pînă la capăt a problemei Cred că 
formarea unor asemenea 
colective de cercetători uzi
nali ar fi binevenită. Co
lectivele de acest fel ar pu
tea să se îngrijească de sta
bilirea și fixarea temelor de 
cercetare, de îndrumarea 
cercetărilor, de participa
rea altor specialiști la aces
te investigații.Sînt foarte mulți tineri absolvenți care vin de pe băncile facultății, din rîndul celor care au îndrăgit munca de cercetare în timpul studenției și care ar dori să continue asemenea preocupări. Ar trebui ca a- ceastă flacără a pasiunii științifice să nu se stingă ci dimpotrivă să fie întreținută, pe parcurs, prin condițiile create. De aceea, cred că ar putea avea bune rezultate acordarea unei asistențe tehnice, din partea cadrelor cu pregătire superioară, de pildă, prin consultații săptămînale sau la alte intervale de timp, prin dezbateri comune, simpozioane etc. în acest fel și cadrele din universități ar avea o oglindă mai clară asupra problemelor practice ale producției, asupra preocupărilor inginerilor din uzine sau institute de cercetare.

mult ca oricînd și de specializare, de felul în care sînt profilate preocupările cercetătorului în funcție de 

înclinațiile și preferințele pe care le vădește și de nevoile respectivei unități de cercetare — a subliniat 
ION GÎRLEA — de la 
Institutul de fizică ato
mică în acest sens, o 
mare importanță are mo
dul în care sînt folosite 
sursele de perfecționare și 
specializare din țară. Ală
turi de colocvii, simpozi
oane, conferințe, cursuri 
postuniversitare, școlile de 
vară s-au dovedit extrem 
de utile pentru pregătirea 
tinerilor cercetători.— Ar putea fi îmbunătățit și modul în care se e- fectuează în prezent specializarea în străinătate 
— intervine în discuție 
conf. univ. AL. BALA
BAN : După părerea mea, o primă cerință în acest sens ar fi ca proporția trimiterilor la specializare să reflecte importanța ramurilor științifice respective. 
De asemenea, o deficiență 
care se manifestă în a- 
cest domeniu constă în 
aceea că adeseori nu se re
curge Ia surse originale 
pentru specializare — adică

Un criteriu sigur 
lucrările științifice

— Manifestarea tînărului cercetător prin publicarea de lucrări proprii, chiar dacă nu este dovada ultimă a posibilităților lui creatoare, are o mare importanță pentru perfecționarea și stimularea lui profesională — ține să 
sublinieze dr MIHAI ȘERBAN de la. Institutul de 
biochimie. Noi sîntem de părere că nu atît lucrările colective — semnate în colectiv — sînt cele mai concludente pentru aprecierea tînărului cercetător, cît mai ales cele individuale. In acest sens, s-au încurajat în institutul nostru realizarea unor contribuții științifice individuale, originale. Așa au fost de pildă unele cercetări din domeniul biochimiei, al substanțelor proteice, legate de evoluția organismului, în domeniul biochimiei plantelor etc., care s-au bucurat de apreciere atît în țară cît și peste hotare. Faptul că cerce
tătorul semnează singur 
lucrarea îi sporește respon
sabilitatea față de calitatea 
ei, îl stimulează mai mult 
pentru viitor.La această problemă au adus completări interesante și alți participant!. S-a arătat că are efecte negative practica unor redacții ale revistelor de specialitate care publică nu cu precădere dar aproape exclusiv articole și lucrări ale cadrelor științifice deja consacrate. Această determină pe unii dintre tinerii cercetători să caute neapărat „asocieri", chiar dacă acestea nu au o bază efectivă de lucru comun și colaborare reciprocă. Firește că procedeul nu stimulează tinerii cercetători în efectuarea de lucrări proprii, în afirmarea personalității lor.— Aș dori să subliniez importanța ce trebuie a- cordată repartizării temelor de cercetare, formării judicioase a grupelor de cercetare, a colectivelor, 

spune ing. TUDOR HUNCHER, de la Centrul de 
mecanica solidelor.Repartizarea temelor de

Masă rotundă organizată de
George CUIBUȘ ți Teodor CAZACU

se mai trimit cadre în cen
tre ai căror cercetători s-au 
specializat, la rîndul lor, în 
alte țări. Pe de altă parte, 
uneori se întîmplă să se tri
mită cercetători buni în 
locuri de specializare nepo
trivite, și invers. Firește că asemenea neajunsuri scad eficiența perfecționării cadrelor. contribuția pe care o aduc la reîntoarcerea în țară cadrele trimise la specializare.Tot în direcția pregătirii temeinice a tinerilor cercetători s-ar putea, utiliza în mai mare măsură și conferințele și congresele internaționale. La asemenea manifestări de mare anvergură științifică ar trebui ca forurile științifice să trimită cu mai mult curaj și tineri cercetători, care ar avea prilejul de a-și confrunta și îmbogăți cunoștințele și nivelul procesional. Este extrem de util ca un tînăr cercetător să aibă prilejul să audă direct părerile marilor specialiști din domeniul său de activitate.

cercetare se face de obicei pe secții și apoi pe sectoare, în funcție de specificul respectiv. La noi, de pildă, există trei secții — secția de solide deforma- bile, de teoria mecanismelor, de mecanica construcțiilor, formate, la rîndul lor, din cîte alte trei sectoare.
In general, se caută ca 

tinerii cercetători și cerce
tătorii mai vîrstnîcî, cu 
experiență, să alcătuiască 
împreună colective de cer
cetare cît mai bine echi
librate. Există însă, în practica generală, cazuri în care, la constituirea de colective științifice, nu se urmărește ca unul dintre criteriile distincte, o asemenea îmbinare între tinerii cercetători, cu atributele specifice vîrstei — si experiența bogată, competența și maturitatea cadrelor cu vechime.In ce privește repartizarea temelor de cercetare, firește, este de dorit ca a- 
celor tineri cercetători 
care manifestă inițiativă, 
perseverență, gîndire în
drăzneață să li se acorde, 
cu încredere, teme impor
tante de. cercetare. Și în a- 
ceastă privință mi se pare 
de o însemnătate esențială 
grija de a asigura îmbina
rea unei îndrumări din 
partea cadrelor experimen
tate, a unui control efici
ent, a sfaturilor necesare — 
cu stimularea răspunderii 
proprii, a gîndirii indepen
dente a tinerilor cercetă
tori.Desigur, este necesar ca temele de cercetare să fie repartizate pe om și colectiv, tinîndu-se seama îndeosebi de aptitudini, capacitate de rezolvare, putere de sinteză și analiză a fiecărui cercetător în parte. O repartiție arbitrară a temelor de cercetare, care să nu tină seama de personalitatea cercetătorului, de înclinația sa pentru un anume sector de activitate etc., poate să aibă efecte negative asupra întregii activități a sectorului respectiv.

(Urmare din pag. DUzinele metalurgice Iași, „Tractorul"-Brașov, „7 Noiembrie“-Craiova, întreprinderea de utilaje siderurgice și construcții metalice Galați, Fabrica de țevi Roman etc. revin nejustificat a- supra contractelor. Alte unități economice rezi- liază contractele după ce oțelul a fost elaborat și laminat, încărcînd stocurile; Aceasta înseamnă însă fonduri materiale și bănești imobilizate, penalizări de milioane de lei.Dar cine plătește daunele ? Anul trecut, Hunedoara a plătit beneficiarilor săi, pentru încălcarea disciplinei contractuale, daune în valoare de aproape 3,9 mi- • lioane de lei. Continuă să plătească și în acest an. La Arbitrajul de stat s-au si adunat maldăre de dosare cu litigii la adresa combinatului.Se înțelege că problema nu poate fi socotită rezolvată prin acoperirea de către furnizor a pagubelor provocate beneficiarului. In fond daunele le suportă statul nostru (doar și penalizările se plătesc din banii statului), întreaga societate. Tar nelivrarea la timp a metalului are consecințe asupra activității uzinelor beneficiare și, în primul rînd, asupra celor constructoare de mașini. Tată de ce se cuvine să abordăm problema funcționării mecanismului de contractare și livrare a metalului în întreaga ei complexitate, adică și la nivelul organelor economice centrale.Intr-o ședință de lucru cu cadre de conducere din Ministerul Industriei Metalurgice, Comitetul de Stat al Planificării și Combinatul siderurgic Hunedoara. tov. GHEORGHE CĂLIN, prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.C.R., sublinia necesitatea revizuirii și perfecționării actualului sistem de livrare a metalului. „Trebuie — spunea vorbitorul — să lichidăm starea de lucruri din prezent, cînd combinatul siderurgic este în același timp producătorul și vînzătorul unui uriaș volum de produse, cu un înalt grad de diversificare. Specialiștii șl 
experții din minister, C.S.P. 
și celelalte organe centra
le ar trebui să analizeze 
aprofundat oportunitatea 
tnfiinfăril unei baze de 
desfacere a metalului șl să 
vină cu propuneri practi
ce, eficiente în acest sens. 
După părerea noastră, 
crearea unei asemenea 
baze ar aduce reale avan
taje atît combinatului, cit 
și consumatorilor de ofer.în sprijinul acestei cerințe, conducerea combinatului a adus numeroase argumente. „In e- sență — arăta tov. NI- COLAE AGACHI, director general al combinatului — condițiile fundamentale de contractare și livrare a metalului nu mai corespund nivelului actual de producție al combinatului și, în general, nivelului siderurgiei noastre. Ele au fost stabilite acum 10 ani și, cu toate a- mendamentele aduse, a- ceastă legislație a devenit un cadru prea strimt pentru amploarea și profunzimea căpătată de producția întreprinderilor și colaborarea dintre ele. Viata

impune astăzi lichidarea anacronismului în raporturile economice dintre întreprinderi și așezarea lor pe baze realiste".Inginerul ION ' DO- BRIN, director comercial al combinatului, concretizează: „Actualul sistem creează o situație în care capacitățile de producție ale la- minoarelor nu pot fi folosite intensiv, iar cererile beneficiarilor nu pot fi satisfăcute. Adică numai dezavantaje economice. Specialiștii 
combinatului nostru au 
calculat că exisfenfa unei 
baze de desfacere ar crea 
posibilitatea să se fabrice 
tn mod suplimentar ct- 
teva zeci de mii de tone 
de profile numai pe sea
ma Introducerii campanii
lor de elaborare și lami
nare a ofelulul fn cicluri 
lungi. S-ar asigura, totodată, premise pentru diminuarea stocurilor supranormative atît în combinat, cît și la beneficiari, pentru impulsionarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, într-un cu- vînt avantaje economice și financiare pentru toate părțile.Am cerut în acest sens și părerea tovarășilor ȘTEFAN CONS- TANTINESCU, adjunct al ministrului industriei metalurgice, și PETRE ZIMBRAN, director în minister.— Problema unei mari baze de desfacere a metalului — mi s-a spus — merită să fie studiată cu toată atenția de către minister și celelalte foruri competente. Oricum, sistemul actual de contractare este perimat.— Pînă la înlocuirea lui, ce trebuie să facă ministerul pentru îmbunătățirea procesului de livrare a metalului ?întrebarea a rămas fără răspuns. Oare Ministerul Industriei Metalurgice este într-ade- văr în afara răspunderii ? Cadrele de conducere ale combinatului susfin că, în prezent, programul de elaborare și laminare a oțelului nu este așezat pe baze riguros științifice, ci se comunică telefonic de către minister cu o zi înainte de începerea lunii, fără a da combinatului posibilitatea să-și organizeze lucrul în secțiile de bază, potrivit cerințelor. Mai mult, la ora actuală funcțiile și atribuțiile serviciului de desfacere din Direcția generală a siderurgiei nu sînt de natură să ducă la întărirea disciplinei contractuale, ci, mai degrabă, la încălcarea ei. Acest serviciu s-a transformat, sub presiunea cererilor, într-un fel de dispecerat, de distribuitor al metalului, în loc să-și exercite funcțiile de organ coordonator, de îndrumare tehnică și control asupra modului în care întreprinderile din subordine își duc Ia îndeplinire sarcinile contractuale.
Dală fiind situația ară

tată credem că Ministerul 
Industriei Metalurgice, Co
mitetul de Stat al Planifi
cării și celelalte organe 
economice de răspundere 
trebuie să ia netnfîrziaf 
măsuri pentru ca livrarea 
metalului din această 
„inimă de oțel" a tării pe 
arterele economiei națio
nale să se desfășoare în 
ritmul Impus de mersul 
impetuos al industriei 
noastre socialiste, ăl în
tregii economii.
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La întrebarea: „Știți cîți spectatori vizionează anual spectacolele cinematografice în mediul rural?", răspunsul indicînd o cifră de ordinul milioanelor a devenit de mult ceva obișnuit. Numai în 1965, în cele aproape 6 000 de săli de cinematograf de la sate au asistat, la aceste spectacole, circa optzeci de milioane de spectatori.Care este ținuta artistică a filmelor oferite satului, cum răspund ele necesităților și preferințelor lui actuale ?
Problema 
calității și falsele 
prognoze 
„de casă“— Ce film rulează di- seară la căminul cultural ?Această întrebare atît de obișnuită ne-a sugerat, tocmai prin frecvența ei, o investigație mai amănunțită asupra fondului de filme care este trimis la cinematografele sătești.Mulți ne-au semnalat faptul că la întreprinderile cinematografice regionale, deși se cunosc bine criteriile de programare a filmului, difuzarea se face exclusiv sub imperiul „realizării planului". A rămas un oraș sau un raion în urmă'leu încasările ? Atunei, a- proape în mod automat se programează „Cavalerul Pardaillan", „Muncile lui Hercule", „Elena din Troia" etc., etc., socotite „colace de salvare" ale situației financiare.Realitățile contrazic însă categoric aceste false prognoze „comerciale", în regiunile Iași, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, sondajele au indicat drept cele mai a- preciate filme ca „Străinul", „Lupeni 29", „Pădurea spînzuraților", „Procesul maimuțelor", etc., adică realizări de calitate ale cinematografiei românești și străine.Dacă uneori pelicule cu un conținut bogat în idei, realizate la un nivel artistic ridicat, își croiesc drum mai greu pe ecrane in orașele din provincie sau în comunele regiunii, cauza este în primul rînd slaba a- tenție pe care le-o acordă organele difuzării filmului;Răspîndirea producțiilor cinematografice este îngreunată și de dezinteresul manifestat de unele sfaturi populare comunale și unități agricole pentru a sprijini pătrunderea fil-

Efortul pentru un stil propriu
Asist Ia discuții duse de 

pictori și sculptori și înțe
leg cît de arzătoare, cît de 
reale, sînt întrebările ca- 
re-i trămînfă ; problemele 
în legătură cu geneza 
procesului de creație sînt 
discutate aprins, dar ade
sea fără metodă. Anumite 
neclarități au putut fi cons
tatate în chiar efectele lor 
cu prilejul cîforva expozi
ții recente, fie personale, 
fie colective, în care im
presia de abundență — aș 
spune de copleșitoare a- 
bundență — nu era susți
nută calitativ. Uneori proba 
talentului pare a se reduce 
la aspectele de impresie, la 
simplificări și prospețimi de 
factură, care au însă 
un foarte redus ecou 
estetic. în multe ca
zuri efectul cromatic al unor 
tablouri a coborît chiar sub 
nivelul unor impresii agrea
bile, Spontaneitatea în artă 
este valoroasă, dar numai 
cînd apare ca o dovadă a 
unei tehnici superioare; cînd 
este nesusținufă profesional, 
ea dovedește că artistul nu 
are calmul și echilibrul ne
cesar însușirii treptate a me
seriei.

în sculptură, în numele 
sintezei se ajunge adeseori 
la simplificări care coboară 
meseria sculptorului chiar 
sub nivelul tehnic al unui 
capitel cioplit de un pietrar 
anonim și chiar sub nivelul 
decorativ al unui obiect cas
nic. Simplificarea, cînd nu 
este rezultatul unei gîndiri, 
al unui conținut de idei, nu 
duce la sinteză. Și Brâncuși 
a simplificat, totuși nu orice 
fus lustruit este o pasăre 
măiastră, după cum nu orice 
stîlp este o coloană i.nfiniiă. 
Dacă forma lucrărilor lui 
Brâncuși este simplificată la 
maximum, drumul gîndirii a 
fost fără îndoială anevoios, 
Efectul simplificării în acest 
caz, poartă numele perfec
țiunii.

Sînt constatări simple în 
fond, dar toate acestea duc 
la concluzia că opera de 
artă nu rezultă dintr-un pro
ces tehnic superficial. Mai 
ales cînd vorbim despre

Ecranul
și cei optzeci 

de milioane 
de spectatori

melor în satele necinefi- cate. Circuitul peliculelor în multe din aceste localități nu se realizează cu regularitate, din pricină că nu se asigură mijloace de transport pentru aparatele de proiecție și grupurile electrogene. Locuitorii satelor Jora, Războ- ieni, Prigoreni și Dădești, din comuna Tg. Frumos, regiunea Iași, au ocazia să vizioneze filme doar în perioadele cînd planul financiar al raionului are rămîneri în urmă. Căci abia atunci aparatul de proiecție și grupul electrogen sînt „împrumutate" din satul Gănești și pornesc în circuit.
Intîrzierile mari 
ale filmelor 
„mici“Pe ecranele cinematografelor sătești, în afara filmelor artistice, rulează și numeroase scurt- metraje. Ponderea acestora este chiar mai mare decît a lung-metrajelor, deoarece, în afara proiecției obișnuite, ele însoțesc adesea numeroasele manifestări ale căminelor culturale.Dar din cauza unei programări defectuoase jurnalele de actualități devin inactuale la data cînd sînt prezentate la sate. în regiunea Maramureș, în rețeaua aparatelor de 16 mm. există doar 15 jurnale de actualități pentru 242 de unități. Din această cauză, pentru a-și realiza circuitul prevăzut în scriptele întreprinderii regionale cinematografice, ele au rulat pînă la 20 de săptămîni. Aceasta înseamnă, ca să dăm doar un singur exemplu, că maramureșenii vor avea ocazia să vadă imagini cu viscolul de astă iarnă, abia prin iunie-iulie.Ni s-a semnalat, de a-

sculptură, cunoscînd biogra
fiile marilor sculptori, sîn- 
tem siliți să luăm aminte că 
opera lor a fost încununa
rea muncii, a unei trude 
susținute decenii de-a rîn
dul. Este chiar ceea ce aș 
dori să subliniez cu acest 
prilej : necesitatea primor
dială pentru artist de a se 
lăsa atras adînc spre proble
mele măiestriei artistice — 
și acest lucru nu e cu putin
ță dacă în numele sintezei 
te mulțumești cu efectele 
unei spontaneități strict tem
peramentale.

Opera de artă plastică nu 
trebuie înțeleasă ca un sim
plu agrement vizual ; acest 
rol revine genului decora
tiv, distincție care, deși ușor 
de sesizat, în ultimul timp 
este de multe ori ignorată. 
Fără îndoială frumosul de
corativ și frumosul plastic se 
întîlnesc, o demarcație este 
totuși necesară și ea se im
pune practic, rezulfînd în 
mod firesc din funcțiunea 
socială a arfei. Este cu fotul 
esențial să nu ne depărtăm 
de acest principiu, adică să 
înțelegem arta ca un act de 
viață, în cauza și esența ei 
umană, caracteristică, adică 
diferențiată. A face o casă 
frumoasă nu e același lucru 
cu a face — să zicem — un 
monument închinat lui Emi- 
nescu sau a picta o frescă 
pe tema muncii. în primul 
caz, frumosul răspunde con
diției de confort, în timp ce 
creatorul unui monument 
sau al unei fresce sfă în fața 
unei probleme cu implicații 
care ating zonele cele mai 
adînci ale ființei umane.

Eu cred că arfa este în 
primul rînd filozofie, cu alte 
cuvinte, un mijloc al omului 
de orientare spirituală, iar 
frumusețea — un reflex al a- 
devărului descoperit. în ce 
ne privește, noi încercăm să 
descoperim și să exprimăm 
adevăruri care condiționea
ză viața contemporană, a- 
ceasta fiind funcțiunea prin
cipală a artei noastre rea
liste. E necesar să amintim 
aceste lucruri mai ales acum, 
cînd sfatul nostru, în plin a- 
vînt constructiv, apelează 

semenea, că există un număr redus de copii ale filmelor științifice. Aici însă și mai acut se pune problema insuficienței titlurilor. „In regiunea 
noastră — ne spune CONSTANTIN TOLTEA, directorul întreprinderii regionale cinematografice Iași — există doar 26 de 
titluri de filme de știință 
popularizată. Din această 
cauză nu putem satis
face cu filmele noastre 
științifice nici cerințele 
universităților populare".La rîndul său, MIRCEA BORCEANU, șeful serviciului de propagandă al întreprinderii regionale cinematografice Maramureș, ne spune: „Ținînd 
cont de specificul econo
mic al regiunii, la noi se 
simte nevoia unor filme 
despre problemele minie
re, metode noi de exploa
tare a minereurilor, rea
lizări în industria chi- 
mico-metalurgică etc.".Există, totuși, în mo
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direct la concursul artiștilor 
plastici de toate categoriile, 
alocînd sume mari pentru 
înfrumusețarea orașelor cu 
opere demne, în care să 
pulseze ritmul viu al epocii, 
opere care să oglindească 
realitățile și aspirațiile socie
tății socialiste..

Nu poți privi nici una din 
operele mari care au învins 
timpul, îmbogățind patrimo
niul artistic al lumii, fără să 
simți acea ingeniozitate a 
procedeului tehnic care, tăi- 
nuindu-se pe sine, suscită 
cu atît mai mult interesul 
privitorului. Așadar, nu e 
vorba de meseria accesi
bilă oricui (facilitatea tră
dează de la început dile
tantul) ci de o meserie ri
dicată la semnificația su
perioară a cuvîntului, la 
care ajungi treptat, împle
tind zi de zi rezultatele, po- 
frivindu-le dorinței fale de 
a găsi forma cea mai expre
sivă. Sinceritatea, spontanei
tatea, originalitatea, aceste 
esențiale postulate ale pro
cesului de creație, sînt emo
ționante cînd apar ca părți 
ale unui întreg organic 
structurat pe linia unei gîn
diri și a unei sensibilități 
proprii, atestînd semnul unei 
personalități în dezvoltare 
sau împlinită. Atunci ele 
dau obiectului creat calita
tea frumuseții artistice pe 
care n-o au obiectele de 
uz comun : calitatea stilului 
personal, unicitatea estetică, 
forța de a transmite o vizi
une asupra lumii.

Și nu poți atinge această 
înălțime decît prinfr-o neîn
treruptă muncă de aufoper- 
fecționare, care angajează 
întreaga ta ființă, înscriin- 
du-te astfel în albia adîncă 
a spiritului și simțirii speci
fice poporului pe care îl re
prezinți.

Ating aici o problemă 
fundamentală : aceea a 
moștenirii artistice naționale. 
Mai sînt unii care cred că 
artistul este un fel de fan

mentul de față, un fond de filme științifice. La Bacău, pentru a se evita programarea la întîm- plare a acestor filme de către întreprinderea cinematografică, comisia pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-știin- țifice din Comitetul regional de cultură și artă a achiziționat întregul fond de filme științifice din regiune. Peliculele sînt trimise la sate pe baza unui plan amănunțit, în care sînt incluse conferințe, întîlniri ale brigăzii științifice etc.
Anii trec, filmele 
rămîn... aceleași„Concurentul" cel mai însemnat al filmelor artistice, în ceea ce privește numărul de spectatori, ră- mîne filmul agrozooteh

tomă în afara realității, ale 
cărei aspecte le pot ignora, 
avînd totuși ambiția de a 
face o arfă de orizont inter
național, un fel de arfă „es
peranto". Această experien
ță, aflată la extrema indivi
dualismului, începută cu un 
anumit brio la începutul a- 
cestui secol, se încheie sub 
ochii noștri, înscriind un fa
liment de o sfîșiefoare tris
tețe în sensul că protago
niștii s-au pomenit încef- 
încet scoși din viață. S-a în
țeles, cred, că mă refer la 
curentele avangardiste din 
Occident, curente care ni
meni nu poate susține că au 
devenit populare în înțele
sul larg al cuvîntului, deși 
ar fi avut timp pentru a- 
ceasta. Auzi cîteodată pe 
unii care spun că lor le este 
indiferent dacă o lucrare 
este în stil cubist, suprarea
list, pop-art sau op-arf, dacă 
acea lucrare este bună. O 
astfel de atitudine față de 
problema stilului mi se pare 
destul de gravă, mai ales în 
acest moment cînd cea mai 
vie dorință a noastră este 
de a da artei un stil care 
să oglindească și estetic și 
filozofic, ceea ce este pro
fund caracteristic vieții noas
tre. Vorbind astfel mă tem 
să nu golim cuvîntul stil de 
ceea ce are mai substanțial, 
acea parte în care se defi
nește caracterul de bază al 
operei, adică fondul ei fi
lozofic, respirația și vitalita
tea ei specifică. Cînd un stil 
nu are acest fond este hi
brid și tocmai acesta este 
cazul curentelor despre care 
am amintit. Deci cine spune 
că-i este indiferent dacă ci
neva pictează în stil cubist, 
suprarealist etc. cu condiția 
ca opera să fie bună, în
seamnă de fapt că-i este in
diferent conținutul acelei o- 
pere, apreciind-o numai în 
suprafața ei, adică în efec
tele ei strict formale.

Stilul nu ne poaje fi indi
ferent, fiindcă el este slrîns 

nic. Utilitatea lui în mediul rural a fost subliniată de numeroși participant la anchetă. Inginerul GH. HRISTEA, președintele cooperativei a- gricole de producție Bivolari, din regiunea Iași, ne relata cum, în urma unui film despre amplasarea și executarea construcțiilor, un mare număr de țărani au venit în ajutorul brigăzii de construcție din cooperativă. „Dar trebuie 
să spunem — a adăugat dînsul — că ne întîlnim 
rar cu astfel de sărbători".După părerea noastră, fondul de filme agrozootehnice existente în momentul de față ar trebui cercetat de specialiști, iar cele perimate să fie scoase din circuit. în raport cu alte sectoare tematice, viața satului și problemele sporirii producției agricole ocupă, în momentul de față, un loc cu totul insuficient în producția noastră de filme documentare.Sînt însă și cazuri cînd documentarele pe teme a- gricole — atîtea cîte e- xistă — nu sînt folosite judicios.Exigențelor sporite ale zecilor de milioane de . spectatori care populează anual sălile cinematografelor sătești trebuie să li se răspundă cu tot mai multă atenție, cu înțelegerea marilor progrese înregistrate în conștiința locuitorilor din mediul rural.Anchetă realizată de 

Radu CONSTANTINES- 
CU, Constantin CAPRA- 
RU, Lorand DEAKY, 
Manole CORCACI, Flo- 
rea CEAUSESCU, loan 

VLANGA

3!

legat de o atitudine filozo
fică. Acesta este și cazul cu
rentelor estetizante la care 
m-am referit mai sus : fon
dul lor de idei este expre
sia unor aspecte negative 
ale existenței, legate de izo
larea tragică a artistului în 
societatea capitalistă.

De curînd am stat de vor
bă cu un critic italian și, 
fără greutate, el m-a făcut 
să înțeleg, o dată mai mult, 
cît de adînc jignită este via
ța artiștilor în țara lor. Lă- 
sați să se descurce fără pro
tecția statului, cei mai mulți 
rămîn la discreția negusto
rilor, fiind astfel constrînși 
să supraliciteze necesitățile 
de senzație ale comerțului 
artistic. De altfel, aceia din
tre noi care în ultimul timp 
au fost în Italia cunosc di
ficultățile pe care le au de 
înfruntat artiștii italieni, ast
fel că o anume dezorien
tare, reflectată în expoziția 
deschisă de curînd la Bucu
rești, nu e greu să fie înțe
leasă. Lucrările expuse sînt 
pentru noi un prilej de a 
ne convinge încă o dată nu 
numai că stilul nu este in
diferent, dar ne poate chiar 
plictisi după cum uneori ne 
poate întrista — cum e ca
zul expoziției lui Henry 
Moore deschisă în sălile 
Dalles. Opera acestui sculp
tor este expresia dramatică 
a unei conștiințe deviate în
spre o viziune a pustiului, a 
fot ceea ce e ascuns și cer
tat cu spațiul deschis ; o 
sculptură a impasurilor și a 
neputințelor, grofescă în ul
timă expresie. Putem fi im
presionați și sînfem chiar 
fără voia noastră, dar empi
rismul filozofic, acest mate
rialism biologic, complet 
opus viziunii sublimate 
brâncușiene (cu care eu nu 
înțeleg cum și de ce este 
asemănat sculptorul Moore) 
sugerează stări de panică. 
Lipsesc bucuria, emoția fo
nică, mirajul înălțător al o- 
perei lui Brâncuși, calități 
pentru care noi îl recunoaș
tem ca exponent specific al 
geniului românesc. Englezii 
poate descoperă și recunosc 
în opera lui Moore, în lu

ION JALEA 
„lear"

VASILE DOBRIAN 
„Arta populară"

(stingă)
„Cîntec de dor"

(dreapta)

i
I
I

I
l
i
I
I
I
I
I
I

I
I
I

crările triste, chiar înspăi- 
mîntătoare uneori, ale aces
tui sculptor, ceea ce-i pre
ocupă și-i trămînfă astăzi. 
Este o problemă a lor, le
gată probabil de realități 
specifice și fără îndoială ar
tistul care le exprimă cu o 
atît de convingătoare forță 
plastică trezește interesul 
nostru.

Ambele expoziții consti
tuie pentru noi un prilej de 
confruntări estetice și filo
zofice, punîndu-ne în situa
ția de a delibera asupra 
propriilor noastre poziții. O 
concluzie care se impune de 
la început este că stilul, fiind 
oglinda unei anumite reali
tăți, este neconvertibil. Li
bertatea pentru artist de a 
se exprima în diverse stiluri 
nu poate fi înțeleasă ca o in
vitație de a imita alte stiluri. 
Sensul acestei libertăți este 
dezvoltarea unui stil perso
nal, ceea ce înseamnă în 
primul rînd a găsi optica 
proprie față de viața încon
jurătoare. în nici un caz noi 
nu ne putem înscrie ca imi
tatori ai lui Henry Moore și 
nici chiar ai lui Brâncuși. 
Elogiem opera lui Brâncuși 
și încercăm să stabilim coor
donatele ei intime cu inte
res deosebit, fiindcă în nou
tatea ei există sugestiile 
unui stil specific românesc, 
adică dedus din chiar mat
ca eposului nostru cel mai 
caracteristic, însă e necesar 
să fim lucizi în admirația 
noastră, nu epigoni fanatici. 
Folclorul nostru, pe care 
Brâncuși l-a dezvoltat într-o 
viziune plastică modernă, 
este atît de bogat în esența 
ca și în formele lui, îneît 
fiecare din noi are drum 
deschis spre interpretări ex
presive.

Fiecare în locul și din 
perspectiva talentului său, 
să ne străduim a da glas și 
formă aceluiași mare ade
văr, adică vieții poporului 
nostru, pe care s-o expri
măm în contextul filozofic 
și estetic caracteristic — și 
arfa noastră își va aprofun
da fot mai mult stilul pro
priu, care ne situează în 
cultura lumii.
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PUNCTE

I De ce 
| a rămas 
J în urmă 
[ opereta
{bucureș- 
! teană ?Puține sînt genurile muzicale care să cunoască atîția admiratori ca opereta. Genul este iubit pentru calități artistice reale: caracterul optimist, stenic, verva satirică împletită cu lirismul, maniera populară de a înfățișa situațiile într-o gamă foarte largă.Repertoriul Teatrului de Stat de Operetă cuprinde lucrări de la cele ale lui Offenbach, Planquette și Soupăe, la Johann Strauss, Kalmann și Lehar și la creația contemporană românească. Creația originală a îmbogățit repertoriul cu lucrări de calitate, printre care amintim „Lă- sați-mă să cînt" și „Lysis- trata" de Gherase Dendri- no, „Plutașul de pe Bistrița" de Filaret Barbu și altele. în turneele întreprinse peste hotare, colectivul teatrului a repurtat succese remarcabile, iar operete create de compozitori români se joacă, în prezent, pe mai multe scene europene.Calitățile incontestabile ale operetei românești de azi, o tradiție valoroasă, cerințele actuale ale vieții artistice, condițiile create deschid perspective acestui gen. Pentru a le împlini este necesar însă să privim cu luciditate calitățile și scăderile operetei noastre. Or, de mai mulți ani, critica și publicul nu-și pot reține nemulțumirea față de rămînerea în urmă a spectacolului de operetă, față de convenționalismul, proza de calitate îndoielnică a celor mai multe dintre librete, față de muzica unor operete noi înțepenită în forme desuete și în care predomină melodia mediocră.

Unilateralitatea 
repertoriuluiAm amintit mai înainte unele coordonate ale re- 
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pertoriului operetei bucu- reștene, spectacole care s-au bucurat de aprecierea publicului. Cu toate acestea, repertoriul este departe de a corespunde exigențelor publicului. A- tenția s-a îndreptat în mod copleșitor către o singură perioadă a evoluției genului, ceea ce a făcut ca spectatorul să confunde, la un moment dat, opereta cu o singură etapă a dezvoltării ei, cu o singură modalitate de expresie scenică. Maniera de punere în scenă a operetelor clasice s-a păstrat în limitele evocării, reconstituirii, evitînd, cu o consecvență demnă de o cauză mai bună, inovația, împrospătarea.Un repertoriu echilibrat ar trebui, cred, să se extindă în dublu sens : către producțiile dinaintea perioadei clasice și către opereta contemporană. O privire asupra repertoriului scoate în evidență faptul că a fost lăsată deoparte o inițiativă care cu cîțiva ani în urmă fusese bine primită de public, anume de a se monta spectacole de operă comică, operă bufă, vodevil. Lista lucrărilor valoroase ce se pretau la o punere în scenă ingenioasă, mustind de seva populară, este bogată. Urmînd calea minimei rezistențe, lucrări ale unor compozitori apropiați de viziunea actuală asupra spectacolului muzical — de la preclasicii Pergolesi, Cimaro- sa și alții, la Mozart și la contemporanii Gershwin, Kurt Weil — au rămas în afară, limitînd și posibilitățile de diversificare a spectacolului. O concepție modernă asupra repertoriului pretinde o preocupare mai insistentă pentru includerea în programe a unor operete contemporane valoroase,

(de pildă „Poveste din cartierul de vest", de Leonard Bernstein), precum și montarea lucrărilor clasice într-o viziune mai apropiată sensibilității spectatorilor de astăzi.
Libretele 
neizbutite 
compromit 
și muzicaO pondere apreciabilă în repertoriul primei noastre scene de operetă o are, cum este și firesc, opereta originală. Punerea în scenă a unor lucrări românești, scrise în ultimii ani de Gherase Den- drino, Filaret Barbu, Alfred Mendelsohn, N. Kir- culescu, Elly Roman, chiar dacă n-au cuprins întreaga bogăție de idei, năzuințe și preocupări ale omului contemporan, au constituit încercări merituoase. Este semnificativ faptul că unele dintre aceste creații se mențin pe afiș de 6—7 ani, fiind îndrăgite de publicul larg. Dar cu aceasta nu putem să ne declarăm mulțumiți. Au fost antrenate toate forțele artistice care-și puteau aduce contribuția la îmbogățirea repertoriului 7 Ce s-a făcut pentru ca creatori înzestrați în alte domenii să abordeze genul și să creeze lucrările de care se simte atîta nevoie ? Teatrul recurge timid la alte persoane decît cele cu care s-a obișnuit să lucreze. Atragerea unor compozitori și libre- tiști la activitatea teatrului, pentru cunoașterea rigorilor genului, colaborarea tinerilor compozitori și libretiști cu cei care au dobîndit o prețioasă experiență, îmbunătățirea activității consiliului artistic ar duce, neîndoios, la progrese mai sensibile în acest sector.Mai mult decît în oricare alt gen, o proză nereușită poate duce la compromiterea întregii operete. Or, în ce privește partea de proză, producția ultimilor ani se dovedește a fi de cea mai slabă calitate. Dialoguri anoste, „poante" și rfeplici desuete, etalate într-o manieră în care artificiosul și gustul îndoielnic își dau mîna, abundă în cele mai multe operete reprezentate. în „Suflet de artist" lie I. Vasilescu — H. Măli- neanu, de pildă, libretul (scris de Jack Fulga) este lipsit de cel mai elementar interes dramatic. Ca să înfățișeze popularitatea de care se bucurau melodiile lui Ion Vasilescu în deceniul 30—40, li- bretistul a imaginat un conflict naiv, desfășurarea acțiunii e forțată, dialogul vulgarizează momente care s-ar fi vrut poetice. Un tqxt lipsit de umor și sclipire a avut — cum critica a arătat la vremea respectivă — și opereta „Anton Pann" (libretul : R Albala și I. Roman) deși aducerea pe scenă a legendarului poet popular era un prilej fericit de a crea situații cu mult miez dramatic și vervă satirică. Adaptarea liberă a textelor unor operete străine — „Vițelul tărcat", „Clopotele din Cor- neville", „Rose Marie" se remarcă prin sărăcia de idei, printr-o vorbărie golită de spirit, prin replici îngroșate.
Anacronismul 
clișeelor 
regizoraleRegizori ca Nicușor Constantinescu, Barbu Dumitrescu și alții au creat spectacole de o- 

jperetă nu lipsite de calități. Cu toate acestea, din punctul de vedere al concepției regizorale opereta noastră a rămas mult în urmă. Folosirea stereotipă a acelorași soluții a dus la uniformizarea spectacolelor de operetă. în aceste spectacole, artificialitatea, imobilitatea scenică, lipsa une‘ trăiri autentice și a fanteziei artistice, mediocritatea interpretării și a scenografiei se manifestă încă , frecvent. Șablonul „perechilor" simetrice (prima- donă-tenor, subretă-junele comic, duenă-partener) n-a cunoscut nici o înnoire regizorală în multe dintre operetele mai noi.Se pare că nici nu a existat o preocupare pentru dezvoltarea sectorului regizoral, pentru creșterea unor tinere cadre de regizori, care să preia și să continue cele mai bune tradiții ale operetei românești. Cum să ne explicăm faptul că, în timp ce teatrele de proză și multe teatre lirice au dat la iveală nume noi de regizori care s-au impus prin montări remarcabile, la teatrul de operetă asemenea nume întîrzie de mulți ani să apară ?Mai mult poate decît în alte teatre, la operetă se simte nevoia unui studio experimental care să permită, într-un cadru mai restrîns, înnoirea concepției asupra spectacolului.Actorul de operetă trebuie să fie nu numai un bun cîntăreț, dar și un actor comic înzestrat. în momentul de față Conservatorul nu oferă suficiente cunoștințe interpretului, pe măsura cerințelor complexe pe care le solicită genul. Lipsiți de specializarea de gen, actorii și cîntăreții de operetă, cei mai mulți bine înzestrați vocal, cu talent și cu calități actoricești, își fac în prezent studiile exclusiv la rampă, în timpul repetițiilor. Regizorii sînt adesea obligați, în cursul repetițiilor, să acorde un timp disproporționat unor probleme elementare : dau „lecții" de mișcare scenică, de gestică, mimică, dicție. După părerea multor interpreți, ar fi extrem' de utilă organizarea în teatru a unor cursuri speciale, în care predarea de strictă specializare să se îmbine cu incursiuni în arta teatrală și lirică contemporană.Carențe serioase sînt în sectorul prozei. Generația vîrstnică și cea mijlocie nu sînt continuate de nici un fel de artiști comici. în ultimii ani, opereta n-a promovat în acest domeniu talente cu mari perspective. Ar trebui, poate, aduși absolvenți ai Institutului de Teatru care să fie ajutați să se formeze pentru acest gen.Pentru îmbunătățirea pregătirii cadrelor de cîn- tăreți în Conservator, ar fi necesar ca, încă din primii ani de studiu, să se facă o selecție mai atentă pentru a fi descoperite talentele potrivite acestui gen. Lor trebuie să li se ofere cunoștințe mai profunde asupra genului, să li se creeze perspectivele dezvoltării în această direcție.Dacă corul se prezintă la un nivel muzical mai ridicat, încercîndu-se și unele inovații interesante, orchestra operetei se prezintă sub nivelul necesităților. în spectacolul „Anton Pann", momente orchestrale foarte frumoase au fost pur și simplu ratate. Nu ni se pare că orchestra ar putea rămîne în afara procesului de înnoire artistică. Introducerea unor instrumente moderne scrierea unor operete în care, așa cum valsul a dat material operetei clasice, mișcările ritmice moderne ar ocupa locul ce li se cuvine, ar face mult mai interesantă muzica și ar spori interesul pentru spectacolul muzical.
★Toate problemele trecute în revistă în rîndurile de față nu vor putea fi rezolvate atîta timp cît stilul de muncă existent în teatru se va menține deficitar. Nemulțumiri și neînțelegeri particulare, care la nivelul „vedetelor" iau proporții nedorite, au creat o atmosferă nefavorabilă creației Ele sînt hrănite de exigența scăzută, de mediocritatea în care opereta noastră se complace și care nu dă posibilitatea afirmării u- nor inițiative noi.Schimbul de păreri, munca colectivă, critica principială, o mai atentă îndrumare din partea forurilor tutelare (poate că ar fi potrivit să se discute dacă prima noastră scenă de operetă n-ar trebui să fie condusă direct de C.S.C.A. și nu de Sfatul popular al Capitalei) pot da o mai largă arie de manifestare posibilităților astăzi latente, pot ridica opereta noastră la nivelul dorit de public.

Mircea SIM1ONESCU
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Cronica zi iei FuneraliHe arhitectului
a ambasadorului U. R. S. $Vineri 11 martie, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență

de prezentare pe Alexandr Vasi- lievici Basov, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție tovărășească.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMANĂ
acad. Duiliu Marcu

Plenara C. C U. T. C.în ziua de 11 martie a avut loc plenara C.C. al U.T.C., la care au participat membrii și membrii su- pleanți ai Comitetului Central, membrii Comisiei Centrale de Revizie, primii secretari ai comitetelor regionale ale Uniunii Tineretului Comunist.Plenara a discutat și aprobat proiectul Raportului de activitate al C.C. ' ------- ’ ’ ’ 'noului al U.T.C. și proiectul Statut al Uniunii Tineretu-

lui Comunist, ce vor fi supuse dezbaterii celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, care își va desfășura lucrările între 23 și 26 martie a.c.Plenara a hotărît ca, în urma îmbunătățirilor aduse pe baza discuțiilor, proiectul noului Statut al Uniunii Tineretului Comunist să fie dat publicității, pentru a fi dezbătut în adunări ale activului U.T.C. și în presa de tineret.

Vineri a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie so- vieto-română, condusă de E. I. Afanasenko, președintele Asociației, care va semna Planul de colaborare pe anul 1966 cu Asociația română pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică.în întîmpinarea delegației, pe aeroportul Băneasa, se aflau Marin Florea Ionescu, vicepreședinte, și Octav Livezeanu, membru al Consiliului General A.R.L.U.S., Gh. Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, Miron Constantines- cu, adjunct al ministrului învăță- mîntului, activiști ai A.R.L.U.S.De asemenea, era prezent A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani

★

de la nașterea luiAcademia Republicii Socialiste România, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea artiștilor plastici au organizat, vineri după-amiază, o ședință comemorativă cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea marelui sculptor român Brâncuși.Ședința a fost deschisă de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al A- cademiei. Au luat cuvîntul acad. George Oprescu, directorul Institutului de istoria artei, acad. Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, prof. unlv. Alexandru

C. BrâncușiBălăci, . . ....Academiei, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și acad. Geo Bogza. Vorbitorii au evocat viața și marea personalitate a artistului, universalitatea recunoscută a lucrărilor sale, în care își găsesc chintesență sublimele aspirații ale poporului român, dragostea lui Brâncuși pentru țară, pentru oamenii din mijlocul cărora s-a ridicat. Vorbitorii au relevat rolul pe care Brâncuși l-a avut în dezvoltarea sculpturii contemporane. (Agerpres)

membru corespondent al
Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a creării Uniunii Tineretului Liber German, vineri după- amiază dr. Siegfried Bock, însărcinat cu afaceri ad-interim al R, D. Germane la București, a oferit un cocteil la sediul ambasadei. Au participat Elena Popapad, Vasile Nicolcioiu și Ion Popescu, secretari ai C.C. al U.T.C., membri ai Biroului C.C. al U.T.C., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, activiști ai U.T.C. și U.A.S.R.Au fost prezentate filme documentare.

în cursul dimineții de vineri, în holul îndoliat al Casei Arhitectului din Capitală, unde se afla catafalcul cu corpul neînsuflețit al arhitectului academician Duiliu Marcu, președinte de onoare al Uniunii Arhitecților din România, au venit numeroși arhitecți, constructori, ingineri pentru a aduce ultimul lor omagiu dispărutului.La catafalc au fost depuse ■ coroane de flori din partea Prezidiului Academiei, Uniunii Arhitecților, Uniunii Artiștilor Plastici, secției de literatură și arte a Academiei, Institutului de istoria artei și Institutului de arhitectură „Ion Mincu". Erau așezate distincțiile pe care Duiliu Marcu le-a primit pentru meritele sale în creație și activitatea obștească.La ora 11,30 a început adunarea de doliu. în jurul catafalcului era aliniată ultima gardă, alcătuită din academicieni și arhitecți. Erau de față arh. Nicolae Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, acad. Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei, reprezentanți ai altor instituții centrale, numeroși arhitecți, ingineri, constructori, colegi, rude, prieteni, admiratori ai celui dispărut.La adunarea de doliu au luat cuvîntul din partea Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare — arh. Guști Gustav, vicepreședinte ; din partea Academiei, secției de literatură și arte a Academiei și U- niunii artiștilor plastici — acad. Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici; din partea Institutului de istoria artei — arh. Stan Bortnovschi, din partea Institutului de arhitectură „Ion Min-

rec-cu“ — arh. Ascanio Damian,___tor, și din partea Uniunii Arhitecților — arh. Octav Doicescu — vicepreședinte.Vorbitorii au relevat contribuția adusă de Duiliu Marcu la înflorirea arhitecturii românești, subliniind că activitatea amplă și complexă pe care a desfășurat-o ca artist și arhitect, ca profesor și om de știință, ca publicist și conferențiar l-a situat pe Duiliu Marcu printre cei mai reprezentativi ex- ponenți ai culturii românești. Vorbitorii au arătat că dispariția lui Duiliu Marcu înseamnă o grea pierdere pentru arhitectura noastră.După terminarea adunării de doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Belu unde a avut loc înhumarea. (Agerpres)
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• La Uzina de aluminiu Slatina a intrat în producție ulti
mul grup de 10 cuve de electroliză. De la începutul anului și 
pînă ieri, colectivul de muncă al acestei uzine a produs peste 
prevederile planului 211 tone aluminiu, din care 83 tone nu
mai de la 1 martie.

• Astăzi, după ultima oră de curs elevii din țara noastră 
își încep vacanța de primăvară.

„Să discutăm despre tineret, educație, răspundere" a fost
tema simpozionului organizat, în întâmpinarea Congresului 
U.T.C., care a avut loc joi, în sala Teatrului de stat din Ora
dea. Au participat peste 700 de tineri. Au vorbit juriști, pro
fesori, părinți, secretari ai organizațiilor U.T.C., elevi.

• Vineri, în cadrul unei consfătuiri pe țară, organizate la 
Casa universitarilor din București de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Ministerul Învățămîntului și Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților din România s-a pus în dis
cuție problema îmbunătățirii asistenței medicale și a condi
țiilor igieno-sanitare de viață și de muncă ale studenților.

• Pe diverse sectoare cu terasamente special consolidate, a 
căror lungime totală depășește 940 km, între Ploiești—Pre
deal, București—Caracal, Adjud—Bacău, Tecuci—Iași, Cos- 
tești—Roșiori de Vede, Episcopia Bihorului—Săcuieni, Minis
terul Căilor Ferate a permis sporirea vitezei trenurilor în une- 
le zone pînă la 140 km pe oră.
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ȘEDINȚA GUVERNULUI
R. P. UNGARE

I

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — Agenția M.T.I. anunță că la 10 martie a avut loc o ședință a Guvernului revoluționar muncitoresc- țărănesc ungar. In cadrul ședinței a fost prezentat și aprobat raportul delegației guvernamentale care a făcut o vizită în R.A.U., Etiopia, Tanzania, Kuweit, India și Cipru și au fost adoptate hotărîri în legătură _u sarcinile care rezultă din îndeplinirea acordurilor semnate cu diferite țări.Pe baza propunerii comune a ministrului agriculturii și a secretarului general al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, în interesul îmbunătățirii asigurărilor sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, guvernul a hotărît dezvoltarea. începînd de la 1 iulie 1966, a sistemului asigurărilor sociale ale cooperatorilor.Guvernul a discutat, de asemenea, și a adoptat propunerea președintelui Comitetului de Stat pentru stabilirea prețurilor în legătură cu noul tarif al transporturilor locale, care va intra în vigoare de la 1 iulie, precum și propunerea comună a ministrului comerțului interior și a președintelui Comitetului de Stat pentru stabilirea prețu-

rilor în legătură cu majorarea, în- cepînd de la 1 aprilie, a prețurilor cu amănuntul la combustibil.
R. S. F. Iugoslavia

100 de ani 
de ia înființarea 
Academiei din ZagrebZAGREB 11 (Agerpres). — Joi a avut loc o ședință a Academiei croate de știință și arte, în cadrul căreia a fost aprobată darea de seamă asupra activității academiei și instituțiilor ei pe anul 1965. A fost, de asemenea, adoptat planul activității pe 1966, an jubiliar în care Academia din Zagreb sărbătorește împlinirea a 100 de ani de la înființarea sa. Președintele Academiei croate de știință și arte, Grga Novak, a dat citire scrisorii de salut a președintelui Tito și a lui Josip Vidmar, președintele Academiei slovene de știință și arte, care felicită pe membrii academiei cu prilejul a- cestei aniversări.
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cursuri

(Agerpres)

★

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 șl 15 martie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, mai 
ales în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit, predominînd din sec
torul nord-vestic. Temperatura în scădere în jumătatea de nord a țării 
și ușor variabilă în rest. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 și 
plus 6 grade, iar maximele între 6 și 16 grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere 
ușoară.

• Redacțiile Editurii didactice și pedagogice pregătesc 200 
de titluri de manuale și lucrări de specialitate necesare în
vățămîntului superior în viitorul an școlar. Printre acestea se 
află lucrări de energetică, electrotehnică, electronică, biologie, 
chimie matematică, istoria literaturii române, 
limbi străine etc.

® Ieri, constructorii de mașini agricole de la 
iembrie" din Craiova au livrat agriculturii cea 
semănătoare de cereale.

uzina „7 No- 
de-a 10 000-a

• Săptămîna viitoare va fi prezentat pe ecranele unor cine
matografe din Capitală, noul film românesc „Răscoala" după 
romanul lui Liviu Rebreanu. 
regizor — Mircea Mureșan.

Scenariu — Petre Sălcudeanu;

• Școala sportivă de elevi
raionul 23 August — București, organizează,. îneepînd de.la 14 
martie, la bazinul acoperit al școlii o nouă serie de inițiere la 
înot pentru copiii de la 4 la 12 ani. înscrierile se fac în fiecare 
zi la sediul școlii între orele 8—16 și 17—20, telefon 21 55 05.

nr. 2, din str. Traian nr. 165,

Aseară, la Zagreb, în grupa B a campionatului mondial de hochei pe gheață, selecționata României a susținut penultimul său meci, întîlnind reprezentativa Iugoslaviei. La capătul unei lupte strînse jocul s-a încheiat la egalitate : 5—5 (2—1,- 3—2; 0—2).Astăzi, la ora 16 (ora locală), echipa României joacă cu selecționata Angliei. Ieri, în grupa B, Austria a întrecut cu 2—1 (2—1,- 0—0; 0—0) formația engleză. înaintea ultimei e- tape, în clasament conduce R. Germană cu 12 puncte, urmată România — 9 puncte, Norvegia Iugoslavia cite 8 puncte etc.
F. de și

Meciurile disputate ieri în prima grupă a campionatului mondial de hochei pe gheață s-au I următoarele rezultate : Finlanda — Polonia 6—3 (1—0, 3—1, 2—2)’;S.U.A. — R. D. Germană 4—0 (2—0, 0—0, 2—0) î Cehoslovacia — Suedia 2—1 (0—1, 1—0, 1—0); U.R.S.S. — Canada 3—0 (1—0, 0—0, 2—0).In clasament conduce Cehoslovacia cu 12 puncte, urmată de U.R.S.S. 11 puncte, Canada 8 puncte.
LOTOLa tragerea Loto din 11 martie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere : 67 26 86 63 29 3 83 53 25 38. Premii suplimentare: 67 63 9. Fond de premii: 1 088 808

punctul

al 
răspunză- 
merceolo-Se poate depăși rutina se fac 

primul rînd 
șl cu prilejul recentelor 

și-au impus

H‘ *

in producția artizanală ?
(Urmare din pag. I)

lată deci cîteva exemple care nu 
fac altceva decît să ne întărească 
convingerea că, fiind deținătoarea 
unui izvor inepuizabil de creație, 
beneficiind de condițiile materiale 
necesare, la care se adaugă talen
tul meșteșugarilor-arfișfi, producția 
noastră artizanală este în măsură 
să continue și să dezvolte tradiția 
artei populare atît prin multiplicarea 
exemplarelor originale, create odi
nioară și păstrate azi în muzee sau 
în casele băfrînești de la țară, cît și 
prin valorificarea sursei de inspira
ție folclorică în lucrări originale, a- 
daptate necesităților și gustului este
tic contemporan.

Dacă am subliniat reala capacitate 
creatoare a meșterilor artizani, ar fi 
totuși nedrept să trecem sub tăcere 
faptul că existența factorilor obiectivi 
necesari unei producții artizanale de 
calitate nu îmbracă decît în mică 
măsură imperativele acestui sector. 
Nelipsite și la actualele contractări, 
prezente în toate magazinele de ar
tizanat, create și vîndute în ciuda 
tuturor obiecțiilor făcute prin presă, 
care mergeau de la constatarea fap
tului la condamnarea lui, aplicele de 
lemn pictate cu țărani și țărăncuțe, 
casetele de lemn, vasele pictate con
tinuă să perpetueze prostul gust și 
să denatureze însuși spiritul tradifiei 
noastre. Efortul de a reprezenta spe
cificul regiunii s-a tradus, în unele 
cazuri, prin aplicarea sau pirograva- 
rea pe aceleași aplice de lemn — 
care, chipurile, se vor felii tăiate di
rect din copac (sic), lăcuite și lus
truite — a imaginii vreunei viefui-

toare sau a unul obiectiv turistic 
existent în regiune. Nu cred să exis
te publicație în care să nu se fi luat 
atitudine împotriva prezentării idilice 
șl denaturate a așa-zisului „specific* 
prin aplicarea fotografică a imaginii 
de tip „souvenir*, intrată cîndva în 
repertoriul decorativ al ornamentării 
cutiilor de bomboane fondante cu 
ciobănași pomădați și țărăncuțe vop
site. Dar degeaba I Și apoi, de ce să 
nu reamintim că din bogatul reper
toriu al covorului românesc, singu
rul produs în cooperativele meșteșu
gărești, de altfel cu un colorit com
plet denaturat, strident și nearmoni
zat, este covorul tip oltenesc ?

Vitrinele magazinelor de artizanat 
continuă să (ie adevărate tarabe de 
bazar, în care peste ii cusute cu gri
jă se întîlnesc de-a valma pisicuțe, 
ciupercuțe, papagali, un tigru, o ju
cătoare de tenis, batiste, flori artifi
ciale, pantofi de casă, cutii de țigări 
etc, etc. La bazarul acestor obiecte 
de prost gust, cumpărătorul va mai 
întîlni, potrivit noilor contractări, și 
perne de mătase neagră pictate (pro
duse de cooperativa 
negresă — cutie de 
să de cercei, elimină 
gară (cooperativa 
altele.

Deși 
serviciului de artizanat, etnografi și 
artiști — responsabili de îndrumarea, 
coordonarea și orientarea creafiei de 
artizanat — obiectele au fost contrac
tate și, deci, vor intra în rețeaua co
mercială nu peste mult timp. Jude
cata îngust negustorească continuă 
să izbîndească, menținînd rutina, îm- 
piedicînd dezvoltarea trăsăturilor noi

ale arfei decorative. De încărcarea 
piejei cu obiecte incapabile să satis
facă și să cultive gustul estetic 
consumatorilor 
tori în 
gii, care 
contractări 
de vedere, derivat nici rriăcar din 
convingere, ci din simpla comoditate 
de a alege produse 
considerate „i' 
„se vînd ușor*, 
ful unor creații 
acelea amintite 
rînduri.

Desigur, noul 
necesitate și în . 
nat, făcîndu-și în cele din urmă drum 
împotriva inerfiei. De ce n-am ajuta 
apariția și dezvoltarea lui prin încre
derea acordată în mai largă măsură 
oamenilor de specialitate, interesați 
în răspîndirea frumosului ? Dacă 
s-ar încredința unor artiști plastici, 
să zicem, organizarea magazinelor de 
artizanat, dacă s-ar realiza expune
rea în vitrine șl în standuri speciale 
a produselor noi șl valoroase, dacă 
vînzătorii ar fl în mod special in
struct s-ar atrage atenjia marelui pu
blic asupra obiectelor de artizanat 
care corespund cu adevărat exigen
țelor estetice impuse de spațiul ar
hitectonic nou pe care au menirea 
să-l decoreze. Acolo unde a existat 
o îndrumare competentă a centrelor

„verificate’ și 
,de calitate" pentru că 

Aceasta în detrimen- 
noi și valoroase, ca 
la începutul acestor

se va impune cu 
producfia de artiza-

cooperatiste, unde au fost antrenați 
creatori populari din regiune, s-au 
obținut, de asemenea, rezultate deo
sebite în creația artizanală. Este de 
menționat în acest sens calitatea ri
dicată în ansamblu a obiectelor pro
duse de cooperativele din Sibiu (în
drumate de membri ai secției etno
grafice a muzeului Brukenfhal) și de 
cele din Brașov, în care au fost 
cooptate creatoare populare din Dră- 
guș, Bran, Șirnea, autoare de șterga
re cu cusături de o deosebită va
loare. Organizarea unei expoziții cu 
vînzare și concurs a cooperativelor 
de producfie meșteșugărească din 
regiunea București, cu obiecte selec
ționate de critici de arfă, artiști plas
tici, ar fi, de asemenea, o inifiativă 
valoroasă pe linia promovării și pre
zentării creațiilor noi de artizanat.

încerci, fără îndoială, un senti
ment de justificată mîndrie, deși nu 
fu ai cioplit poarta din Gorj, mode
lat oaia de Marginea, zmălțuit și or
nat blidul de Hurez sau Oaș, atunci 
cînd cineva, venit din cine știe ce 
coif îndepărtat de lume, rămîne ui
mit de splendoarea și originalitatea 
arfei noastre populare. Pentru că ele 
reprezintă poporul român, sintefizînd 
ceea ce s-a construit de-a lungul ge
nerațiilor ca fond spiritual comun. 
Și acest fond trebuie valorificat așa 
cum se cuvine.

Prin sudul însorit
din Arad), o 

jigări care, tra
pe gură... o fi- 
Tg. Mureș) șl

neomologate de specialiștii

a! Algeriei «*■
(Urmare din pag. DS-a descoperit că la numai un kilometru și jumătate de localitate apa abundă. Se vede de departe cum țîșnește din fîntînile situate pe una din colinele din apropiere. O întîlnim apoi, curgînd în rigole largi și scăldînd o grădină luxuriantă, în mijlocul căreia se află un hotel ultramodern — „Hotel

Transatlantique". Cele două sute de puțuri, a căror» adîncime variază între 50 și 75 de metri, asigură necesarul în apă pentru două plantații de palmieri, întinse pe o suprafață de 1 300 ha, și care numără 400 000 de arbori „în producție*.în întinsul departament Oasis (1 320 000 km pătrați) se depun eforturi în vederea sporirii recolte-

„Afacerea bombe
lor de la Palomares" 
nu s-a încheiat. De
partamentul de Stat 
a confirmat că, în 
urma prăbușirii bom
bardierului american 
B-52 deasupra teri
toriului Spaniei au 
căzut patru bombe 
termonucleare din 
care una trebuie so
cotită definitiv pier
dută.

Din partea ameri
cană s-a recunoscut, 
totodată, că substanțe 
radioactive s-au răs- 
pîndit intr-adevăr pe 
cuprinsul regiunii 
Palomares, pericolele 
de contaminare a 
populației neputînd 
fi deci complet evi
tate. Este ceea ce 
subliniază un edito
rial al ziarului „LE 
MONDE" cu data de 
4 martie, în care se 
spune : „Nu e mai puțin adevărat că accidentul de la Palomares a dovedit că, la riscurile politice ale diseminării armelor nucleare, ale unor erori de calcul sau

spa- 
„PA- 

și-a 
la 

SA-

manevre false, continuarea cursei înarmărilor apocaliptice adaugă pericole de neneglijat de contaminare pur accidentală...".
Recunoașterea fap

tului că substanțe ra
dioactive s-au răs- 
pîndit în regiunea 
Palomares a mărit și mai mult neliniș
tea populației 
niole. Revista 
RIS MATCH"
trimis reporterii 
„PALOMARES, 
TUL CARE TRĂIEȘ
TE CU BOMBA SA 
„H" și a publicat re
latările lor în cadrul 
unui mare reportaj, 
din care reproducem 
aspectele de mai jos.

„Palomares, satul 
spaniol pe capul că
ruia au căzut patru 
bombe atomice, tră
iește încă «suspansa» 
unui roman șfiinjifico- 
fantasfic. O bombă „H* 
a rămas negăsită.

E o viață ciudată 
aici, din ziua în care

lor d9 curmale, produsul de bază al regiunii. Pentru ca și Sahara, cu marile sale posibilități economice, să-și aducă contribuția la construcția țării, se află în curs de aplicare un complex de măsuri pentru valorificarea resurselor locale, pentru organizarea transporturilor.După cucerirea Independenței, s-a procedat la naționalizarea mai multor sute de mii de palmieri care au aparținut fostelor societăți străine. Pînă în prezent 300 000 de palmieri din oaza Uargla și regiunea rîului Rlir, care înainte de cucerirea independenței au aparținut societăților străine, au fost naționalizați, și se află sub administrarea comitetelor locale.Cu cei 7 500 000 de palmieri ai săi, cu o producție de curmale de 100 000 de tone anual (ce reprezintă 10 la sută din producția mondială), Algeria ocupă al treilea loc în rîndul țărilor exportatoare, după Irak și Iran.
Nomazii 
pe băncile școliiLa primăria din Uargla nl s-a spus că atenția autorităților locale este reținută și de problema răs- pîndirii științei de carte. în regiune se înfăptuiește un important plan de construcții școlare. în acest scop s-au alocat 30 de milioane de dinari algerieni. Se preconizează introducerea, și în sudul alge- rian, a învățămîntului secundar și construirea în departament a încă trei licee, totalizînd 2 100 de locuri. Cele de la Laghuat și Tuggurt sînt pe cale de a fi terminate. în departamentul Oasis, numărul copiilor școlarizați a crescut de la an la an, după proclamarea independenței. Dacă în 1962 el se ridica la 20 000, în 1963 la 30 000, în 1964 la 38 000, în 1965 el a atins 45 000. Ultima cifră e considerată și ea nesatisfăcătoare, dacă se ține seama de faptul că încă 40 000 de pii mai rămîn în afara școlii, încearcă acum o experiență drăzneață în întreaga regiunehariană a Algeriei, și anume constituirea de școli primare „flotante" și lărgirea numărului acelora cu internat pentru copiii populației

co- Se în- sa-

nomade. în urma unei anchete întreprinse de administrația locală asupra nomadismului, s-a observat că nomadul de aici este perfect conștient de binefacerile școlarizării, dar o mai consideră drept ua lux prea mare pentru bugetul său. Școala primară „flotantă" șl cu internat vine în ajutorul copiilor nomazi.
Torțele 
de la Hasi-MessaudOaza... aurului negru, oaza tehnicii. Părăsim Uargla și ne îndreptăm spre Hasi-Messaud. Pînă aici, circa 80—100 km ne însoțește un nisip galben roșcat. Cu numai cî- țiva ani în urmă, prin aceste locuri domnea liniștea pustiului, iar fantasticul decor al acestor meleaguri părea împietrit și veșnic. în peisajul zdrobit de soare, viața apărea doar odată cu trecerea unei caravane, Acum însă de departe, ză privirile două torțe avertizează 700 km de nu mai există, iar oamenii prospectează, extrag și expediază petrol.In mijlocul dunelor, păduri de sonde; conductele țintesc spre așa-numitul „centru de producție", compus dintr-un ansamblu de rezervoare și un adevărat păienjeniș de țevi, unde petrolul brut este depozitat înainte de a fi expediat spre mare.Hasi-Messaud este unul din cele mai importante zăcăminte de petrol din Algeria. Aproximativ 6 000 de oameni care lucrează aici aduc o însemnată contribuție la producția algeriană de petrol, în cifra de afaceri a societăților care exploatează petrolul la Hasi-Messaud, Algeria deține un procent de peste 50 la sută. In baza unor acorduri algero-france- ze s-a convenit ca Algeria să participe direct la exploatarea hidrocarburilor sale, în timp ce societățile franceze au rolul de operatori.Semnele noului sînt tot mai vizibile pe pămîntul Algeriei libere.

vre- sau a nomazilor, schimbările se zăresc Ceea ce îți captivea- la Hasi-Messaud sînt imense de gaz, care pe călători că aici, la mare, pustiul Sahara

o enormă minge de 
foc și un tunet au Iz
bucnit deasupra cape
telor lor, năpusfindu-i 
afară din casă pe lo
cuitori... Senor Puig, 
un arhitect din Madrid 
care se afla acolo, a 
descoperit pe un cîmp 
cu roșii o «mașinărie» 
măsurînd 1,20 m și cu 
un diametru de 40 cm, 
înfiptă în sol. El a în- 
genunchiat pentru a 
zgîria pămîntul care 
o acoperea, sperînd 
să descopere o in
scripție care ar fi 
putut indica naționali
tatea avionului distrus. 
Dar senor Puig n-a gă
sit nici o inscripție... 
După aceea, o armată 
de 1 000 de oameni, 
cu 200 de vehicule, 
camioane, jeepuri, bul
dozere, s-a îndreptat 
spre sat : soseau ame
ricanii.

Locuitorii au aflat 
atunci că «mașinăriile» 
lungi și metalice, că
zute în grădinile lor, 
erau nici mai mult nici 
mai pufin decît bom
be atomice.

Senor Puig se află 
de-acum la 
Vorbind cu 
american, el 
atinsese cu 
bombă „H1 
cu deuteriu șl uraniu, 
avînd o putere de 25 
de megatone și ca»e 
fusese ușor fisurată în 
șocul căderii. Senor 
Puig s-a grăbit să 
meargă la Institutul de 
cercetări nucleare din 
Madrid. Acolo a aflat 
că pantalonii săi erau 
radioactivi.

Stegulefele roșii se
mănate pe cîmpurlle 
lor le-au dat de înțeles 
locuitorilor din Palo
mares că pămîntul pe 
care-l îndrăgesc nu 
mai este sigur, iar ro
șiile au fost zdrobite 
de buldozere. Nu mai 
poate fi vorba să se 
semene altceva în loc, 
pentru moment, pe a- 
ceste terenuri Interzise.

Comparînd cîte va
se erau 
află azi la orizont, se 
poate 
deducă 
rile continuă, iau am
ploare sau se vor în
cheia : este vorba de 
cea de-a patra bombă 
care n-a fost regăsită 
pe pămînt și, în con
secință, a» trebui să se 
afle în apă. Ofițerii 
americani, subofițerii și 
soldații au ordin să 
răspundă la toate în
trebările cu „no com
ment" (nimic de de
clarat).

Nu poți avea cu ef 
decît atît ;

— Încotro se duc 
aceste camioane gal
bene care transportă 
pămînt ?

— No comment.
— Pentru ce con- 

struiți barăci de lemn ? 
înseamnă că vefi »ă- 
mine aici mai mult ?

— No comment.
— De ce oamenii 

voștri din autocarul 
ăsta au în mînă bas
toane ?

— No comment ?

Madrid. 
un ziarist 
a aflat că 

mina o 
umplută

ieri și cîta se

încerca să se 
dacă cercetă-
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SOFIA LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE

Guatemala după 
șocul electoral
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Sesiunea
Adunării Populare
a R. P. Bulgaria

ECONOMICE ROMÂNO EGIPTENE
Vizitele delegației guvernamentale române

Reuniune neoficială 
a membrilor N.A.T.O. 
în absenta Franței

„O țară în ajunul revol
tei" — astfel e calificată 
Guatemala de către obser
vatorii de presă în aceste 
zile de tensiune. „Ceva se 
va petrece cu siguranță 
dacă nu se va respecta vo
ința poporului" — notează 
de la fața locului corespon
dentul ziarului columbian 
„El Tiempo". „Tulburările 
sînf inevitabile în cazul 
cînd guvernul militar nu va 
garanta instalarea învingăto
rului din partea opoziției" 
— adaugă corespondentul 
cotidianului cosfarican „La 
prensa libre". In capitală au 
și apărut primele incidente 
de stradă. Lucrurile se în
dreaptă în ritm rapid spre 
punctul de fierbere. Deta
șamente ale armatei și po
liției au ocupat punctele 
strategice din Ciudad de 
Guatemala, iar la principa
la bază aeriană s-au înălțat 
fortificații.

Cum s-a ajuns la actuala 
situație ? Aparent, ea de
curge din „experiența elec
torală” realizată duminica 
trecută, dar de fapt rădăci
nile ei sînt mai vechi. In 
trei ani de guvernare mili
tară guatemalezii au trăit 
sub o teroare mai accentua
tă chiar decît cea a gene
ralului Ydigoras Fuentes pe 
care actualii colonei îl răs- 
furnaseră fiindcă nu era 
„destul de ferm”. Forțele de 
sfînga au fost eliminate de 
pe scena politică, liderii lor 
expulzați, închiși sau asasi
nați, sindicatele dizolvate.

Anul trecut a fost pro
mulgată o nouă constituție, 
în care rolul forțelor arma
te capătă o redactare nouă, 
și proclamă „lupta antico
munistă" între principalele 
preocupări ale administra
ției de sfat. Ultima operație 
în cadrul „instifuționaliză- 
rii’ regimului neconstituțio- 
nal urma să fie alegerile 
bine aranjate. Julio Cesar 
Montenegro, profesor uni
versitar, a devenit singurul 
candidat civil la președin
ție, alături de cei doi can
didați militari : colonelul 
Juan de Dios Aguillar (can

didatul oficial) și colonelul 
Angel Ponciano, șef al unei 
grupări de extremă dreaptă, 
lansat cu scopul de a 
„suge" din voturile civi
lului.

Rezultatele parțiale ale 
scrutinului au constituit un 
șoc puternic pentru oficia
lități. In capitală, Julio 
Montenegro obținuse 60 la 
sută din voturi, adică ma
joritatea absolută. Rezulta
tele din departamentele din 
inferiorul țării indicau, de 
asemenea, majoritatea pen
tru candidatul civil. Astfel, 
schema electorală montată 
cu grijă de afîfa timp, se 
dărîmă. S-a trecut la con- 
tramăsuri : începînd de 
marți noaptea, tribunalul 
electoral a încetat să mai 
publice rezultatele din pro
vincie. Opoziția denunță o 
amplă manevră de fraudă 
menită să salveze poziția 
militarilor. Intrucîf pe baza 
rezultatelor comunicate pînă 
acum, candidatul civil are 
oricum majoritatea relativă 
(circa 43 la sută din totalul 
voturilor) nu se poate face 
altceva decît împiedicarea 
majorității absolute prin 
mijloace lesne de bănuit. 
Și atunci, conform consti
tuției în vigoare, sarcina de 
a desemna pe președinte 
este transferată congresului 
(parlamentului), ales fot cu 
prilejul scrutinului de du
minică. Paralel, se duce o 
campanie de discreditare a 
lui Montenegro. Dacă mai 
înainte toată lumea, inclu
siv junta militară, recunoș
tea că partidul lui are 
orientare centristă (în unele 
probleme chiar vederi de 
dreapta) acum presa oficia
lizată îl etichetează drept 
„sfînga moderată".

Indiferent de felul cum 
vor evolua evenimentele, 
scrutinul din Guatemala a 
demonstrat elocvent că ale
gătorii resping guvernarea 
militară și optează pentru 
normalizarea vieții politice 
a țării pe cale democratică.

Vasile OROS
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Muncitori metalurglști din localitatea Novara (Italia) 
demonstrează pe străzile orașyluj împotriva planu
rilor de închidere a întreprinderii în care lucrează

Procesul unui
medic SS-ist10 martie 1966. dimineața. în sala Tribunalului Suprem al R.D.G. a început, în prezența unui public numeros, procesul intentat doctorului SS-ist Horst Fischer. Pe masa tribunalu-: lui stau înșiruite dosare groase. Pînă în iunie a- nul trecut, el a lucrat ca medic într-o mică localitate din apropierea Berlinului, la Spreenhagen. Oamenii de acolo l-au cunoscut de-abia după 1946. își vedea de treaba de medic... dar alții, colegi de-ai lui, cunoștințe, rude, știau ce activitate a desfășurat în trecut dr. Fischer.Actul de acuzare prezentat de procurorul general al R.D.G., dr. Josef Streit, ca și datele biografice și răspunsurile date de acuzat au arătat că „medicul" Horst Fischer a contribuit direct și in-

Ora 10 mare a 9asasinarea prin zeci de mii dedirect la gazare a oameni internați în lagărul'de exterminare Auschwitz.încă din 1933, în vîrstă de 21 de ani, la cererea sa „voluntară" — așa cum a subliniat acuzatul — a fost primit în SS. Din noiembrie 1942 pînă în ianuarie 1945 a funcționat în calitate de medic la Auschwitz.Actul de acuzare arată că în 1943 Horst. Fischer, în urma unor selecționări, a trimis la moarte prin gazare mii de deportați bolnavi. Acesta a ■ fost doar începutul. în perioada cît a funcționat la Auschwitz a contribuit — după propria apreciere — la asasinarea a 55 000— 75 000 oameni.
Ștefan DEJU

Berlin

Salonul 
internațional 
de agricultură

In parcul de expoziții de la Porte de Versailles s-a deschis cel de-al treilea Salon internațional de agricultură. Salonul sintetizează cele mai noi cuceriri ale tehnicii moderne în agricultură : coloși agricoli sau mașini miniaturale, o adevărată paradă a mașinismului agricol, un șeptel variat cît și o vastă etalare a roadelor pămîntului, amenajate în sute de standuri. Această paradă a tehnicii agricole, din a- proape 28 de țări, exprimă și puternica competiție la care participă 2 200 de firme.O impresie plăcută lasă expoziția pentru a- menajarea spațiului rural în Franța, care grupează „colțuri" de munte, șes sau păduri întretăiate de lacuri miniatu

rale. Pentru cîteva clipe trăiești atmosfera satului.Firma „Bucarest Ma- șinexport-Roumanie" atrage un număr mare de vizitatori. Specialiști în agricultură, constructori de mașini, cît și agricultori cercetează cu interes tractoarele noastre universale, combina și batoza de porumb, grapa cu discuri și alte mașini făurite de muncitorii și tehnicienii români de la uzinele „Tractorul", „Semănătoarea", „7 Noiembrie" etc. Vizitatorii fac aprecieri asupra calității mașinilor agricole românești, solicită prospecte, vor să afle condițiile de exploatare și de vînzare. în a- propiere se află și un stand al firmei franceze ACTIF, care vinde tractoare românești în Franța.
AI. GHEORGHIU

Coreea de sud a ținut, 
din nou, să nu-și dezmin
tă calitatea de „aliat fidel” 
al politicii agresive a Wa
shingtonului. în urma tîr- 
qului consumat recent la 
Seul, guvernul de mario
nete al lui Pak Cijan Hi a 
oferit încă 20 000 de mi
litari pentru susținerea a- 
gresiunii americane din 
Vietnam. Prețul obținut : 
50 de milioane de dolari. 
Și, în plus, elogii din par
tea celor mai înalte oficia
lități de la Casa Albă și 
Departamentul de Stat.

Ca și în alte dăți, laude
lor de la Washington li s-au 
contrapus nemulțumirile din 
inferior. în ciuda stării de 
urgență și a instituirii legii 
marțiale, opoziția tinerilor 
sud-coreeni față de anga
jarea tot mai accentuată a 
Coreei de sud pe orbita 
aventurilor militare, și re
fuzul lor de a se înrola în 
armată au crescut.

Gestul guvernanților sud- 
coreeni este o nouă măr
turie a neputinței lor de a 
face față situației grele în 
care au adus țara, o nouă 
dovadă a politicii aventu
riste pe care o duc. O 
mare parte din bugetul 
Coreei de sud este desti
nat cheltuielilor militare, 
în timp ce sumele 
cate în scopuri 
sînt infime. De aceea 
conomia este într-o 
ție disperată" (New 
Herald Tribune), 
industrială și agricolă fie 
că bate pasul pe loc, fie 
că în unele domenii se re
duce an de an. Inflația și 
șomajul fac ravagii, 10 la 
sută din populația țării (2,7 
milioane) sînt fie șomeri 
totali, fie parțiali.

S.U.A. au făcut mare 
vă în jurul ajutorului, 
purile dezinteresat, pe 
re-l acordă regimului

marionete din Coreea de
sud. Este adevărat că în
decursul anilor spre Seul 
s-au scurs miliarde de do
lari. Dar aceste sume nu au 
îmbunătățit situația econo
miei 
site 
mai 
tul 
Post 
vintele

țării, ci au fost folo- 
pentru a o aservi și 

mult. Coresponden- 
ziarului „Washington 

la Seul cita cu- 
unui parlamentar

COREEA DE SUD

alo- 
civile 

„e- 
situa- 
York 

Producția

VÎl- 
chi- 
ca- 
da

sud-coreean care pun 
în lumină șl mai clar 
caracterul acestui control. 
„S.U.A. vor să transforme 
Coreea de sud într-un de
bușeu pentru producția lor 
industrială, lată de ce ele 
se opun dezvoltării orică
rei ramuri a industriei noas
tre". Faptele, de altfel, sînt 
concludente. Cel puțin a 
cincea parte, dacă nu mai 
mult, din fabricile constru
ite cu „ajutor american" 
sînt închise, sau de fapt nu 
au intrat niciodată în func
țiune. Altele au fost închi
se din lipsă ■'acută de capi
tal intern sau din incapa
citatea de a procura materii 
prime.

H FRAGA. La 10 martie, la sediul Adunării Na
ționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, a 

avut loc o conferință de presă în cadrul căreia dr. 
V. Skoda, vicepreședinte al Adunării Națio
nale a R.S.C., a informat pe ziariștii ceho
slovaci și pe corespondenții străini acreditați la 
Fraga despre cea de-a X-a sesiune a Adunării Na
ționale, ale cărei lucrări se vor desfășura în zilele 
de 15—17 martie a.c. Cu acest prilej, va fi discutat 
raportul guvernului cu privire la politica externă 
a Cehoslovaciei și la situația internațională actuală, 
și vor fi aprobate legile cu privire Ia învățămîntul 
superior și la ocrotirea sănătății poporului.

Wa PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă, la 11 martie a părăsit Pekinul, după o vizită în R. P. Chineză, delegația P.C. din Japonia, condusă de K. Miyamoto, secretar general al C.C. al P.C. din Japonia. La aeroport, delegația a fost condusă de Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, de alte persoane oficiale și de numeroși oameni ai muncii. Agenția A.C.T.C. anunță că vineri, delegația P.C. din Japonia a sosit la Phenian. La aeroport, delegația a fost întîmpinată de Kim Ir Sen, președinte al C.C, al Partidului Muncii din Coreea, și de alțl conducători de partid.

EM HAVANA. A fost semnat planul de colabo- ™ rare între Academia Republicii Socialiste România și Academia Republicii Cuba pe anii 1966—1967. Planul a fost semnat din partea Academiei Republicii Socialiste România de acad. Eugen Pora, iar din partea Academiei Republicii Cuba de către Antonio Nunez Jimenez, președintele. Academiei.
HROMA. In Camera Deputaților continuă dezba

terile pe marginea programului noului guvern, 
care se vor încheia săptămîna viitoare, prin replica 
primului ministru și votul de încredere. Luînd cuvîn- 
tul, Pietro Ingrao, președintele grupului parlamentar 
comunist, a subliniat necesitatea' unui dialog între 
forțele politice catolice, socialiste și comuniste — 
pentru rezolvarea problemelor calitativ noi care se 
pun în fața țării în această etapă, atît în domeniul 
politicii externe, cît și în cel economic. El a subli
niat că noul guvern favorizează concentrarea ca
pitalistă, în dauna clasei muncitoare, și a definit 
proiectata unificare între socialiști și social-demo- 
crați ca o operație fără perspective. Vorbitorul a 
arătat totodată că în politica externă guvernul lși 
menține subordonarea față de Statele Unite și 
Alianța Atlantică, neavînd o poziție proprie față 
de problemele noi și acute pe care le pune în fața 
Italiei situația internațională;

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l

SOFIA 11. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite : La 11 martie s-a deschis la Sofia prima sesiune a celei de-a 5-a legislaturi a Adunării Populare a R.P. Bulgaria, aleasă la 27 februarie 1966. Adunarea Populară a reales în u- nanimitate pe Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al PjC. Bulgar, în' funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria. Au fost alese, de asemenea, Prezidiul Adunării Populare, Biroul Adunării, comisiile parlamentare și Comisia de validare. în funcția de președinte al Prezidiului Adunării Populare a fost reales Gheor- ghi Traikov, iar în cea de președinte al Biroului Adunării — acad. Sava Ganovski.în cursul zilei de 12 martie, președintele Consiliului de Miniștri, Todor Jivkov, va prezenta Adunării Populare componența noului guvern și un raport cu privire la politica guvernului.

CAIRO 11. — Corespondentul A- gerpres, C. Oprică, transmite : La Cairo continuă lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte economice româno-egiptene. Delegația guvernamentală română, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a făcut o vizită lui Mustapha Khalil, vicepreședinte însărcinat cu industria, minele și energia. Bujor Al- mășan, ministrul minelor, împreună cu alți membri ai delegației guvernamentale române, au vizitat

lucrările barajului înalt de la Assuan, precum și hidrocentrala în funcțiune de la vechiul baraj, uzinele de îngrășăminte chimice de la Assuan. A fost vizitată, de asemenea, întreprinderea de extracție a minereului de sulfat din regiunea Mării Roșii, unde delegația s-a în- tîlnit cu specialiști români care lucrează aici în cadrul asistenței tehnice pe care România o acordă R.A.U. la dezvoltarea industriei miniere din această regiune.

INDIA

Continuă tulburările
la CalcuttaCALCUTTA 11 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că la Calcutta și în împrejurimile orașului continuă să aibă loc tulburări provocate de lipsa de alimente în această , regiune a Indiei. Primul ministru al statului Bengalul de vest a declarat presei că 10 persoane au fost ucise și multe altele rănite. în cursul unei ciocniri între poliție și demonstranții de la uzina „Hind Motors" din Calcutta. In capitala Bengalului, transportul orășenesc a fost complet paralizat, magazinele și piețele sînt închise.

O. S. A.

Propunerea americană 
întimpină opoziție

CIUDAD DE PANAMA 11 (A- gerpres). — în Comisia specială însărcinată cu elaborarea de propuneri privind modificarea Cartei O.S.A., care își desfășoară în prezent lucrările la Ciudad de Panama, Statele Unite se lovesc de o opoziție tot mai puternică din partea diferitelor țări latino-america- ne. Agenția France Presse relatează că nouă țări (Argentina, Chile, Columbia, “ — -- ■ -Venezuela, Uruguay și Salvador) s-au pronunțat pînă acum. împotriva propunerii S.U.A. de lărgire a împuternicirilor Consiliului O.S.A. Potrivit acestor propuneri, Consiliul O.S.A. ar urma să dispună de puteri mult mai largi ca pînă a- cum în ce privește „reglementarea litigiilor" dintre statele emisferei occidentale. France Presse arată că numai Ecuadorul și Guatemala ar putea eventual să sprijine punctul de vedere al S.U.A., în timp ce alte țări, care și-au ‘ exprimat punctul de vedere, ca Haiti, își mențin o poziție neutră.Atacurile cele mai vehemente la adresa propunerii S.U.A. au fost

Brazilia, Mexic, Peru.

declanșate de delegația braziliană care s-a alăturat criticilor moderate exprimate de Uruguay și poziției ferme a Mexicului. Reprezentantul mexican a negat orice posibilitate de existență a unui consiliu O.S.A. care ar fi transformat într-un „su- perorganism".Delegatul Columbiei, care a luat cuvîntul în ședința de joi a declarat că „este inadmisibil ca Consiliul O.S.A. să aibă facultatea de a interveni în diferendele dintre diferitele țări". Potrivit observatorilor, șansele de succes a tezei americane par în prezent să fie extrem de reduse.
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O
înfr-o vreme, sudul era 

grînarul țării. Astăzi el im
portă de la 800 de mii la 
un milion tone cereale pe 
an. Deși irigarea și regula
rizarea cursurilor de apă a 
fost întotdeauna pentru sfa
tul sud-coreean o chestiu
ne de importanță vitală, 
construcțiile hidrotehnice meri cu diplomă... Chiar și 
existente sînf lăsate în pa- puținii absolvenți care de- 
ragină. în cursul ultimilor țin posturi suferă din cauza

ton Post"). Potrivit statisti
cilor 
sută
mese
tare reușesc să găsească de 
lucru ; 40—50 la sută sînt 
recrutați în armată, iar cei
lalți au o singură perspec
tivă — aceea de a fi șo-

oficiale, abia 15 la 
dintre cei care pri- 

diplome universi-

-■

salariilor extrem de mici, 
prețurilor ridicate.

De mai mult timp, 
Seul se vorbește despre 
rrl

a20 de ani suprafețele culti
vate au fost diminuate cu 
200 000 fenbos"). în marea 
lor majoritate, țăranii sînf 
nevoiți să-și ipotecheze 
parcelele de pămînf. „A- 
nual — scria publicația lon
doneză „Eastern World" — 
aproximativ 250 000 de ță
rani, neavînd posibilitatea pre 
de a se hrăni de pe pete
cul lor de pămînț, pleacă 
spre marile orașe, unde 
trăiesc din munci întîmplă- 
foare".

Universitățile Coreei de 
sud pregătesc sfădenți 
„pentru o țară în care nu expatriere". Conform pla- 
exisfă posturi* („Washing-

lă 
o 

ieșire din impas", despre 
un „drum al bunăstării", pe 
care sînf invitați să-l ur
meze toți cei care vor să 
cunoască „fericirea". Des- 

ce este vorba ? In 
fața situației grele în care 
a ajuns țara, în care nici 
măsurile cele mai represive, 
nici teroarea nu reușesc să 
înfrîngă opoziția 
largi, guvernanții 
Seul au inițiat un „plan de

maselor 
de la

*) 1 tenbo = 0,99 ha

nului, mii de sud-coreeni 
sînt trimiși în țări în care 
se simte nevoia de mînă de

PARIS 11 (Agerpres).— în după- amiaza zilei de vineri, reprezentanții permanenți ai statelor membre ale N.A.T.O,, cu excepția Franței, s-au întrunit la sediul delegației belgiene. După cum s-a aflat din cercurile bine informate, reprezentanții celor 14 țări au examinat implicațiile inițiativei Franței de a se retrage din comandamentele integrate ale N.A.T.O., inițiativă făcută cunoscută în mesajele adresate de președintele de Gaulle tuturor țărilor membre ale N.A.T.O. Se precizează că nu este vorba de o ședință a Consiliului N.A.T.O., ci de o reuniune neoficială a membrilor acestei organizații. Purtătorul de cuvînt belgian a declarat că Franța nu a fost invitată la a- ceastă reuniune, dar a fost informată în legătură cu ținerea ei.

cancelarului Erhard 
la mesajul președintelui 
de Gaulle

■M NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., ™ U Thant, a adresat un raport Cbnsiliiilui de Securitate cerînd prelungirea cu șase luni, de la . 26 martie, a mandatului forțelor Națiunilor Unite în Cipru.
■| ALGER. Noile autorități ghaneze au anunțat, contrar declarațiilor inițiale, că au ho- tărît expulzarea din Accra a tuturor reprezentanților mișcărilor de eliberare din țările africane, printre care Africa de sud, Angola, Mo- . zambic etc. Somați să părăsească Ghana, a- ceșția au plecat din Accra, îndreptîndu-se spre Cairo, Dar-Es-Salâam sau Nairobi.
■M BUENOS AIRES. In Argentina au loc noi acțiuni 
“ revendicative. La chemarea sindicatelor au de
clarat o grevă de 24 de ore 100 000 de muncitori 
constructori. Au mai încetat lucrul și 15 000 de lu
crători de la serviciile poștale.

n BRUXELLES. După aproape. doi ani de discuții, 
™ reprezentanții permanenți ai celor șase , țări 
membre ale C.E.E. au aprobat principalele puncte 
ale acordului de așociere a Nigeriei la Piața comună.

lucru Ieftină. Despre falsi
tatea „drumului fericirii" 
vorbesc pînă și știrile ofi
ciale. Mulți sud-coreeni 
plecați în țări ale Ameri- 
cii Latine vagabondează 
fără să-și poată găsi locuri 
de muncă.

Cînd militarii s-au insta
lat la putere, în mai 1961 
n-au lipsit promisiunile me
nite a stăvili mînia maselor 
populare. Printre pretinsele 
obiective ale juntei milita
re erau proclamate „înăbu
șirea corupției", realizarea 
unor „reforme în folosul 
țăranilor". Generalii au 
promis, de asemenea, să 
țină alegeri și să restabi
lească guvernul civil. Care 

■ este însă situația după cinci 
ani ? Revista 
„U.S. News and 
port’ scrie că 
mate constituie 
care se exercită 
Coreea de sud, iar corupția 
este cel puțin la fel de răs- 
pîndifă ca și înainte".

în Coreea de sud se pe
trec, însă, și'alte fenomene. 
Nemulțumirea profundă care 
a cuprins mase largi ale 
populației față de criza e- 
conomică și situația lor 
grea, față de metodele te
roriste ale guvernanților, 
își găsește expresia în ma
nifestațiile care au loc în 
această țară. Nu de mult, 
64 000 muncitori sud-co
reeni au cerut satisfacerea 
revendicărilor lor. Crește 
nemulțumirea față de ocu
pația militară străină. Susți
nerea cu noi contingente a 
agresiunii americane în 
Vietnam este de natură să 
zdruncine și mai mult po
zițiile 
reean, 
popor.

americană 
World Re
tortele ar- 
„baza pe 
puterea în

guvernului sud-co- 
rupt și respins de

Radu BOGDAN

PROTESTUL M. A.E.
AL R. P. CHINEZE

PEKIN 11 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, la 11 martie Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze a dat publicității o declarație în care con- • damnă autoritățile sud-coreene în legătură cu hotărîrea acestora de a trimite în Vietnamul de sud un contingent de 20 000 de soldați. în declarația .M.A.E. se arată că a- , ceasță măsură a guvernului sud- coreean constituie un sprijin acordat .Statelor Unite în acțiunile lor agresive.
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Peste 320 000 de persoa
ne au participat la un 
miting in capitala Japo
niei. Aceasta a lost pri
ma mare acțiune munci
torească în cadrul tradi
ționalei ofensive de pri
măvară a oamenilor 
muncii japonezi în apă
rarea drepturilor lor.

BARCELONA. Cei 500 de studenți spanioli, reuniți în cadrul unei „Adunări libere** în incinta Unei mînăs- tiri capucine din Barcelona, își continuă dezbaterile în ciuda asediului instaurat de poliția franchistă. Scopul reuniunii este redactarea unui manifest prin care se cere crearea de organisme universitare democratice. Acțiunea celor 500 de studenți spanioli a găsit un larg ecou în rîndul colegilor lor din Barcelona. Joi după-amiază, mai multe sute de studenți au întrerupt timp de cîteva ore circulația în piața centrală din Barcelona scandînd „Vrem libertate sindicală".
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A R. D. VIETNAM
h’aNOI 11 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat, publicității o declarație în care condamnă folosirea avioanelor „B-52“ în bombardamentele din Vietnamul de sud Aceste avioane au bombardat represiv numeroase centre populate dens, făcînd numeroase victime în rîndurile populației pașnice. Se relevă, totodată, că de la 18 iunie 1965 și pînă la sfîrșitul lui februarie 1966 bombardierele americane „B-52“ au efectuat 185 misiuni de bombardament în Vietnamul de sud și că se intenționează intensi- fic.area. acestor raiduri.

BONN 11 (Agerpres). — Cance
larul Erhard a răspuns la mesa
jul pe care i l-a adresat președin
tele de Gaulle, în legătură cu po
ziția Franței față de N.A.T.O. După cum a anunțat joi Karl Giinther von Hase, secretar de stat pentru informații al Republicii Federale Germane, în seri- < soarea de răspuns se subliniază că 
Germania occidentală „nu poate 
renunța Ia principiul integrării în 
Alianța atlantică". Von Hase a arătat că guvernul său va informa guvernele S.U.A. și Angliei asupra conținutului mesajelor schimbate între Paris și Bonn. Fără a da alte amănunte, el s-a limitat să declare că în mesajul adresat cancelarului Erhard președintele de Gaulle insistă asupra faptului că integrarea nu mai corespunde situației actuale.
Consultări 
la RomaROMA 11. — Corespondentul A- gerpres, I. Mărgineanu, transmite : Președintele republicii, Saragat, l-a primit la Palatul Quirinale pe primul ministru Moro și pe ministrul de externe Fanfani, cărora le-a comunicat mesajul primit din partea președintelui de Gaulle.în legătură cu această , problemă, președintele Johnson a adresat primului ministru Moro o scrisoare, în care îi arată că, în actuala fază delicată a politicii externe occidentale, este oportun un strîns contact între Statele Unite și Italia, deoarece problemele puse în discuție de Franța nu privesc doar Statele Unite și Franța, ci toate țările care fac parte din alianța Atlantică.
O. N, U.

Cererea R.D. Germane 

difuzată ca document 

oficial
NEW YORK 11 (Agârpres). — După cum a anunțat un purtător de cuvînt al Secretariatului general al O.N.U., cererea Republicii Democrate Germane de a fi primită în Organizația Națiunilor Unite a fost difuzată ca document oficial al Consiliului de Securitate. Urmează, de asemenea, să fie difuzată și declarația R.D.G. în care aceasta se angajează să respecte obligațiile ce decurg din Carta O.N.U.Publicarea ca document oficial a cererii R.D. Germane de a fi admisă în O.N.U. s-a făcut la cererea guvernelor R.P. Bulgaria și R. P. Mongole. M. Tarabanov, reprezentantul permanent al Bulgariei la O.N.U., a înmînat secretarului general al O.K.U.. U Thant, o scrisoare în care se subliniază că guvernul Bulgariei sprijină admiterea R.D. Germane în O.N.U O scrisoare asemănătoare a fost adresată de M. Dughersuren. ministrul afacerilor externe al R.P. Mongole, președintelui Consiliului, de Securitate.
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