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Pînă in prezent, la fabrica de zahâr „Șiretul" din Bucecea (în fotografie) planul de producție a fost depășit cu peste 500 de vagocne zahărFoto. Gh. Vintilă
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ANCHETA „SCiNTEir*
CU PRIVIRE LA STILUL MUNCII DE CONDUCERE

IN COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE

ACTIVITATE UNANIMA,
Un frumos succes 
al dinamoviștilor 

piteșteni
5-1 CU F. C. TOULOUSE

Sînt unii părinți care fac greșeala de a-și închipui că a educa băieți e cu mult mai simplu și lipsit de răspundere. Nu de mult, într-un colectiv de părinți auzeam pe unul dintre aceștia recomandînd mai multă grijă în supravegherea și îndrumarea fetelor de către familie, pornind de la exemplul negativ al unui caz pe care-1 cunoștea el. Greșeala respectivă putea fi însă și a unui băiat. Să se atenueze, oare, răspunderea atunci cînd băieții săvîrșesc același stil de abateri de de conviețuire socială ?Mentalitatea strîmbă mințeam cam așa ar fi dispusă să privească lucrurile. In baza ei, de. exemplu, ne simțim mai puțin scandalizați dacă vedem un băiat de cincisprezece-șaisprezece ani fu- mînd o țigară la cafenea, decît dacă același lucru l-ar face o fată. Tot așa, pare firesc să tolerăm băiatului să fie acasă la o oră mai tîrzie, pe cînd la fete exigența pare subînțeleasă. Din nefericire concepții ca acestea în- tîlnim din cînd în cînd manifes- tîndu-se dăunător în jurul nostru.In realitate, în problemele de educație atît în familie, în școală, cît și în societate, unitatea de măsură trebuie să fie aceeași și

la normelede care a-

RĂSPUNDERE COLECTIVA,
Ne-am obișnuit cu toții ca, adeseori, cînd se discută despre rezultatele bune obținute în agricultura noastră cooperatistă, să auzim pomenindu-se și numele unor cooperative agricole cum sînt cele din Comana-Dobrogea, Sînta- na-Crișana, Biled-Banat, jRoma-Botoșani, Hărman- Brașov, Ceacu-București, Sțoicănești-Argeș, ș.a.m.d. Pe merit, faima acestor unități a depășit de mult granițele regiunilor : respective. Factorii care le-au ridicat pe trepte tot mai înalte sînt, desigur, numeroși. între ei, un rol important are grija cu care consiliile de conducere din aceste coope- ' rative își pleacă urechea la ceea ce spun oamenii cînd se discută despre treburile obștești și consecvența cu care ele înfăptuiesc propunerile prețioase sau hotărîrile a- doptate de adunarea generală a țăranilor cooperatori. Cum procedați în acest sens? întrebam pe tov. ION JOSU, președintele cooperativei agricole din Topolovățu Mare, una din unitățile puternice din Banat.
„Esențial pentru înfăp

tuirea la timp a tuturor 
hotărîrilor adoptate în a- 
dunările generale și a ce
lor luate de consiliul de 
conducere este să ai în 
vedere că, prin natura 
lui, consiliul de conduce
re este un organ colectiv 
și, în consecință, la re
zolvarea sarcinilor • ce-i 
revin trebuie antrenați 
toți membrii lui. Faptele 
arată că atunci cînd acti
vează doar cîțiva dintre 
membrii consiliului, une
le hotărîri rămîn, vrînd, 
nevrînd înscrise în do
sar. Practic, cum. se 
procedează-la noi. In con
siliu avem 17 membri. 
Din capul locului vreau 
să spun că ei sînt mem
bri activi și nu, cum se 
spune, „senatori de 
drept". Fiecare are sar
cini precise, permanente, 
pentru înfăptuirea cărora 
dă socoteală în fața con
siliului. In afară de a- 
ceasta, în funcție de lo
cul de muncă, ei mai pri
mesc și sarcini operative, 
de campanie. Astă vară, 
bunăoară, pe vremea re
coltărilor, tov. Petru Iur- 
șița a răspuns de repara
rea la timp a spațiilor de 
depozitare și de dezinfec
tarea lor, Ion Neșcu șl Petre Miclăescu — de 
strîngerea operativă și 
în condiții corespunzătoa
re a recoltei de pe lotu
rile seminciere, precum și 
de transportul ei etc. Pro-

In ansamblul măsurilor prevăzute în statutul cooperativelor agricole de producție o mare însemnătate prezintă cele care se referă la rolul și sarcinile consiliului de conducere în înfăptuirea hotărîrilor adunării generale a cooperatorilor și a propriilor sale hotărîri. Ca organ executiv al adunării generale, care conduce efectiv treburile obștești între două adunări, consiliul de conducere este chemat să asigure înfăptuirea punct cu punct a hotărîrilor luate în colectiv, aceasta constituind o condiție esențială pentru îmbunătățirea activității economice și financiare a unităților respective, întărirea continuă' ă democrației cooperatiste, sporirea interesului fiecărui membru al cooperativei față de bunub mers al treburilor obștești.Sînt înfăptuite aceste cerințe în toate cooperativele ? Iată cîteva din constatările făcute cu prilejul unei anchete întreprinse de ziarul nostru în mai multe unități.
cedînd.. astfel putem cu
prinde mai bine activita
tea complexă a coopera
tivei, avem certitudinea 
că hotărîrile adoptate 
prind viață. Cină membrii 
consiliului întîmpină gre
utăți în îndeplinirea sar
cinilor încredințate, nu le 
pot rezolva singuri, aduc 
la cunoștința conducerii

cooperativei acest lucru. 
In timpul întreținerii cul
turilor, tovarășele Ana 
Bunea și Ana Jichița, de 
exemplu, au răspuns de 
calitatea lucrărilor exe
cutate, au făcut recepția 
lor. La un moment dat, 
ele ne-au semnalat că, la 
unele echipe, se fac lu
crări de mîntulală, că

singure-., nu pot rezolva 
problema. Pentru a asigu
ra obținerea de recolte 
bune, consiliul a hotărît 
imediat refacerea - lucrări
lor, fără a se mai atribui 
zile-muncă celor care au 
muncit superficial.

încă un aspect care mi 
se pare deosebit de im
portant. Potrivit expe
rienței acumulate, noi 
considerăm că o formă 
eficace de ducere la înde
plinire a hotărîrilor a- 
doptate este ședința de 
lucru operativă, zilnică, 
la care în afară de 
gadieri și alți factori 
răspundere participă 
parte a membrilor 
consiliu. Cu acest prilej 
analizăm cum s-a muncit 
în ziua respectivă, facem 
programarea forțelor pen
tru a doua zi, repartizăm 
sarcini concrete pentru'' 
rezolvarea unor probleme 
care . nu suferă amînare. 
Totodată, pe baza con
statărilor făcute în timpul - 
zilei și a scurtelor infor
mări prezentate, urmărim 
și felul cum membrii con
siliului își duc la îndepli
nire sarcinile încredin
țate".

(Continuare 
în pag. a^III-a)
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bride și o 
din

Ieri, la capătul unui meci pa
sionant, în timpul căruia a de
monstrat o mare putere de 

, luptă și voință de a învinge, 
echipa de fotbal Dinamo Pi
tești a întrecut cu 5—1 pe F.C. 
Toulouse (Franța), calificîndu-șe 
astfel în turul trei al uneia din 
competițiile de tradiție în fot
balul european — „Cupa ora
șelor tîrguri". Succesul pitește- 
nilor este cu atît mai remarca
bil cu cît,-printre învinșii lor, în 

. afara echipei franceze, se află 
și formația spaniolă F.C. Sevilla.

(Citiți în pagina a V-a rela- 
. țări de la meciul Dinamo Pitești 
— Toulouse și de la celelalte 
partide internaționale susținute 
ieri de fotbaliștii români).

DE NOI TOJI DEPINDE ELEGANTA
Strada este un element urban greu de definit. Ea nu presupune numai existența unui spațiu destinat circulației pietonilor și vehiculelor, ci reprezintă o ambianță socială extrem de-largă în care se desfășoară viața cotidiană a cetățenilor. într-un anu- A' mit sens, strada concretizează însăși fizionomia u- nui oraș. Ea este tot atît de bogată în nuanțe ca un chip omenesc și, dacă morfologia îi e dată de cadrul arhitectonic general care o delimitează, expresivitatea ei se manifestă printr-o însumare, nelimitată de amănunte. Vitrinele, chioșcurile, instalațiile de semnalizare, scua- rurile, panourile sau cutiuțele poștale nu se mai percep ca elemente izolate, ci se integrează într-un flux inepuizabila oamenilor.Obiectele, mobilierul urban, trebuie să îmbine utilitatea lor — de cele mai multe ori indiscutabilă — cu o înfățișare plăcută, atît particulară cît și de ansamblu. Din acest punct de vedere, se poate spune • că s-au făcut în ultimul

continuu, în mișcare aalcătuind

VEȘTMINTELOR ORAȘULUI

pa- de din în-

timp multe încercări reușite. In centrul Bucureș- tiului, în cartierele sale noi, pot fi întîlnite numeroase magazine cu o prezentare atrăgătoare, străzi ■cu un aspect civilizat.firme moderne. Se fac remarcate noile chioșcuri de difuzare a presei, nourile permanente expoziție, ca acela coltul Universității,tretinerea spatiilor verzi de pe principalele artere de circulație. Dar alături de ele — și cu cît ne depărtăm de inima orașului — își fac loc improvizațiile, arbitrarul, pe alocuri, chiar neglijenta.Este de-a dreptul uimitoare varietatea formelor îmbrăcate de stridentele și împestritările care tulbură estetica publice. Toată lumea știe, s-a vorbit mult pre ele, dar prea nu s-a făcut pentru medierea lor. Ne-am miliarizat cu reclamele de
spatiilor le des- mult re- fa-

tipul: .„Zilnic, borș proaspăt" sau cu afișele de mici dimensiuni,.lipite, ,rupte,. peticite, suprapuse în straturi: „tînăr serios caut cameră cu accese", (în stil mare, mica publicitate se face și acum cu etichete școlare strecurate discret, în ferestre, pe porti. burlane, stîlpi și felinare). Discuția despre ceasurile electrice s-a temperat: . unele mai poartă ■ totuși huse de• pînză albastră, în timp ce acolo unde cele noi au fost puse în funcțiune, ceasurile vechi au încremenit pe locul predării ștafetei. Ceasurile noi însă, nu excelează în grație, elegantă, sau strălucire : sînt triste, greoaie, disproportionate, chiar și nu par a fi proiectate în deceniul nostru, în fata unor ronduri de flori sau a unor părcu- lete, avizele : „Nu călcat! pe iarbă" au devenit indescifrabile. Chioșcuri

vechi, — te miri cum nu se dărîmă — folosesc încă drept, tutungerii, sau, chiar dacă nu mai folosesc, ' rămîn acolo în chip de... monumente istorice. Lăzi uriașe, zăvorite cu lacăte grele (sînt pe lîngă podul Izvor vreo două) zac pe trotuare, fără o destinație precisă sau . cunoscută. Alături de asemenea curiozități,, pot fi semnalate neglijente ale constructorilor, scăpări ale secțiilor de gospodărie comunală sau de gospodărire a locuințelor Materiale așteptînd rîndul înneridicate la timp ale u- nor șantiere dispărute. Sub Arcul de Triumf, de pildă, tronează un morman de butuci.

și localurilor, de construcție săptămîni de-a stradă. Vestigii
urîte

Arh. Gh. SĂSARMAN

(Continuare 
in pag. a IX-a)

Imagini ale evoluției 
științei și culturii

românești
de acad.

Dumitru DUMITRESCU 
secretar general al Academiei 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Centenarului 
Academiei a fost organizată în Sala 
Dalles expoziția „Dezvoltarea științei 
în România", care oferă o imagine de 
ansamblu asupra evoluției științei și 
culturii din patria noastră. Sînt trecute 
în revistă elementele semnificative din 
istoria străveche a poporului nostru, 
oglindind forța lui de creație spiri
tuală, în întreaga perioadă de pînă în
1866, cînd ia ființă Societatea Literară 
Română, forma inițială a Academiei 
Române, și mai ales, după aceea, 
de-a lungul secolului ce s-a scurs de 
atunci, pînă în zilele noastre. In a- 
cesf cadru, expoziția prezintă un ta
blou impresionant al amploarei pe 
care au luat-o cultura și știința ro
mânească în ultimele decenii, în anii 
socialismului.

Despre epoca începuturilor vor
besc aspecte ale civilizației dacice. 
Ne-au rămas numeroase mărturii asu
pra iscusinței dacilor în prelucrarea 
ceramicei, metalelor, materialelor de 
construcții. Sînt prezentate, în acest 
cadru, elemente din viața populației 
daco-romane pe teritoriu1 patriei pînă 
la formarea limbii și poporului român. 
Exponatele marchează, în continuare, 
evoluția vieții culturale în Țările Ro
mâne, apariția iluminismului româ
nesc, dezvoltarea învățămîntului por
nind din secolul al XV-lea. Este înfă
țișată legătura dintre creația culturală 
și științifică și problemele formării 
stafului național român, precum și 
apariția în diferitele teritorii locuite 
de români a unor societăți cu carac
ter cultural-științific. Se poate urmări 
activitatea a numeroși cărturari, pre
ocupați de cultivarea limbii naționale 
și lămurirea trecutului, fondatori ai 
unor renumite instituții de învățămînt 
și cultură. Un loc deosebit ocupă ope
rele unor mari personalități ale vieții 
culturale și științifice, ca Stolnicul 
Cantacuzino, domnitorul Dimitrie Can- 
temir, savantul revoluționar Nicolae 
Bălcescu și alții. Impresionează unele 
exponate de valoare deosebită, pro
venite din diferite muzee și instituții 
de cultură din țară, ca și din fondul 
bogat al Bibliotecii Academiei, cum 
sînt : Codex Aureus (sec. IX), Codi
cele Voronefian (sec. XVI), liturghierul 
lui Macarie, prima carte tipărită în 
Țara Românească (Tirgoviște. 1508). 
Este deosebit de Interesant manuscri
sul de la Sibiu care.vorbește despre 
unele preocupări și ipoteze în legă
tură cu tehnica rachetelor, încă în se
colul al XVI-lea. Trebuie considerat 
drept o reușită a expoziției preocu
parea pentru prezentarea evoluției 
vieții științifice și culturale în strînsă 
unitate cu lupta poporului pentru pro
gres economic și social, pentru afir
marea unității naționale.

O dată cu transformarea, în anul
1867, a Societății Literare Române în 
Societatea Academică, viața științifică 
românească se polarizează tot mai

mult în jurul acesteia. Numeroase ex
ponate vorbesc despre activitatea ce
lor trei secții ale Academiei Române: 
istorică, literară și științifică. Rînd pe 
rînd, în fața vizitatorului se perindă 
imagini din opera și activitatea unor 
mari personalități ale vieții științifice 
și culturale a țării ca : Ion Ghica, N>- 
colae lorga, V. Pîrvan, B. P. Hașdeu, 
Mihail Eminescu, Gh. Coșbuc, Nicolae 
Grigorescu, George Enescu, Spiru Ha- 
ref, A. Saligni și alții. Se evidențiază 
faptul că, pe măsura progresului eco
nomic și social al țării, cercetările în 
domeniul științelor naturii și științelor 
tehnice s-au diversificat, că valoarea 
lor a crescut. Multe exponate pun în

în cazul băieților și In cazul fetelor, fără nici un fel de rabat în favoarea primilor. Oprobriul față de apucături urîte în societate, în școală, în familie nu poate să aibă o intensitate deosebită atunci cînd e vorba de o fată. Astăzi, ambele sexe se dezvoltă în condiții de egalitate pe toate planurile de activitate, ele străbat anii de școală pe toate treptele cot la cot, ca tovarăși buni, cinstiți, curați, și tot ceea ce este rău clădit într-o parte se reflectă automat și în cealaltă parte. E normal să fie așa, deși unii invocă încă în sprijinul diferențierii cauze de ordin natural, anumite particularități de dezvoltare care ar influența în acest sens și ar caracteriza aparte fiecare sex. Există incontestabil un miez de adevăr în a- ceasta, deși problema principală nu e de competența naturii, ci a educației. Prin ce poate fi explicat acest regim preferențial aplicat băieților, în ce privește educația, cînd este știut că în viată, în societate obligațiile și drepturile tinerilor sînt absolut aceleași — indiferent că sînt băieți sau fete. Este evident mai ușor pentru unii părinfi „să tină mai din scurt' — cum se spune — fetele, decît băieții, dar aceasta nu înseamnă deloc că trebuie să se renunțe a se aplica aceleași metode educative atît băieților, cît și fetelor. Uneori băieții scapă din obiectivul părinților educatori tocmai pentru că aceștia și-au concentrat întreaga atenție asupra fetelor. „Băieții »— spun unii părinți — sînt ca fluturii; trebuie lăsați să zboare din floare în floare*.Poporul caracterizează foarte bine unele raporturi de educafie printr-un proverb de care e bine să ne amintim cît mai des : așchia nu sare departe de butuc. Inegalitățile între soți, disensiunile dintre ei, certurile, lipsa lor de stimă și respect se întipăresc cu o putere neobișnuită în conștiința copiilor. Un tată care-și bruschează tovarășa de viață, o înjură, o înjosește în. fața copiilor face o educafie proastă odraslelor sale ; băiatul va socoti că așa este bine, și-1 va imita în jocurile cu prietenii de vîrstă. Fata, la rîndul ei, își va însuși repulsia mamei, indiferența, amărăciunea sau revolta ei.Am văzut nu o dată tați lipsiți de responsabilitate care-și încurajează băieții să înjure, să fie obraznici cu fetele, să' bruscheze pe cei mai slabi decît ei ș.a.m.d. Odrasle zvăpăiate care alarmează vecinii, determină din partea acestora intervenții pe lîngă asemenea tați. In loc să privească sesizările cu toată seriozitatea, un tată de acest soi se supără pe vecini, nu-i mai salută și în orice caz strigă de cite ori are prilejul: „Ce or avea cu copiii mei ?'.
(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a H-a)

La invitația președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, între 28 octombrie și 4 noiembrie a.c., va vizita Republica Socialistă România, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- veida, împreună cu soția.(Agerpres)
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DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
IN R. D. VIETNAM

Eșecul

Sub exploziile de magneziu fuzeeloi, mii de tale albe fluturau în . noapte între cer și pă- mînt. Avioanele se depărtaseră, vîjîitul lor se auzea acum stins, tot mai stins, apoi se pierdu în noaptea cîmpieL Din mașina oprită lîngă bordura șoselei priveam ciudata ploaie de alb, petalele ce coborau
TELEGRAMĂ DE CONDOLEANȚE

ca ale pe-

Cu ocazia catastrofei care s-a produs în localitatea Aberfan, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a transmis, în numele său și al guvernului român, o telegramă de condoleanțe primului ministru al Marii Britanii, Harold Wilson. (Agerpres)

„războiului
psihologic"

Iile PURCARD

plutind pe unde de aer, risipindu-se peste toată cîmpia.Mă aflam pe drumul național nr. 1, undeva, la sud de Hanoi, aslstînd la unul din spectacolele de „intermezzo* ale războiului aerian terorist desfășurat de S.U.A. în Vietnamul de nord : lansarea de manifeste. La lumina de cîteva clipe a farurilor mașinii, am cules cîteva dintre ele. Sub Imaginea unui soldat vietnamez ucis, un apel la dezertare din armata Nordului. Pe un alt manifest, un

îndemn la sabotarea producției. Pe un altul, cîteva semne de exclamare subliniind „viața de paradis' o- ferită poporului de guvernul marionetă de la Saigon.Sub cerul străbătut de fuzee, dansul ilor de hîrtie în părea, cel puțin prima vedere, spectacol ciudat,o totală inaderență la realitățile pline de încordare ale acestor zile și nopți. Bombardierele ultramobile FB 4 „Phantom", ,,F'- urile sau uriașele „B 52' lansează, de obicei, cu totul altceva.

fo- aer la un de

(Continuare îb 
pag. a V-a)
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I

văzut îl cu- Grivița

urprinși la în- , Acuitatea perceptivi, fie-' cepuț,, dispecerii jțibilitatea gîndifii,. calmul, curajul, siguranța și hotă- rîrea sînt solicitate la maximum. Parametrii fiind numeroși și adeseori variabili, supravegherea lor necesită o atenție încordată. în ansamblu, operatorului i se cer o bună gîndire tehnică, însușiri psihice și morale care să-i îngăduie acționări prOmpte, optime. Toate

sistemului energetic național, electricienii din sălile de comandă ale centralelor Grozăvești și București- operatorii de la rafină-sud, "„Danubiana" și ria Brazi s-au deprins repede cu o prezență neobișnuită. Omul pe care-1 întîineau zi de zi lîngă ochii roșii și verzi ai instalațiilor se arăta mai puțin preocupat de soarta marilor energji conduse și supravegheate acolo, în liniștita încăpere a creierului tehnic. In schimb, îi observa pe ei, stăruitor și precis, explorîndu-le fiecare gest și fiecare gînd cu nu mai puțină a- tenție decît cea cu care ei înșiși urmăreau tainicul ' puls al zecilor de aparate. Se prezentase : psiholog. Voia să afle totul despre ' munca lor, ca și cum și-ar fi pus în minte să le fure meseria. Avea un chestionar lung și-i punea la

sondaj. Cîteva sute de chestionare,^răspîndite în toata țara, au fost trimise pe adresa noilor profesii apărute în contextul industrial modern. Din răspunsurile primite din partea unor operatori și dispeceri, s-a conturat un prim profil, o schiță de „profesiogramă” care a ajutat la orientarea cercetărilor ulterioare în di- recțiile-cheie.

încercare cu tot felul de probleme. Care este rostul psihologului în universul tehnic ?Ne răspunde xandru Roșea, Institutului de al Academiei;— Automatizarea, racteristjcă a progresului tehnic contemporan, linie de forță a industrializării socialiste, ridică în fața științei noastre probleme inedite, pasionante. Ce se întîmplă cu omul în noul proces al muncii ? El este și rămîne subiectul muncii, dar atribuțiile sale se schimbă.'în întreprinderile automatizate nu vedem multi oameni; ei acționează „în spatele scenei”. Fără a mai lucra nemijlocit cu uneltele și mașinile, ei programează, conduc și controlează procesul de producție, proiectează noile mașini- Munca .omului este eliberată astfel de efortul fizic. în schimb a crescut răspunderea lui-— Cum se reflectă pe plan psihic schimbările de cadru material și noile cerințe ale automatizării?— Sarcinile, natura și gradul solicitării psihice a omului variază în funcție de complexitatea tabloului pe care-1 are de supravegheat, și care de altfel este o oglindă a complexității procesului tehnologic. Timpul de deliberare și decizie se reduce adeseori la secunde sau fracțiuni de secundă.

aceste elemente condus la crearea celei mai tinere ramuri a psihologiei, așa-numita psihologie inginerească, des- chizînd un vast teren de cercetări, pe măsura celor mai moderne raporturi dintre om și cuceririle șale tehnice....Atrăgător subiect. Călăuzit astfel, deschid ușa secției de psihologia muncii a Institutului, condusă de Constantin Botez. In- tîmplarea face să prezenți în această zi cîți- vq dintre cercetători, a?, minteri locurile lor muncă se află în uzine, printre „subiecți". Temele de cercetare converg tqa-’ te spre rezolvarea — după o expresie consacrată în lumea psihologilor — ecuației umane în complexul industrial. Iată cîteva dintre necunoscutele acestei ecuații, supuse unei cercetări tenace și pasionate : volumul optim de informații în termocentrale, studiul procedeelor de supraveghere a tablourilor de comandă, activitatea de decizie a dispecerului energetic, măsurarea gradului de vigilență a operatorului.Noutatea preocupărilor a impus, în paralel, și o înnoire a „uneltelor” psihologului, perfecționarea . instrumentelor de investigație. Cu cîțiva ani în urmă, cînd au început cercetările proceselor de muiică automatizate, s-a pornit de la un amplu .

Mijloacele de investigație ale psihologului 7 în primul rînd, fotografiile ; nu însă cele în accepția curentă. Sînt fotografii ale zilei de muncă, fișe care reproduc, uneori pînă la detaliu de secundă, tot, absolut tot ceea ce face omul care supraveghează instalația în cuprinsul unui schimb. Seismografe fidele ale mișcărilor, dar în special ale proceselor dș percepție și gîndire. Munca fotografiată psihologic. Zecile, sutele de fotografii de acest gen sînt ulterior supuse unei îndelungate și relevante prelucrări'- nea este completată, confruntată, precizată cu ajutorul unor aparate care-i supun pe „subiecți” la interesante examene psihologice.' Tahistoscopul electronic, de pildă, prezintă pe film anumite date sau situații asemănătoare cu cele de pe tablourile de comandă, aduse instantaneu în fata ochilor, și pe care examinatul trebuie să le reproducă aidoma. Un alt aparat verifică rapiditatea și gradul de corectitudine al rezolvării de către operatori sau dispeceri a unor situații ivite în procesul de producție. Este o confruntare între rezolvarea tehnologică optimă și cea reală. De notat că ambele aparate âu fost realizate pe baza ideilor și a indicațiilor unor cercetători

ai institutului, Gheorgher Iosif și Gheorghe Zbăga- nu (ultimul valorificîn- du-și experiența din producție : înainte de a se dedica psihologiei, a fost strungar). O ultimă instalație, în curs de montare, asemănătoare unui tablou de comandă, se anunță ca un veritabjl pian pentru încercarea diverselor „sonorități" psihologice. Iată zestrea laboratorului de psihologie a muncii, a cărui inaugurare va avea loc în scurt timp.Dar finalitâtea acestor cercetări? E pregătit pentru apariție, în Editura A- cademiei, un volum care sintetizează rezultatele cercetărilor fundamentale de psihologia muncii. Pe latura aplicativă, cercetările prezintă o serie de concluzii care, însușite de respectivele unități industriale, conduc la perfecționarea instalațiilor de automatizare, la o mai rațională și măi sigură sfăpînire a lor de către omul de la tabloul de comandă.Să-i ascultăm pe doi dintre beneficiari. Institutul de studii și proiectări energetice : „Analiza e- fectuată de dv. a reușit să definească foarte bine elementele principale care caracterizează capacitatea operatorului de tablou de a conduce un proces tehnologic automatizat și care trebuie avute în vedere la proiectarea și sistematizarea instalațiilor automatizate”. Sau, din partea Ministerului Energiei Electrice : Iul în urma efectuate de Geta Cristian și Gh. Zbăganu a stat la baza intervențiilor făcute pentru reducerea duratei zilei de muncă la inginerii și tehnicienii care lucrează la pupitrul de comandă din punctele dispecer, avîndu-se în vedere gradul de încordare mărită a activității lor... S-a aprobat 6 ore ca durată a zilei de muncă".Se ' adaugă alte fapte semnificative : concluziile 'i psihologilor ău fost însușite de inginerii proiec- . fanți ai instalațiilor de automatizare, au oferit sugestii pentru omogenizarea randamentului din cele trei schimburi la rafinăria Brazi, constituie o bază pentru perfecționarea calificării dispecerilor și operatorilor.' Avînd antenele fixate în viață, cercetarea asupra raporturilor dintre om și mașină, în condițiile infinit mai complexe ale producției automatizate, contribuie la o cît mai bună stăpînire a acesteia, la înlăturarea treptată a necunoscutelor cuprinse în „ecuația umană".Grăbit și îndrăzneț în cunoaștere, omul tehnicii învață să se cunoască mai adine; să-și descopere noi posibilități, pri- vindu-și chipul lăuntric în oglinda oferită de psiholog.
Victor VANTU

Geometrie în spațiu (construcții noi în cartierul Jiului-Pajuro din Capitală)
(Foto Agerpres)

„PRI

Am fost invitat la secția a 
12-a de miliție din Capitală 
să vizitez o „expoziție”. 
M-am dus. Am văzut : apa
rate de fotografiat, magne- 
tofoane portative și nepor
tative, aparate de radio cu 
franzisfori de diferite mărci, 
cu două sau mai multe lun
gimi de undă, obiecte de 
îmbrăcăminte, de la papuci' 
la haină de blană, într-un 
cuvînt un întreg „talcioc”.

— Cu ce scop ați orga
nizat acest „bazar” — îl 
întreb pe comandantul sec
ției de miliție ?

— Căutăm păgubași. Lu
crurile astea au fost furate' 
din mașini. Din turisme. Am 
prins hoții,.,

— îi aveji aici ?
— Da. Sînt în anchetă.
Tnfr-un birou, anchetato

rul, eu și... așteptăm să fie 
adus de la arest șeful ban
dei, Cornel Dimițchi, L-a a- 
dus. Are în jurul a 25 de 
ani. Anchetatorul îi face 
semn să ia loc. Cornel se a- 
șează și-î c'ere permisiunea ' 
să fumeze, își aprinde o ți
gară și așteaptă să-i punem 
întrebări, Ne privește pe 
rînd cu niște ochi înrăiți,

— Ai mai fost închis ?
— Da, Un an.
— Pentru ce ?
— Viol cu tîlhărie.
— Cînd ai ieșit din 

chisoare îji luaseși angaja
mentul că te faci băiat de. 
treabă.

— Mi-am luat...
—- Cum ji-a venit Ideea 

să furi din mașini ?
Trage cîteva fumuri și în

cepe să povestească.
Nu mai sînt atent nici la 

întrebările anchetatorului,

în.

nici la răspunsurile hoțului. 
Abia aștept să-l ia și să-l 
ducă odată acolo unde me
rită cu vîrf și îndesat. L-am 
rugat pe anchetator să-l a- 
ducă pe cel mai „nevino
vat" din bandă.

Pe scaunul unde a sfat 
Cornel Dimițchi, de data a- 
ceasta stă un tînăr de vreo 
19 ani, Nu mă uit la el. Aud.

— Cum te cheamă ?
— Ștefan Ciocea.
— Ai mai fost închis ?
Răspunsul înfîrzie. De ce? 

îl privesc. Are ochii umeziți 
și se uită în podea. Re
gretă că se află pe acel 
scaun. Zic în sinea mea : 
prea tîrziu regreți tinere, 
Duc mîna la frunte și mă 
uit la el pe furiș, printre 
degetele rășchirate. E între
bat încă o dată dacă a mai 
fost închis.

— Nu. Și...
A tăcut. Nu știu ce-a vrut 

să mai spună,
-s- Cum te-a'i împrietenit, 

cum ai intrat în anturajul lui 
Dimițchi ? . .

■*<- Eram vecin cu el. Știa 
să povestească frumos des
pre aventurile pe care le 
avea. îl ascultam cu gura 
căscată, De multe ori mă lua 
cu’ el la restaurant. îmi plă
tea cîte un pahar-două de 
vin, ori bere.

— Cum ai devenit părtaș 
la furturile lui ?

Tntr-o seară m-a che
mat să-mi facă cinste, să 
mai stea de vorbă cu mine...

II întrerup :
—..Cînd întîrziai prin cîr- 

ciumi cu el, ce spuneai a- 
casă ? .

— Că am fost Ia film.
— Maică-fa ■ te-a 

vreodată cu Dimițchi, 
noșfea ?

— Da, M-ș .certat,
spus să-mi caut alți prieteni, 
l-am promis, dar nu m-am 
ținut de cuvînt.

— Deci înfr-o seară fe-a 
chemat să-ți facă cinste, să 
mai stea de vorbă cu tine. 
Continuă. . .

. —- Am băut. A comandat 
mai mult ca de obicei și a 
insistat să beau. Am ieșit din 
restaurant, mi-a cumpărat un 
kilogram de mere să le duc 

, acasă și mi-a . dat și bani 
pentru un film pe care mi-l 
povestise și care 
să-l văd neapărat.
pe urmă amîndol pe jos o 
bună bucată de 
un moment dat, am văzut că 
se uită într-un Fiat 1 300 

"' care era parcat în fața unul 
bloc. A mers cu mine pînă

NU

De noi toți depinde eleganța
veștmintelor orașului
(Urmare din pag. D lipsă de e-Pe șoseaua Tituleșcu, colț cu strada Dr. Felix, un uriaș de copac solicită să fie ocolit de pietoni. Gurile de apă din dreptul Gării de Nord, pe bulevardul Dinicu Golescu, ies cu vreo 30 de cm. deasupra gazonului, sub forma unor cilindri de fontă neagră. O bună porțiune a străzii Clucerului a rămas văduvită de un trotuar. In fine, chiar în fața Sfatului popular, al. Capitalei, asfaltul pleznește pentru a face loc la două cabluri care nu mai încăpeau în pămînt și au pornit spre lumină, ca un bob încolțit.Alături de asemenea „amănunte*1 pitorești, considerăm că există, în continuare, unele deficiențe de ansamblu, total nepotrivite cu caracterul reprezentativ pe care ar trebui să-l aibă capitala țării. Aspectul străzii pare de multe ori să rezulte din concurența întîmplătoare a unui foarte mare număr de factori și abia rezultatul 'final începe să fie supus controlului. Elemente reușite — cum sînt’unele chioșcuri șau' tonete — se generalizează cu repeziciune, indiferent de ambianta arhitectural-urbanistică ; dar ceea ce se potrivește în Drumul Taberei nu este totdeauna nimerit să stea pe Calea Victoriei sau strada Eipfecani. Ar fi bine să existe o concepție inițială unitară : „așa vrem să arate stfăda sau piața cutare". Mobilierul urban al zonelor mai vechi trebuie să se lege armonios de cadrul existent, să contribuie lâ punerea lui în valoare, în același timp, în cartierele noi, el poate'sublinia caracterul modern, contemporan al arhitecturii- Grija, atenția să' însoțească nu numai proiectarea, dar și execuția, întreținerea, reparațiile.Din discuția purtată la secția de arhitectură și sistematizare a Sfatului popular al orașului București, am reținut preocuparea care există aici pentru aspectul, orașu-

trunchi
lui, dar și o oarecare ficacitate a strădaniilor depuse :— Acționăm prin toate mijloacele de care dispunem — ne-a spus șeful secției, arhitectul Ale
xandru Iosif. Există legi, hotărîri și decrete care permit sancționarea aspră a tuturor celor care degradează înfățișarea străzilor. Colective speciale, la nivelul sfaturilor populare raionale, urmăresc modul cum aceste legi sînt aplicate. Printr-o decizie recentă — de exemplu — se fixează un termen de reactualizare a tuturor autorizațiilor de firme și reclame. Cu această ocazie, vom determina modernizarea conținutului și a formei. S-a stabilit, printr-o altă decizie, ca toți cei care ocupă strada sau trotuarele, să plătească o anumită taxă ; este o măsură restrictivă împotriva unor șantiere mai ales, care dintr-o slabă organizare, fac pentru o lungă perioadă de timp impracticabile spațiile destinate circulației. Totuși situația continuă să se mențină nesatisfăcătoare.— Nu . credeți că ar fi cazul să se treacă la o acțiune amplă, organizată, eșalonată în timp, în vederea remodelării și sistematizării întregului oraș din punctul de vedere al mobilării și aspectului spațiilor publice ?— Asemenea acțiuni au fost concepute în cîteva rînduri, dar la concretizarea lor ne-am izbit de serioase dificultăți. Beneficiarii care ar trebui să- conlucreze sînt numeroși și își urmăresc în mod îngust interesele. Cînd am încercat să inițiem o acțiune de înfrumusețare, armonizare' și tipizare a numărului- mare ■ de gherete, tarabe și tonete ale întreprinderii Loto-Pro- nospbrt, ni s-a răspuns că ele realizează beneficii și așa cum sînt. Evident,-dar dacă vor fi mai rațional făcute, mâi atrăgătoare, nimeni nu va avea decît de cîști- gat. Difuzarea cărții se realizează vara în proporție de 65% la standurile instalate pe străzi. Am

cerut unităților comerciale să recurgă la Fondul plastic pentru executarea de firme, reclame și amenajări de vitrine. Dar Fondul plastic fixează pentru asemenea lucrări prețuri care depășesc cu mult posibilitățile de care dispun acestea. De altfel, prețurile lucrărilor îmi par uneori nejustificate. Adeseori, la “solicitările noastre în vederea îmbunătățirii aspectului străzii, ni se răspunde : nu e prevăzut în plan, nu avem bani.— Totuși, conștiinciozitatea în execuție nu necesită fonduri suplimentare. Ce părere aveți, de pildă, în legătură cu movilele de pămînt rezultate din săpături, destinate — în concepția proiectanților — organizării unor microforme de relief care, bogat plantate, ar fi adus o oarecare mișcare în mijlocul ansamblurilor de locuințe ? Părăsite în voia soartei de către constructor și beneficiar, ele nu fac decît să alimenteze noroiul în cartierele noi.— Noi am fost de la început împotriva acestor movile. Faptele au demonstrat că, în locul unor detalii interesante de teren (denivelări, coline, dîmburi) care să sporească personalitatea ansamblurilor, ele se transformă treptat în niște mormane informe. Singura soluție ar fi ca secția tehnică de investiții să prevadă îndepărtarea lor. Cînd și cum — rămîne de văzut, dacă măcar ideea de principiu va fi acceptată.
Este limpede că înfățișarea stră

zilor nu privește numai una sau 
alta dintre instituțiile sau forurile 
în a căror competență intră. Nu
mărul mare al acestora, împărțirea 
răspunderilor, optica îngustă a 
unora nu pot fi de natură să asi
gure operativitatea și eficacitatea 
unor acțiuni de ansamblu. Iată de 
ce considerăm esențială stimularea 
pe toate căile a unui simț de răs-

pundere colectivă din partea tutu
ror întreprinderilor, instituțiilor și 
cetățenilor pentru aspectul plăcut, 
civilizat și modern, pentru elegan
ța străzilor Capitalei. Așteptăm 
măsuri hotărîte ale sfatului popular 
pentru a cultiva acest spirit, alături 
de acțiuni energice, coordonate, în 
vederea ridicării aspectului spații
lor publice la nivelul cuvenit. Sînt 
imperative care privesc și trebuie 
să preocupe în egală măsură pe 
edilii tuturor orașelor noastre.

susținea 
Am mers

drum. La

la coiful străzii șl mi-a spus 
să-l aștept. Pe stradă nu era 
circulație prea mare. Mi-a 
spus să stau acolo și în caz 
că văd pe cineva apropiin- 
du-se, să fluier. Mi-am dat 
seama că intenționează să 
facă „ceva". Am vrut să 
fug, să-l las dar în capul 
meu turmentat se petre
cea... mă simțeam dator față 
de el. N-am avut timp să 
mă gîndesc la toate „bine
facerile" lui, că a și sosit. 
Avea pe braț două balon- 
zaide și o haină de buret. 
O haină frumoasă. Mi-a dat 
mie haina și pentru că-mi 
plăcea am luat-o.

— Ce-a zis maică-ta'cînd 
te-a văzut cu haina ?

— l-am spus că mi-a 
dat-o un prieten cu împru
mut.

— Și ea fe-a crezut?
— Da.
— Ce-a urmat î
— începuse să-mi fie tea

mă. îl evitam, înfr-o zi m-a 
căutat... Juca Rapidul la Plo
iești. Știa că sînt ’ rapidisf. 
M-a invitat să mă duc cu el 
să vedem meciul, l-am spus 
că nu am bani. Mi-a spus 
că-mi plătește el drumul. 
Nu-mi dau seama cum, dar 
am acceptat.

— Și ați pornit spre Plo
iești. Ce-afi făcut acolo ?

— Pe o stradă lăturalnică 
era un automobil. Mi-a .spus 
să am grijă să nu virră ci
neva. l-am spus că nu vreau. 
M-a amenințat : „Ești prins 
în horă. Ai fost părtaș cu 
mine la furt, acum nu mai 
poți da înapoi, Ești în 
horă I Joacă I" Mă avea la 
mînă. Trebuia să joc cum 
îmi cînta el.

— Și acum ești aici. 
L-a dus jos la arest.
De data aceasta cu dum

neata vreau să vorbesc, 
dragă mamă. Cu dumneata, 
mama lui Ștefan, care plîngi 
acum. Știu că ești femeie 
cinstită, muncitoare. Știu că 
l-ai ferit pe Ștefan al dumi- 
fale cînd era mic de foc, de 
apă, te-ai zbăfut cu el pînă 
l-ai făcut mare, l-al dat la 
școală și cînd fi-era lumea 
mai dragă...

Uneori îji trecea pragul a- 
mefit de băutură, îji lipsea 
,de-acasă zile și nopfi în șir. 
Cu cine își pierdea vremea ? 
Cine îi dădea să bea și cu 
ce scop ? Ai văzut la el lu
cruri care nu-i aparțineau, 
l-ai întrebat de unde le are? 
Te-ai interesat mai îndea
proape ce fel de priefenl 
are copilul tău ?

Forurile de resort au luat o serie de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea aprovizionării populației cu lapte și produse lactate. Pentru ca aceste produse să fie cît mai la îndemîna consumatorilor, s-a hotărît ca pe lîngă fiecare magazin alimentar să activeze 1, 2 sau mai multi remizieri, în funcție de necesități, care să distribuie laptele la domiciliu. La marile blocuri se vor organiza centre de desfacere, de unde locatarii se vor putea aproviziona direct sau pe bază de abonament.Se prevede, de asemenea, ca la unitățile lacto- vegetariene, bufete lacto, pensiuni, cofetării, la bufetele și punctele de desfacere din întreprinderi- și instituții, școli și'facultăți, în punctele aglome-' rate — unde se vor organiza centre de desfacere' — să se servească, în tot cursul zilei, lapte dulce sau bătut lă pahar, cafea sau cacao cu lapte, iaurt, precum și preparate din lapte. De asemenea, în magazinele de mezeluri-brînzeturi, marile magazine, unitățile specializate în desfacerea produselor de franzelărie, acolo unde se pot crea condiții, se va introduce consumul pe loc al laptelui dulce și bătut, al iaurtului și produselor lactate proaspete, preambalate. Se vor lua măsuri ca din meniurile zilnice ale unităților de alimentație publică să nu lipsească preparate în compoziția cărora intră produse lactate. (Agerpres)

Cum

Autogara

Privilegii masculine
în embrion?

(Urmare din pag. I)în marea lui mîndrie de mascul care s-a perpetuat tot într-un mascul, un asemenea părinte inconștient și dăunător va proceda fără pic de răspundere împotriva principiilor educației : va face haz dacă fiul nevîrstnic trage vitejește un fum de țigară, îl va îndemna să bea un pahar de bere sau de vin („Ce naiba, ești doar bărbat 1") amu- zîndu-se că feciorul săvîrșește acte reprobabile de huliganism în miniatură față de cei din jur și întotdeauna față de fetele sau femeile din preajmă.Ce e mic se face mare, se spune în chip obișnuit și firesc este ca o dată cu băiatul să crească și apucăturile urîte. Un băiat de acest soi este candidat lă huliganism, învață să trăiască parazitar, ciupind cîte un bănuț pe furiș cînd de la mămica, cînd de la tăticu, cînd de la o mătușă sau un unchi fără copii. Se va-purta obraznic pe stradă, Va scandaliza lumea, în- zecindu-și mitocăniile ca să iasă în relief, considerîndu-se învingător în dispute cu oameni care abandonează văzînd cu cine au . de-a face. Jalnică victorie, pe care el însă o gustă cu mari delicii.

Uneori, părinți lipsiți de răspundere- — din fericire tot mai puțini la număr — nu văd, în fapte, ravagiile pe care le-au produs în educația copiilor lor. Spuneți unor asemenea oameni cu flăcăi zdraveni, rumeni, copți de inactivitate și de plictis care au căzut și cad în continuare la diferitele examene ale vieții, spuneți-le deschis și cinstit adevărul în față ; unii vor răspunde cu o totală inconștiență : „Nu vedeți că e abia un copil 1 ?' Și asta la o vîrstă la care alții termină facultăți, obțin calificări superioare, devin oameni respectați în societate, avînd ca blazon de onoare respectul față de muncă.In față unor asemenea educatori inconștienți și a unor asemenea rezultate școala, societatea nu pot sta indiferente.In ce privește pe părinții educatori, ei trebuie să știe că nu poate exista decît o singură unitate de măsură pe tărîm educativ, care trebuie aplicată deopotrivă băieților cît și fetelor. Orice slăbire a atenției într-un domeniu sau altul poate avea consecințele cele mai nedorite.

Dispariția a avut loc către sfîrșitul lunii iulie a.c. Ea a fost însă pregătită pe-n- delete, cu luni de zile înainte. Mai în- ■ tîi s-au săpat șanțuri adînci de cîte doi metri de jur împrejur (pentru conducte de termofica- re) care au făcut imposibilă sosirea si plecarea In cursă a autobuzelor. S-au săpat apoi șanțuri și pe sub clădirea au- togării. A venit apoi și somația categorică a popular al „Să vă• Unde î Nu nu s-a loc, dar toate intervențiile Autobazei nr. 3 de călători din Capitală, ale Direcției regionale de transporturi auto și Direcției qenerale a transporturilor din minister mas fără S-au făcut propuneri peste propuneri pentru aăsirea unei soluții corespunzătoare. Zadarnic. Comitetul executiv al sfatului popular a rămas ferm pe poziție: „De3curcați-vă forțe proprii*, cum ? Este știut siaturile populare sînt acelea care qospodăresc clădirile și terenurile din zona orașului. Ce altă instituție este în măsură să repartizeze o clădire sau un teren unde s-ar putea face amenajări pentru reluarea activității autoqării ? Să vedem ce se întîmplă cu călătorii în răstimpul în care Au- 3 „se cu forțe

Sfatului Capitalei: mutati numai că indicat un

auto au ră- rezultat.

cuDai cd

tobaza nr. descurcă i nroorii”.Autoqara deservește fcătre Tîrqoviște, Rm. Vîlaea. Drăqănesti etc) cu un trafic zilnic de 5 000—6 000 de călători. In urma desființării autogă-

Gri vita13 trasee

rii, traseele mai lunai (interurbane) au fost, prelungite pînă la autogara Filaret, Dar. această autoaară se află la celălalt capăt al orașului, la o depărtare de 12 km, Călătorii, în majoritate muncitori la întreprinderile din raionul Grivița Roșie sau oameni care vin cu treburi în această, zonă a orașului, șînt nevoit! să ia autobuzul sau tramvaiul ca să alungă acolo unde au nevoie, pier- zînd ore întregi, a- qlomerînd totodată fără rost transportul, în comun din bras. Pe de altă parte, fiecare autobuz parcurge zilnic peste 20 km în gol.Încercînd să vină în spriiinul călători-' lor, conducerea tobazei a fixat punct de oprire linia tramvaiului— în dreptul Dispensarului veterinar. Dar, de multe ori autobuzele sosesc în-. cărcate din autogara Filaret. în plus, ureînd în autobuz la acest punct, călătorul constată că trebuie să plătească biletul eu prețul stabilit pentru plecarea din Filaret.Ce se va întîmplă o dată cu sosirea ploilor si a friqului? Pare de necrezut, dar, după ce a lipsit călătorii de condiții e- lementare de deservire, sfatul popular a trecut la aplicarea penalizărilor împotriva încercărilor conducerii autobazei de a se descurca, cum fusese cu cîteva urmă.Cei ce autobuzele așteaptăpopular să ajute la înlăturarea situației* anormale create prin desființarea Auto- gării Grivița.
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NOUTĂȚI TEHNICE 

Șl ȘTIINȚIFICE

Obiectivele 
Institutului 
de cercetări
și proiectări 

pentru 
autovehicule
și tractoareLa Brașov și-a început activitatea Institutul de cercetări și proiectări pentru autovehicule și tractoare. In legătură cu rolul și sarcinile noului institut în dezvoltarea industriei de autovehicule și tractoare din tara noastră, corespondentul nostru pentru regiunea Brașov, Nicolae Mocanu, a solicitat pe tov. ing. Nicolae Grama, directorul institutului, să răspundă la cîteva întrebări.— Ce considerente au stat la 
baza creării institutului ?— în perioada care s-a scurs de la începutul fabricației de autovehicule si tractoare în tara noastră s-a resimțit lipsa unui organism care să îndeplinească funcția de cercetare, studiere și coordonare a celor mai raționale soluții și formule ce trebuie adoptate pe diversele modele de utilaj. Problemele ample și importante, legate de programul de-perspectivă în domeniul autovehiculelor'și- tractoarelor nu au fost-totdeauna-pregătite la nivelul la care era necesar, din cauză că uzinele erau preocupate, în primul rînd, de rezolvarea problemelor curente sau de viitor apropiat. Pe baza experienței de pînă acum și, totodată, a creșterii substanțiale a cerințelor economiei naționale în domeniul autovehiculelor și tractoarelor, a apărut necesitatea imperioasă a creării organismului care să se ocupe, așa după cum am a- rătat mai sus, de studierea problemelor și coordonarea cercetărilor din acest domeniu. Considerentul principal care a stat la baza hotărîrii partidului și guvernului de a înființa institutul din Brașov a fost deci centralizarea activită
ții de documentare, cercetare, con
cepție, proiectare și execuție de 
modele funcționale și prototipuri 
din domeniul autocamioanelor, 
autobuzelor, autoturismelor, auto
utilitarelor, tractoarelor și deriva
telor lor pe linia dezvoltării in 
perspectivă a acestei ramuri.Prin concentrarea specialiștilor și a bazei materiale într-un singur loc se creează posibilitatea rezolvării competente a tuturor problemelor din profilul institutului. Aci se cercetează și se experimentează toate problemele pînă la omologarea prototipurilor, inclusiv e- laborarea proiectului de execuție. Crearea institutului înlătură paralelismul, asigură condiții de cercetare și concepție superioare celor din uzine.în același timp, fiind degrevate de sarcinile de concepție, realizarea prototipurilor și omologarea lor, uzinele constructoare de autovehicule și tractoare se vor putea ocupa în mai mare măsură de aplicarea unor tehnologii avansate pentru a ridica și mai mult calitatea producției.Evident, se impune ca institutul să cunoască programul de producție în domeniul autovehiculelor și tractoarelor din uzinele producătoare, posibilitățile tehnologice curente și de viitor din uzinele respective și să vină cu propuneri și sugestii privind îmbunătățirea lor. De asemenea, institutul va trebui să colaboreze cu aceste uzine și în problemele de execuție.

— Care sînt, după părerea dv., 
sarcinile imediate și de perspec
tivă care stau în lata tinărului co
lectiv al institutului ?— Sarcina imediată cea mai importantă este conceperea și proiectarea într-un termen scurt a unor noi tipuri de mașini cu caracteristici superioare, cu un consum de combustibil și metal mai mic decît cele actuale. în al doilea rînd, crearea unei game de autovehicule și tractoare cu o largă întrebuințare. Printre sarcinile de perspectivă menționez îmbunătățirea continuă a caracteristicilor tehnico-functionale și economice ale tuturor produselor românești la nivelul tehnicii mondiale ; întocmirea de studii privind stadiul actual și tendința de dezvoltare a producției similare din străinătate, elaborarea de linii directoare privind dezvoltarea noilor tipuri de autovehicule și tractoare, menținerea unor relații de colaborare pe bază de convenții bilaterale cu institutele și întreprinderile de specialitate din tară și străinătate și editarea de material informativ și documentar în ramura autovehiculelor și tractoarelor.

MODALITĂȚI SUPLIMENTARE
DE UTILARE TEHNICĂ

Fabricile și uzinele din industria constructoare de mașini sînt într-un continuu proces de ridicare a nivelului lor tehnic. în actualul cincinal, capacitățile lor de producție vor spori substanțial, pe baza investițiilor alocate de stat, prin dotarea cu mașini și utilaje dintre cele mai moderne. Experiența practică evidențiază că o sursă importantă de creștere a potențialului tehnic al întreprinderilor din a- ceastă ramură o constituie construirea de mașini, utilaje și dispozitive speciale în ateliere proprii. La Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria constructoare de mașini această modalitate suplimentară de utilare tehnică a fost recomandată a se extinde în întreprinderile constructoare de mașini, ținîndu-se însă seama de nivelul tehnicii mondiale.Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra multiplele efecte economice ale autoutilării. Intr-un șir de întreprinderi din această ramură _s-au aco
perit, prin conceperea și realiza
rea în ateliere proprii a unor ma
șini și utilaje de un înalț nivel 
tehnic, anumite nevoi stringente 
ale producției.Important este • și faptul că, pe această cale, s-au creat condițu 
de a se renunța la aducerea unor 
mașini și utilaje din import, fon
durile valutare economisite puțind 
fi utilizate pentru alte scopuri. Prin autoutilare, diferite întreprinderi au asigurat ridicarea nivelului tehnic al producției, folosirea mai bună a spațiilor productive, eliminarea strangulărilor la anumite operații sau din unele sectoare, ceea ce în final a permis 
o creștere simțitoare a producției 
și productivității muncii, reducerea 
prețului de cost.Concludentă în acest sens este experiența care s-a acumulat la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante — București. Aici s-a înființat, cu mai mulți amin urmă, un atelier special de autoutilare, dotat cu mașim-unelte obișnuite pentru atelierele mecanice. în ultimii 6 ani, în a- 
ceastă întreprindere s-au proiec
tat și executat, folosindu-se cre
dite de mică mecanizare, peste 100 
de utilaje diverse, a căror valoare 
depășește 25 000 000 de lei. Cu mașinile construite în atelierul propriu se realizează, în unele sectoare, o importantă pondere din volumul producției. De relevat ca primele cabluri de forță și telefonice fabricate aici au fost produse cu mașini realizate prin autoutilare.Ceea ce merită în mod deosebit remarcat este faptul că multe din 
mașinile realizate în această fabri
că au un grad de tehnicitate ndi- 
cat, care le situează la nivelul produselor similare din străinătate. Spre exemplu, mașinile de izolat conductori cu bumbac au o turație de 7 ori mai mare decit alte tipuri de mașini asemănătoare existente în fabrică. Cu aceste mașini, capacitatea atelierului de bo- binaj a sporit de aproape 6 ori in cadrul acelorași spații de producție. Mai mult chiar, anumite mașini construite aici — bunaoara, mașinile de lițat — au performanțe tehnico-economice superioare celor aduse din import și ele au suscitat interesul specialiștilor din alte întreprinderi. Se poate afirma că mașinile concepute și executate în fabrică au contribuit în buna parte la sporirea de 2,7 ori a volumului producției în ultimii 6 ani.O acțiune asiduă și permanentă pe linia autoutilării, cu rezultate economice nebănuit de mari, se desfășoară și în alte uzine constructoare de mașini. La uzina Tractorul“-Brașov s-au conceput și construit, între altele, liniile de transfer pentru fabricația blocului motor, a chiulasei și punții din spate de la tractorul U-650. Efectele economice sînt vizibile : s-au 
înlocuit un număr de 136 de ma
șini universale și peste o suta de 
muncitori, s-a cîștigat o suprafața 
de producție de 1500 m.p. și s-au 
realizat economii la prețul de cos 
de peste 4 milioane lei. Patru mașini mecanice de tăiat tolele pen- tru transformatoarele de forța, confecționate la uzinele „Electro- putere“-Craiova, înlocuiesc 30 ae ghilotine' acționate manual. _

Rezultatele bune dobîndite intr-o 
scrie de. întreprinderi pledează în 
mod convingător să se mearga mai 
hotărît pe calea extinderii acțiunii 
de autoutilare. Afirmăm aceasta, întrucît în multe uzine constructoare de mașini problemei autoutilării nu i se acordă atenția cuvenită manifestîndu-se în acest domeniu o nejustificată reținere din partea conducerilor tehnico-admi- nistrative. De ce să n-o spunem . sînt conducători de fabrici și uzine pentru care este mai comod șa solicite utilaje de la minister, fie ele și din import, cu toate că unele dintre ele se pot executa in atelierele proprii. Multă vreme, conducerea uzinei „Hidromecanica” - Brașov a mers pe linia cea mai ușoară, de a aștepta sosirea din imp'ort a agregatului de tratament.

Abia la insistența comitetului regional de partid, conducerea uzinei a hotărît să execute agregatul respectiv pe baza creditelor de mică mecanizare.Se apreciază în unele întreprinderi că extinderea autoutilării ar atrage după sine necesitatea sporirii numărului de cadre în atelierul de proiectare și execuție, ceea ce ar influența negativ asupra nivelului general al productivității muncii. Calculele arată că la uzinele „Steagul roșu“-Brașov productivitatea muncii pe un muncitor la execuția de agregate este de 72 916 lei, în vreme ce la secția normalizate, cu fabricație de serie, productivitatea muncii este de 74 812 lei. După cum se vede, acest argument, invocat pe alocuri, nu stă întru totul în picioare la o analiză mai atentă.In alte uzine se invocă motivul că atelierele de autoutilare nu dispun de întreaga gamă de mașini de prelucrare și că, din această cauză, nu se pot executa anumite operații și repere destinate noilor mașini și utilaje. Dar nici acest motiv nu este plauzibil. Să luăm, bunăoară, cazul Uzinei de mașini electrice din București. Fără a minimaliza cu nimic rezultatele meritorii obținute aici în domeniul autoutilării, totuși ele sînt departe de a fi considerate satisfăcătoare, dacă ținem seama de actualul potențial de proiectare al uzinei. Conducerea acestei uzine așteaptă ca forul tutelar să-i repartizeze numai mașini noi pentru a organiza un atelier de execuție pentru autoutilare, refuzînd să primească unele mașini rezultate din redistribuirea între întreprinderi. Anumite operații și piese necesare întreprinderii nu justifică dotarea ei cu utilaje. Așa cum apreciază tovarășii din di- recția generală de resort din minister, acestea ar putea fi realizate în colaborare cu alte uzine. Această cale este folosită cu succes de o serie de întreprinderi ca „Ba- lanța“-Sibiu, Fabrica de cabluri și materiale electroizolante-București.Ținînd seama de multiplele efecte economice pozitive ale acțiunii de autoutilare și de recomandările date de conducerea partidului, 
apare necesar ca această acțiune 
să-și găsească un cîmp larg de ex
tindere în toate fabricile și uzinele 
din industria construcțiilor de ma
șini. Dar pentru aceasta este ne
voie ca acțiunea să nu fie lăsată 
să se desfășoare la voia întâmplării, 
să fie coordonată judicios de Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, așa cum de altfel se

procedează în cazul modernizării mașinilor și utilajelor aflate în funcțiune. Este de neînțeles de ce nici pînă acum această sarcină nu a fost încredințată unui for de resort din minister. Fie chiar numai din considerentul că noile mașini și utilaje concepute și executate în atelierele proprii, trebuie să se situeze, prin performanțele lor, la un înalt nivel tehnic, această acțiune nu mai poate fi lăsată să decurgă doar pe seama inițiativei proprii a colectivelor de întreprinderi. O coordonare unitară pe an
samblul ministerului ar înlesni un 
circuit rapid al experienței și rea
lizărilor unor întreprinderi, ar fa
voriza schimbul de proiecte, de ele
mente tipizate, care pot fi utilizate 
în crearea de mașini specializate 
în atelierele proprii ale uzinelor.Ceea ce merită menționat, în mod deosebit, este faptul că în acțiunea de autoutilare nu poate fi scăpat nici un moment din vedere criteriul economic. De aceea, fie
care utilaj sau mașină ce urmea
ză să se realizeze în atelierele pro
prii ale întreprinderilor trebuie să 
aibă la bază un judicios calcul teh- 
nico-economic, îneît să se obțină 
maximum de rezultate cu cheltu
ieli recuperabile într-un timp cît 
mai scurt. In general vorbind, este recomandabil să se construiască în atelierele de autoutilare doar acele mașini și utilaje specializate, care nu se realizează în țară, se procură din import și în cele mai bune cazuri nu se poate asigura aducerea lor la timp sau dacă totuși pot fi obținute au costuri mult prea ridicate. Pentru ca acțiunea de autoutilare să fie folositoare economiei, întreprinderilor, mașinile și utilajele trebuie să fie concepute la un înalt nivel tehnic, să aibă un preț de cost redus și să nu afecteze în nici un fel realizarea sarcinilor de plan, a sarcinilor de cooperare.Existența în fabricile și uzinele constructoare de mașini a numeroase cadre cu inițiativă și -înaltă pregătire tehnico-profesională este o premisă certă pentru intensificarea și generalizarea acțiunii de autoutilare, creîndu-se pe această cale — paralel cu marile eforturi de face statul

e la darea în funcțiune a întreprinderii noastre întreg colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri a socotit ridicarea calității 
produselor ca un obiectiv 

esențial al activității economice. Realizarea mai devreme a unor produse cu înalte caracteristici tehnico-economice, competitive pe piața mondială, a devenit principalul imperativ, fapt pentru 
care, numai după un an de 
zile de la înființarea fabricii, am 
primit sarcina de mare răspundere 
de a trece la producția de mobilă 
pentru export. Acum, mai bine de 77 la sută din produsele întreprinderii sînt destinate exportului. In toți acești ani, mobila prezentată la recepție, atît pentru piața internă cît și la export, s-a încadrat perfect în normele de calitate, ne- înregistrîndu-se nici un fel de refuzuri la produsele livrate.Pe ce se întemeiază rezultatele bune obținute de colectivul întreprinderii în ce privește îmbunătățirea calității mobilei ? Mai întii, 
grija față de calitatea superioară 
a mobilei se manifestă de Ia pre
gătirea tehnologică a noilor produse. înainte de lansarea în fabricație a fiecărui nou tip de mobilă, un colectiv format din ingi-

(D
nologic pentru producția de serie, se elaborează în colaborare cu maiștrii sectoarelor și cu serviciile plan, organizarea muncii, mecanic șef, aprovizionare — sub îndrumarea inginerului șef. Discuțiile se poartă în fața prototipului executat. Un asemenea sistem de pregătire a fabricației noilor produse este foarte precis, elimină toate îndoielile asupra organizării procesului tehnologic, asi- gurînd de la început condiții pentru obținerea unei calități bune, a mobilei pe tot fluxul producției.Firește, în practica realizării sarcinilor de plan în domeniul calității mobilei, noi am căutat permanent să perfecționăm organiza
rea producției și a muncii, a pro
cesului tehnologic. De soluționarea acestor probleme răspunde com-
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investiții pe care le pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor din această ramură — condiții suplimentare pentru realizarea cu succes a sarcinilor complexe ale planului cincinal.
Mircea ANGELESCU 
loan ERHAN

neri și maiștri analizează amănunțit caracteristicile, stabilește cu competentă tehnologia de fabricație și schimbările în organizarea procesului de producție. Se întocmesc desenele de execuție, după care muncitorii cu înaltă calificare — sub directa îndrumare și controlul unor maiștri și ingineri recunoscuți pentru exigența față de calitate — execută prototipul de mobilă respectiv, care servește drept model pentru întreaga producție de serie. Concomitent, se 
mai confecționează alte 2—3 exem
plare care servesc ca garnituri 
etalon pe fluxul tehnologic, ele 
fiind expuse în sectoarele de pro
ducție.Ceea ce doresc să subliniez în stabilirea procesului tehnologic este modul competent în care serviciul tehnologic întocmește documentațiile tehnice. Aceste documentații, precum și procesul teh-

paxtimentulr.de organizare științifică a producției din întreprindere. Ce s-a întreprins, pînă acum, în acest scop ? La sectorul croit s-a introdus procedeul perfecționat de croire, făcîndu-șe întâi spintecarea și apoi retezarea materialului lemnos. Ca urmare, a 
crescut randamentul la utilizarea 
cherestelei, s-a îmbunătățit sorta
rea pieselor. De asemenea, ream- plasarea mașinilor de întins clei, reorganizarea echipelor ce lucrează la presele hidraulice, măsurile pentru buna funcționare și reglare a utilajelor, respectarea parametrilor de presare, calibrarea și îmbinarea corectă a pieselor au determinat ca în sectorul pregătire I să se înregistreze succese evidente în ridicarea calității și a productivității muncii.Organizarea superioară, pe baze științifice, a producției și a muncii a constituit deci pentru noi vna

dintre principalele pîrghii în obținerea unui esențial spor de calitate. Dar nu ne-am limitat numai la atît. Nu s-a pierdut din vedere 
perfecționarea pregătirii cadrelor. In acest an au urmat cursurile de ridicare a calificării 370 de muncitori, iar de la 1 septembrie a.c. s-a deschis unde calificare pentru șlefuitori, lustruitori peliculă lac, cu o durată de 5 luni, și pentru tâmplari, a- justori-montatori, cu o durată de 8 luni. Tematica acestor cursuri s-a întocmit în așa fel îneît să corespundă cît mai bine necesităților producției,- specificului fiecărei meserii. La cursurile amintite se 
prezintă și noile produse care se 
vor executa în cadrul întreprinde
rii. In acest fel, cursanții sînt familiarizați cu principalele probleme legate de construcția și execuția noilor tipuri de mobilă.Demnă de relevat este și activita
tea competentă a organizației de 
partid care a canalizat atenția întregului colectiv spre ridicarea calității produselor. Crearea grupelor de partid pe sectoare, repartizarea judicioasă a comuniștilor au contribuit Ta intensificarea activității politico-educative, la întărirea disciplinei și creșterea răspunderii în muncă. Grupele de partid acționează operativ, inițiază discuții cu cei care lucrează superficial, se ocupă de extinderea -experienței înaintate. Membrii de partid iau atitudine combativă și propun măsuri concrete pentru îmbunătățirea muncii. Nu întâmplător, la noi în întreprindere s-au înregistrat un număr de 35 de propuneri de inovații și raționalizări privind îmbunătățirea calității mobilei, care s-au și aplicat în ducție.Cred dul în calitate sale. De mai mult timp s-a întă
rit în primul rînd controlul inter- 
fazic. Cu acest prilej, fiecare muncitor verifică cu atenție pfesele pe care le primește ■ pentru prelucrare, iar dacă constată că unele dintre acestea nu corespund calitativ anunță maistrul și controlul tehnic <je calitate pentru a se lua măsuri. La rîndul lor, șefii de echipă nu primesc și nu predau piesele pînă nu controlează calitatea acestora. Așa se procedează în toate schimburile. De altfel, în schimburile II și III, 
asistența' tehnică' este permanent 
asigurată de maiștri, ingineri și 
tehnicieni bine pregătiți.;. Aceștia se ,preocupă de funcționarea. în cele mai bune condiții a mașinilor și utilajelor, veghează la respectarea regulilor de fabricație și a disciplinei la locurile de muncă.■Mobilizatoare și efidace s-a dovedit în acest an acțiunea pornită pentru executarea fiecărei opera
ții Ia un înalt nivel calitativ. Ea stimulează inițiativa și interesul pentru perfecționarea tehnologiei de fabricație, sporește exigența față de calitatea muncii fiecărui lucrător, răspunderea întregului colectiv pentru ridicarea prestigiului mărcii fabricii. Care sînt rezultatele ? Să adăugăm la calitatea ireproșabilă a mobilei faptul că pe baza folosirii rezervelor și posibilităților existente S-au obținut economii suplimentare la prețul de cost de peste 500 000 lei și beneficii de 1 000 000 lei. Colectivul fabricii noastre este hotărît să producă în continuare mobilă cu indici superiori de calitate, care să satisfacă cele mai înalte exigențe ale beneficiarilor interni și de peste hotare.

pro-că trebuie înfățișat și care controlul tehnic își îndeplinește îndatoririlemode

Activitate unanimă,
răspundere colectivă,

consecventă
(Urmare din pag. I)Trebuie menționat și faptul că, în această tate, s-a încetățenit ceiul, ca înainte de intra în ordinea de ședințelor de președintele cooperativei să informeze cum au fost îndeplinite hotărîrile luate în adunarea anterioară, care a fost aportul membrilor consiliului la înfăptuirea sarcinilor respective. Procedînd astfel, membrii consiliului se simt răspunzători de activitatea pe care o desfășoară, caută să se achite conștiincios de îndatoririle ce le revin.Subliniind experiența bună existentă, în această privință, în foarte multe unități, trebuie arătat că în activitatea unor consilii de conducere există încă anumite defecțiuni în ce privește îndeplinirea hotărîrilor. Multe măsuri bune, valoroase, menite să asigure punerea în valoare în condiții superioare a rezervelor de sporire a producției, îmbunătățirea activității într-un sector sau altul de activitate, lichidarea unor lipsuri etc., rămîn pe hîr- tie, nu sînt traduse în viață. Un exemplu în a- ceastă privință îl oferă cooperativa agricolă din Pietroaia, regiunea Argeș. Nu se poate spune că membrii acestei unități

uni- obi- a se zi a consiliu,
nu sînt buni gospodari, nu gîndesc la măsurile ce trebuie luate pentru întărirea economică și organizatorică a unităților. Dimpotrivă, cu prilejul ședințelor de consiliu, al adunărilor generale, ei au dovedit că pun la inimă problemele pe care le ri- , dică dezvoltarea economică a cooperativei. Anul a- cesta, bunăoară, s-a propus amenajarea pentru irigat a 100 de hectare, îmbunătățirea muncii micol, tentă a făcutede la S.M.T. Teiu în vederea evitării deficiențelor semnalate în 1965, permanentizarea cadrelor în sectorul zootehnic, furajarea și îngrijirea mai atentă a animalelor pentru a obține producții mai bune etc. Este adevărat că, prin grija consiliului, multe dintre măsurile stabilite au prins viață. In unele privințe însă, membrii acestui organ al adunării generale au rămas restanțieri. La mai bine de o lună de la a- doptarea hotărîrii privind permanentizarea îngrijitorilor în sectorul zootehnic nu se făcuse nimic în această privință. Ceva mai mult: s-au semnalat situații cînd oamenii despre care s-a spus că nu îngrijesc bine animalele și, ca atare li s-a încre-

normării în sectorul legu- urmărirea mai a- calității lucrărilor de mecanizatorii

dințat altă muncă, au fost reprimiți la fermele de animale. N-au fost curmate imediat nici lipsurile sesizate în sectorul legumicol, între care și a- ceea că brigadierul nu a- preciază corect munca oamenilor, ceea ce a dat naștere la nemulțumiri.
„S-a, stat de vorbă cu 

el — ne spunea contabilul șef al cooperativei agricole. Ne-a zis însă că la gră
dină nu-i ca la porumb, 
că lui îi vine greu să mă
soare cei cîțiva ari pe 
care îi prășește zilnic fie
care cooperator. De aceea 
măsoară toată suprafața 
și o împarte la numărul 
de oameni. Este adevărat, 
această practică nemulțu
mește pe cooperatori, căci 
unii lucrează mai mult, 
iar alții mai puțin, dar, 
ce să-i faci!".Evident, acesta este un mod profund defectuos de conducere. Cu o asemenea atitudine de moliciune, delăsare, lipsă de e- nergie și exigență nu se pot lichida defecțiunile și nu se poate ridica prestigiul consiliului de cere.Noul statut al rativelor agricole prevede, între altele, alegerea în consiliul de conducere a unui număr mai mare de cooperatori decît pînă acum, și anume 13 pînă la 21. Această măsură dă posibilitate consiliului de conducere să cuprindă măi bine activitatea extrem de variată și complexă, să urmărească mai operativ înfăptuirea tuturor hotărîrilor adoptate de cooperatori. Numai că în unele unități, cum este cea din Recaș, regiunea Banat, de exemplu, ea rămîne parțial pe hîrtie.Este adevărat că și aici consiliul de conducere' a fost mărit la 21 tovarăși. Dar ce folos ? Cei mulți dintre ei nu mese sarcini precise, sînt antrenați la rezolvarea treburilor obștești.

condu-coope-

mai prinți

Problemele pe care consiliul le are de rezolvat continuă să fie repartizate doar cîtorva membri și, îndeosebi, președintelui, vicepreședintelui, inginerilor agronom și zootehnist. Or, esțe clar că oricît s-ar străclui, ei nu pot să facă la fel de bine și de operativ treaba pe care ar trebui s-o facă 21 de oameni.Un al doilea factor care determină neîndeplinirea la timp și în totalitate a hotărîrilor adoptate este cel subliniat de tov. ION HÎNCU, președintele cooperativei agricole din Dealul Perjului, raionul Bacău :
„Trebuie să spun că 

nu toți membrii consi
liului de conducere se a- 
chită conștiincios de în
datoririle ce le revin. Sînt 
oameni care fac parte 
doar cu numele din acest 
organ, nu răspund prin 
fapte încrederii acordate 
de adunarea generală. 
Unii, ca de pildă Gheor- 
ghe Bertea și Toader Voi- 
cu, socotesc de datoria lor 
doar să facă act de pre
zență la cîte o ședință. O 
dată așezați pe scaun, 
„stau cuminți", nu zic ni
mic. Alții, ca Petrică Ber
tea și Constantin Perju 
vin la adunări, își iau <țn- 
gajamentul că-și vor în
deplini sarcinile reparti-

zate, dar o dată început 
lucrul, uită de toate, își 
văd de munca lor în echi
pa sau brigada respec
tivă, nu se simt deloc răs
punzători de treburile 
obștești. După părerea lor 
orice problemă din coo
perativă' trebuie să fie 
rezolvată de președinte 
sau vicepreședinte că 
doar pentru aceasta pri
mesc zile muncă".

A fi membru al consiliului de conducere este o sarcină de mare însemnătate și, totodată, o expresie a încrederii și prețuirii pe care masa de membri cooperatori o a- cordă acelora dintre ei pe care îi aleg în acest organ. De aceea, pentru neîndeplinirea îndatoririlor ce le revin, membrii consiliului de conducere trebuie să răspundă în fața adunărilor generale, care au d'rep tul și îndatorirea să hotărască dacă cel în cauză mai poate sau nu să rămînă în continuare în consiliul de conducere.Cum explicați această situație? întrebam pe ■ tov. Ton Hîncu, președintele cooperativei din Dealul Perjului.
„Unii membri ai consi

liului de conducere lu
crează direct în produc
ție — ni s-a : răspuns. 
Mulți dintre aceștia văd 
în participarea la ședințe

o treabă în plus. Ședin
țele ordinare și cele ex
traordinare le răpesc des
tulă vreme. Or, lucrîndîn 
producție, ei pierd zile- 
muncă".Desigur, așa stau lucrurile dacă ședințele se organizează în vîrf de muncă, atunci cînd nu numai imul sau altul dintre membrii consiliului de conducere, ci întreaga cooperativă este interesată în executarea operativă a unor lucrări., Iată de ce se impune ca ședințele de consiliu să fie mai bine planificate. De a- semenea, pentru evitarea situației prezentate mai sus este necesar ca ședințele de consiliu să fie temeinic organizate, să dezbată probleme de reală însemnătate pentru cooperativă, să fie operative și eficiente, pentru ca toți membrii consiliului, participanți la asemenea ședințe, să aibă sentimentul că fac o . treabă utilă pentru cooperativă și, prin urmare, pentru ei înșiși. 'O însemnătate deosebită pentru a asigura participarea regulată și activă a tuturor membrilor consiliului la ședințele a- cestui. organ și, îngene- ral, la activitatea sa o are popularizarea aportului a- dus de fiecare la rezolvarea treburilor obștești.In cooperativele agricole de producție, , ca în toate unitățile economice socialiste, calitatea muncii de conducere are un rol hotărîtor în realizarea sarcinilor acestor unități. De felul cum lucrează consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, de competența și operativitatea cu care rezolvă diferitele probleme, de modul cum organizează întreaga activitate depind bunul mers al treburilor obștești, progresul epoperativei respective. Este necesar, de aceea, ca toți cei aleși în consiliile de conducere să-și îndeplinească cu conștiinciozitate manda- ) tul prirhit din partea adunării generale, îndreptățind astfel încrederea ce le-a fost acordată. Asupra acestei probleme trebuie să pună în mai mare măsură accentul și uniunile cooperatiste și organizațiile de partid. Acestor organe le revine sarcina să se ocupe sistematic de îmbunătățirea stilului de muncă al consiliilor de conducere, să le acorde, la fața locului, un ajutor mai: eficient, să organizeze acțiuni care să răs- : pîndească larg experiența valoroasă existentă în această privință în diferite unități, astfel ca stilul de muncă al consiliilor de conducere să se ridice la nivelul cerințelor și al sarcinilor prevăzute în statut.Anchetă realizată de Radu ATANASESCU,

• . - Gheorghe BALTA, Ion CHIUJDEA
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A VEM NEVOIE DE ȘLEFUITORI BUNI
f

PENTRU COMORILE CULTURIIMarile valori culturale ale trecutului fac obiectul unei preocupări atente și pline de căldură a regimului nostru, expresie a înaltei prețuiri fată de mărturiile care, peste veacuri, demonstrează forța creatoare a poporului român. în repetate rînduri, conducătorii partidului și statului nostru au inclus această preocupare în rîndul problemelor de cea mai mare actualitate, manifestînd o grijă pilduitoare pentru valorificarea monumentelor istorice și de cultură, pentru păstrarea acestora la loc de cinste în patrimoniul national al României socialiste.Pe întinsul patriei sînt răspîn- dite neînchipuit de multe monumente, aflate în grija organelor locale. Or, nu întotdeauna cei chemați să se ocupe în mod direct de întreținerea, restaurarea și punerea lor în valoare înțeleg întreaga însemnătate și răspunderea acestei sarcini. Presa a semnalat în mai multe rînduri că monumentelor noastre istorice nu li se acordă încă toată atenția pe care le-o datorăm. M-am ocupat și eu de a- ceastă problemă, am sugerat unele soluții, diferite foruri și personalități care aveau un cuvînt de spus în acest domeniu au promis că vor fi luate măsurile necesare. Dar progresul făcut pînă astăzi — deși el nu poate fi negat — nu este de natură să ne mulțumească. Probă, articolul atît de interesant și de bine documentat („Din nou despre întreținerea monumentelor de cultură") apărut în „Scînteia" din 30 septembrie 1966, în urma unei anchete foarte vaste din punct de vedere teritorial, minuțioase, și a unor convorbiri la fața locului.Așa cum am mai arătat și cu

NOASTRE MA TERIALE
acad. prof. G. OPRESCU

alte prilejuri, o contribuție esențială la rezolvarea acestei situații ar avea-o constituirea unei Comisii centrale a monumentelor istorice. O comisie învestită cu autoritatea științifică și administrativă necesară pentru a da dispoziții, a considera problema în ansamblul ei și a controla toate lucrările care se execută. Cred că inexistența a- cestui for este una dintre principalele cauze ale lipsei de coordonare a măsurilor, adesea bune, care se iau, și a tuturor cazurilor de practică inadecvată care există.Realitățile de pe teren impun, de pildă, reglementarea rolului pe care trebuie să-l joace, în domeniul la care ne referim, sfaturile populare — principalul element în opera de conservare și de restaurare a monumentelor, căci de la ele se vor cere mijloacele necesare pentru orice operație. Deși astăzi situația este evident mai favorabilă decît acum cîțiva ani, încă unele din organele noastre locale nu sînt convinse totdeauna de însemnătatea acestei activități din punctul de vedere al culturii noastre naționale. Vreau să spun că nu se înțelege destul de clar că aceste construcții, unele amenințate de ruină, constituie un argument hotărîtor

de al a o-

(Urmare din pag. I)

evidență capacitatea de creație teh
nică și spiritul inventiv al oamenilor 
de știință români, dintre care unii, 
din cauza condițiilor vitrege din pa
trie, și-au dus activitatea în străină
tate. Sînt prezentate machetele apara
telor de zbor construite de Aurel 
Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă. 
Este de asemenea înfățișată activita
tea depusă de biospeologul Emil Ra- 
covifă, endocrinologul C. I. Parhon, 
de marii savanți din domeniul medi
cinii Babeș, Cantacuzino și Marinescu.

Expoziția pune în evidență în mod 
convingător tradițiile materialiste din 
gîndirea filozofică și social-polifică, 
precum și orientarea progresistă, ma
terialistă, a numeroși savanți din do
meniul științelor naturii. Toate aces
tea au creat cadrul favorabil de pă
trundere și de răspîndire a ideilor 
progresiste printre intelectualii noș
tri.

Atitudinea fermă antifascistă și an
tirăzboinică a numeroși membri ai 
Academiei și ai corpului didactic mar
chează o altă pagină importantă din 
etica oamenilor de știință Vomâni.

O harfă de mari proporții dă o 
imagine concentrată a activității știin
țifice ce se desfășoară în prezent pe 
cuprinsul întregii țări. Ea prezintă, 
punctată cu becuri multicolore, re
țeaua republicană de cercetare con
stituită din 267 unități, între care 56 
aparținînd Academiei, 163 ministere
lor departamentale și 48 combinate
lor și uzinelor. Activitatea lor este 
completată de munca rodnică depu
să de cele peste 13 000 cadre di
dactice din 860 catedre de învăță- 
mînt superior.

Sînt înfățișate principalele orien
tări ale activității științifice din Ro
mânia ce se desprind din documen
tele Congresului al IX-lea al P.C.R. 
și din alte documente de partid și de 
stat. Cu ajutorul graficelor, machete
lor, aparafeloi originale, al fotogra
fiilor, al unor produse industriale etc. 
sînt relevate succesele obținute de 
oamenii de știință și de cercetătorii

din România în diferite ramuri ale 
științei, precum și contribuția lor la 
dezvoltarea economică și progresul 
social-cultural al patriei noastre. Mul
te din rezultatele cercetării științifice, 
fundamentală și aplicativă, atît în 
domeniul știinjelor naturii cît și al 
științelor tehnice, și-au găsit întru
chipare în practică. Astfel de realizări 
ale oamenilor de știință și ale cerce
tătorilor noștri sînt instalația de foraj 
de mare adîncime, instalația de dis
tilare în vid a țițeiului, instalația de 
cocsare înlîrziată, instalația de stiren 
de la Combinatul de cauciuc sinte
tic, corelatronul I.F.A., instalațiile a- 
ferente lubrificației cu gaze etc., pre
zentate la expoziție în machete su
gestive. Cărțile expuse, rezultate ale 
activității editoriale academice, de
monstrează că în anii socialismului 
s-au afirmat cu putere școli științifice 
de veche tradiție în domeniul isto
riei, filologiei, că s-au amplificat pre
ocupările în domeniul științelor eco
nomice și filozofice, în toate dome
niile de cercetare științifică. Expona
tele din sectorul bibliotecilor, muzee
lor, editurilor, informării și documen
tării fehnico-șființifice aruncă o lumi
nă grăitoare asupra efortului susți
nut pe care statul socialist îl face 
pentru dezvoltarea acestor importan
te ramuri în vederea promovării ști
inței și culturii, a răspîndirii ei în 
mase.

în expoziție și-au găsit oglindire 
și legăturile științifice și culturale ale 
României socialiste, cooperarea cu in
stituții și specialiști din țările socia
liste și din alte țări ale lumii — ex
presie a dorinței de pace și colabo
rare a poporului român.

Prin bogăția materialului prezentat, 
expoziția științei și culturii românești, 
organizată cu prilejul Centenarului A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia, oglindește nivelul atins și 
dinamica dezvoltării creației noastre 
cultural-șființifice, aportul ei substan
țial la construcția socialistă, înfățișînd 
totodată luminoasele ei perspective 
de viitor.

iice, și, mai cu seamă, să ne impunem cea mai mare exigență în acordarea lor. Titlul de doctor presupune mai întîi o incontestabilă și deosebită capacitate științifică, spirit creator, pasiune pentru cercetări personale, pentru cucerirea noului și lămurirea necunoscutului în domeniul căruia 1 te-ai devotat cu totul. El presupune apoi, de asemenea, o reală maturizare pe baza unei îndelungi practici în cercetarea științifică, a unor rezultate concrete care au contribuit la progresul științei.

Atenția de care se bucură știința, în genere, și învățămîntul superior din partea conducerii de partid și de stat este de natură să releve mai puternic responsabilitatea ce revine tuturor celor ce lucrează în aceste sectoare de activitate. Aș zice: mai cu seamă răspunderea ce revine învățămîn- tului superior, pentru că aici, în- lăuntrul acestuia, se pregătesc, atît ca studenți cît și ca tinere cadre didactice universitare, cei care, în curent cu marile cuceriri din lumea întreagă în toate domeniile, vor contribui la progresul specialității lor și vor spori prestigiul științei românești.Universitatea — învățămîntul superior în general — este ea însăși un centru de cercetare și elaborare științifică ; ea este, totodată, un centru de formare a cadrelor și un focar radiant al spiritului științific în sensul cel mai înalt și mai adevărat al cu- vîntului.Iată pentru ce o mare răspundere revine celor ce muncesc în acest sector, nu numai pentru calitatea cursurilor, pentru nivelul cunoștințelor împărtășite, pentru valoarea pregătirii absolvenților pe care-i oferă apoi vieții economice, sociale, științifice și culturale a patriei noastre, laboratoarelor, uzinelor, clinicilor, institutelor și școlilor, dar, într-o sporită măsură, și pentru selecționarea, dezvoltarea și perfecționarea cadrelor didactice menite a sluji mai departe învățămîntul superior. Criteriul valorii științifice, criteriul cantității și calității cunoștințelor ca și al capacității crea
toare științifice — totdeauna hotărîtor — trebuie să fie pretutindeni, dar mai cu seamă în învățămîntul superior, un criteriu de bază, tocmai pentru că, așa cum am spus, ne aflăm în fața unei instituții menită nu numai să producă ea însăși știință, dar să formeze oameni de știință.Știința, așadar, concepută în sensul cel mai modern, mai viu, mai profund și mai creator, trebuie să fie criteriul suprem de selectare și promovare a cadrelor, îndeosebi în învățămîntul superior. Ce trebuie să facem practic pentru a realiza această dorință, acest comandament al epocii noastre ?In primul rînd, să acordăm importanța cuvenită titlurilor științi-

mai ab- cu maiPoate fi lărgită ariaîncepem cu spălarea t fără aprobarea D.M.I., în unele cazuri s-a făcut apel la lucrători aflați la în- demînă și care, la o probă sumară, dădeau impresia că sînt în stare să aducă o pictură afumată și înnegrită de vreme la strălucirea ei inițială. Substanțele chimice folosite produceau momentan aceste e- fecte, dar ele nu rezistau decît foarte puțin timp, după care imaginea era mai neagră decît chiar cum fusese înainte de spălare. Așa este cazul, între altele, al bisericii din Băjești-Muscel, unde o splendidă colecție de portrete din sec. al XVII-lea a devenit astăzi invizibilă, și chiar a bisericii Doamnei din București. Tot așa de delicată este situația picturilor care nu mai aderă cu totul la perete, și pentru a căror alipire din nou nu s-a găsit încă la noi un meșter priceput. Se impune studiată posibilitatea trimiterii în străinătate a unor pictori care să se specializeze în restaurări științifice de tot felul; pînă atunci, trebuie să ne ferim mai ales de procedee de spălare a picturii, în care intră substanțe chimice, altele decît apa. Orice substanță chimică, și îndeosebi soda, poate produce dezastre. Dar dincolo de aceste considerente practice, este necesară, cum spuneam, reglementarea pe plan național a problemei în ansamblul ei, adoptîndu-se măsuri eficiente care să împiedice repetarea unor cazuri ca acelea citate în articolul din „Scînteia“.Tot în legătură cu respectul față de monumente, îmi permit să atrag atenția că, în vede-: rea sistematizării orașelor, uneori se întîmplă ca un monument să întrerupă linia dreaptă sau cir- conferința la care aspiră întotdeauna urbaniștii ca fiind formele cele mai simple de imaginat. Acest obstacol, dacă există, este pur și simplu amenințat să dispară — cu asentimentul „generos" al edililor locali — în loc ca talentul arhitectului și inventivitatea lui, dacă le are, să facă tocmai din monumentul respectiv un element pitoresc, de atracție, în monotonia unei străzi, a unui ansamblu urbanistic, cum au făcut adesea ar- hitecți inspirați.

de recrutare
învăfă- superior. un crite- bun ar

a cadrelor didactice

rîndul cărora pot fi selectate ccr- drele didactice universitare, făcînd în felul acesta posibilă și aici o alegere mai severă, o înălțare a nivelului general. Concursurile a- cestea, la rîndul lor, poate că ar trebui să devină' ceva mai concrete. Un colocviu liber, urmat de un seminar pentru lectori, o prelegere pe o temă dată pentru conferențiari sau profesori ar face rezultatele mult mai sigure.Un aspect nu lipsit de importanță îl constituie selectarea cadrelor tinere : preparatorii și asistenții, în momentul de față, pe baza regulamentelor în viqoare, cei buni dintre solventi, cei mediile celemari în qenere ti9c în mîntul Firește, riu maifi qreu de qăsit. Și totuși socot că și aici se mai poate realiza o îmbunătățire, vent este mai < lă. O lă pe obicei rii o cu atentie din anii studenției și care apoi în anii de dezvoltare de după absolvirea facultății, cînd începe adevărata ucenicie științifică, se împlinește. Dar, pe de o parte, cazurile negative nu sînt excluse (și uneori ele au existat). Pe de altă parte nu trebuie să excludem de la posibilitatea de a intra în rîndul tinerelor cadre didactice universitare o serie de absolvenți pe care poate i-au despărțit cîteva fracțiuni de media necesară pentru această cinste. Alții au sfîrșit facultatea într-un an fără locuri vacante de preparatori sau, pur și simplu — și știm bine din viață ce frecventă este și această eventualitate — nu au izbutit o vreme să-și dezvăluie toate însușirile, pe care mai apoi le pot valorifica din plin. Este, mi se pare, cum nu se poate mai firesc, mai legitim să nu considerăm că o alegere asupra unui tînăr de 22—23 de ani trebuie să fie întru totul definitivă — nici în bine, nici în rău. Ca atare, în spiritul la care m-am referit pînă aici și cu năzuința de a realiza o selecție și o promovare cît mai eficientă a cadrelor în învățămîntul superior pe întreaga scară, socot că acele concursuri cu largă participare amintite mai înainte pentru • posturi măi importante (lectori, conferențiari, profesori) trebuie să se instituie în chip real și pentru asistenți, după trei sau patru ani de funcționare, avînd dreptul să se prezinte la ele și colegii lor din alte sectoare de muncă, dacă îndeplinesc condițiile de vechime și activitate științifică ce se vor prevedea.în felul acesta, încă de la prima treaptă, cadrele didactice universitare vor înțelege înalta pregătire și spiritul creator științific de care trebuie să dea în continuare do? vadă, vom putea ajunge ca universitățile, institutele noastre să devină cu adevărat importante centre de creație științifică, ele oferind nu numai lucrări originale de mare însemnătate, dar formînd, '■ ca și în trecut, cadrele cu care știința românească s-a mîndrit, prin care va putea să îmbogățească și de acum înainte știința și cultura națională și universală.

Un absol- eminent totuși o nu- făqăduia- făqăduia- care de profeso- urmăresc încăuniversitare

și proba evidentă că sîntem un stat vechi și cultivat, în care arhitectura și alte arte erau, încă în vechime, onorate și practicate cu succes ; monumentele noastre sînt o mărturie de neînlocuit pentru toți cei care vor să cunoască contribuția românilor la civilizația secolelor trecute. Or, după socoteala mea, îndrumarea organelor locale în sensul reconsiderării principiu a întregii probleme, stabilirii urgenței lucrărilor și modalităților de efectuare, sîntbiective urgente care pot fi atinse cel mai bine de o Comisie a monumentelor istorice, cu autoritate științifică, cu răspundere precisă. Tot Comisiei îi incumbă să ajungă la o clarificare a raporturilor între sfaturile populare, actuala Direcție a monumentelor istorice și toți cei care — execu- tînd planuri venite la timp și în vederea cărora, tot la timp, s-au luat măsurile de a se procura materialul necesar — sînt datori să înceapă temeinic o lucrare proiectată ; aceasta, pentru a nu se repeta cazuri în care, chiar cînd sfatul popular are sumele necesare unei restaurări, să nu le poată folosi Este cum cum riența noastră, că o sumă importantă, pusă la dispoziția unui sfat popular, n-a putut fi cheltuită, din lipsă de coordonare sau, și mai trist, din cauză că banii destinați restaurărilor au fost cheltuiți de sfatul popular într-un alt scop, considerat din lipsă de informare științifică mai necesar și mai urgent.Este adevărat că actuala Direcție a monumentelor istorice (D.M.I.) — care în viitor ar constitui organul principal de execuție al Comisiei propuse — a avut un rol de seamă, pe care l-a exercitat cu pricepere și entuziasm. A stabilit, de pildă, o listă precisă a monumentelor, bazată pe cercetări și verificări la fața locului, însoțită de planuri, listă care cuprinde aproximativ 6 500 de monumente, printre care sute și sute ar fi de restaurat. Dintre acestea, un anumit număr, important pentru mijloacele Direcției, dar nicidecum pentru totalitatea nevoilor, au fost restaurate, și bine restaurate. Cele care rămîn constituie însă o sarcină mare.Una dintre greutățile cu care are de luptat D.M.I. este că, nu numai pentru restaurări, dar și pentru mici lucrări de întreținere, îi lipsesc meșteșugari familiarizați cu felul cut, tele.mea, restaurări, pe bază de normă, ceea ce nu permite o muncă de migală, cheltuirea unui timp mai îndelungat necesitat uneori de operații mai delicate și efectuate cu o a- tenție deosebită. Apoi, felul însuși al lucrului, deosebindu-se de trecut, a avut uneori ca rezultat că reparațiile au fost mai puțin rezistente decît chiar partea veche a monumentului, și s-au degradat repede. Acum însă, din fericire, s-a ajuns, în unele regiuni, să se organizeze grupuri de zidari, de pietrari și de dulgheri, lnstruiți să procedeze după tehnica celor din trecut; ei au refăcut unele lucrări care completează potrivit ceea ce lipsea monumentelor. Aceste grupuri călătoresc de la un monument la altul, cu foarte bune rezultate. Practica nu este însă generală și nu se bucură pretutindeni de sprijin și înțelegere.Rămîne însă o problemă foarte delicată și foarte greu de rezolvat : cea a picturii. Va trebui să găsim pictori și restauratori cărora să le putem încredința restaurarea unei picturi, cu certitudinea că ea va fi total bine făcută. Să

din pricina unor neglijențe, inadmisibil să ni se spună, vedem din articolul citat, și știm foarte bine și din expe-

de a proceda al celor din tre- cei care au zidit monumen- Este greșit, după părerea să se lucreze, la astfel de

• CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Sala Palatului (seria de bilete 1 793 — orele 19,30), Republica (completare Pictorul Ghiață) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.• VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul — 9,30;11,45; 14; 16,15.• MOULIN ROUGE: Cinemateca — 9; 11,30; 14;16.30.18,00 — Pentru cei mici : Filmul „N-o să doară". — Studioul pionierilor.18.50 — Publicitate.18,58 — Ora exactă.19,00 — Telejurnalul de seară.19,20 — Telefilatelia.19.30 — Filmul : „Insulele fermecate".19.55 — Ancheta TV : Colocviu liniștit desprezgomote.21,15 — Transmisiune din sala de concerte a Ra- dioteleviziunii a Concertului pentru vioară și orchestră de Mendelsohn Bartholdy. Dirijor : Emanuel Elenescu, Solist : Ricardo Odnoposoff.22,00 — Recital poetic :22.30 — „Povestea unuimație.22,40 — Telejurnalul de22.50 — Buletinul meteorologic.22.55 — închiderea emisiunii.
Prevert.scaun" film de ani-noapte.

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : Patria (completare Frunze) — 10; 12,15; 14,30; 16 45; 19; 21,15, București (completare Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Feroviar — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, Excelsior — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ultimele două completarea Ziua recoltei), —_

• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Festival (completare Frunze) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Aurora (completare Tradiții maramureșene) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, Melodia (completare Deschiderea noului an universitar) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (completare Centum anni Academiae) — 9,15; 11,45; 15,30; 18;20.30.• URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Capitol(completare „EU") — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Buzești (completare Planeta enigmelor) — 15,30; 18; 20,30, Volga (completare PictorulGhiață) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.• FECIOARA : Lumina (completare „EU")11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.• CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Victoria — 9; 12,30; 16,15; 20, Giulești — 15,45; 19,30, Tomis — 9; 12,30; 16; 19,30.• ZIUA FERICIRII — cinemascop : Central (completare Șoimii patriei) 21.• ȚARA FERICIRII : nisme) — 15,30; 18;• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.• CEA MAI FRUMOASĂ : Doina (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.• ANIMALELE — CONCERT» Timpuri Noi — 9—21 In continuare.• CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Dacia (completare Planeta enigmelor) — 8,30—15,45 fn continuare ; 18,15; 20,45, Flacăra (completare... Fermenții la lucru) 15,15; 18; 20,45.
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Union (completare Antago- 20,45.

Primul spectacol al Teatrului „Jozsef Attila" 
din Budapesta in Capitală

Teatrului
din

Artiștii
„Jozsef Attila" 
Budapesta și-au în
ceput miercuri seara 
turneul în București 
prezentînd în sala Co
media piesa „Becket" 
de dramaturgul fran
cez Jean Anouilh. Lu
crarea este inspirată 
din istoria Angliei se-

colului al XII-lea. în 
rolurile principale au 
apărut actorii Koncz 
Găbor, interpretul re
gelui Henric al II-lea, 
Darvas Ivăn, interpre
tul lui Becket, și 
Toth Jutka, interpreta 
Gwendolinei. Direcția 
de scenă a aparținut 
regizorului principal

al teatrului, Kâzân 
Istvăn. Decorurile sînt 
semnate de Wegenast 
Robert, iar costumele 
de Schăffer Judit.

La sfîrșitul specta
colului, artiștilor ma
ghiari le-au fost ofe
rite flori.

(Agerpres)

PE STRADA : Grivița (corn-.13,30; 16;• NU SÎNT COPACIpletare Pictorul Ghiață) — 9; 11,15;18,30; 21.• ZORBA GRECUL : Bucegl17,45; 20,45, Miorița — 8,30; 11,30;20,30, Pacea — 15,30; 18; 20,45.• STEAUA FĂRĂ NUME : GloriaVizita conducătorilor de partid și de giunea Bacău) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;Arta (completare Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Modern (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Galați)— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.• DILIGENȚA : Unirea (completare Lacul lebedelor) — 15,30; 18; 20,30, Crîngași (completare „EU")— 15,30; 18; 20,30.• NOTRE dame deMunca — 10; 15,30; 18; pletare Antagonisme) —— 15,30; 18,15; 20,30.• THERfiSE DESQUEYROUX : Popular (completare Măsură pentru măsură) — 15,30; 18; 20,30.• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Moșilor (completare Un secol șl multe milenii) — 15,30; 18; 20,30.• PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Vitan (completare Copiii... iar copiii) — 16; 18,15; 20,30.• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Ferentari (completare Inima și conștiința) — 15,30; 18; 20,30, Viitorul (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 15,30; 18; 20,30.• AVENTURILE LUI WERNER HOLT — ambele serii : Floreasca — 9; 12; 16; 20.• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Rahova (completare Planeta enigmelor) — 15,30; 18; 20,30.• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Progresul (completare Istoria navigației) — 15,30; 18; 20,45.• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Lira (completare Fermenții la lucru) — 15,30; 18; 20,30.
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(completare stat în re- 18,15; 20,30,

PARIS — cinemascop : 20,30, Drumul Sării (corn- 15; 17,45; 20,30, Cosmos

• ALFABETUL FBICI1 : Colenlin. — ÎS,30, 20.• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Cotro- |ceni (completare Lacul lebedelor) — 15,15;20,45.

CARLOSTeatrul 19,30.Teatrul de Operă și Balet:de stat de operetă : CLOPOTELE DIN 19,30.•CORNEVILLE• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEĂ LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20.• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (in sala Teatrului de Comedie) : MUȘCATA DIN FEREASTRĂ — 19,30.• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDOLUL și ION ANAPODA — 20.• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.• Teatrul „Ion Creangă" : HARAP ALB — 16.® Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „1. L. Caragiale" : SEARĂ DE TEATRU ROMANESC — 20.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 15, (sala din str. Academiei) : GULI- VER. ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): REVISTA DRAGOSTEI — 20.• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.
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Prof. univ. dr. docenf
G. C. NICOLESCU
Decanul Facultății de limbă 

și literatură română 
a Universității București

Tn. al doilea rînd — șl cu aceasta sînt departe de a epuiza problema, dînd doar cîteva note preliminarii — pentru a putea a- junge la selectarea și promovarea celor mai bune cadre de toa-

gradele în învățămîntul supe-
VEDERE

' terior, este nevoie ca posturile să fie accesibile, prin obișnuitele concursuri, tuturor celor care îndeplinesc condițiile cerute — de pregătire profesională și de activitate științifică. Mă gîndesc de pildă la propria mea specialitate. Știu că oameni de știință valoroși ca Ibrăi- leanu, Bogdan-Duică, Eugen Lo- vinescu, N. Cartojan, D. Popovici, Maiorescu au ilustrat învățămîn- tul secundar, cei mai mulți dintre ei trecînd apoi, cu întreaga, îndelunga lor experiență, în Invățămîn- tul superior. Lucrul este, desigur, valabil și în alte domenii. Deschiderea mai largă a acestei perspective cred că e bine să o realizăm — și sînt sigur că ar avea, pe lîngă altele, și avantajul de a stimula munca științifică temeinică în rîndul cadrelor din licee, ridi- cînd astfel în mod implicit și nivelul acestuia, lărgind sfera științei românești, mărind cercul celor din
CRONICA DE CONCERT

Un program de
muzică contemporană

colo- 
au 

iner- 
con-

Metamorfozele simfonice ale lui Hinde
mith, suita simfonică „Ma mâre l’oye“ de 
Ravel, Concertul pentru pian și orchestră 
de Ginastera și cele Două piese pentru orchestră ale lui Csiky 
Boldizsâr — au 
rat programul, 
șters o anume 
ție, monotonie a
certelor de început ale 
Filarmonicii. Și Ravel 
și Hindemith, în con
cepția lui Mircea Ba- 
sarab, au fost creiona
te sugestiv, logic. „Ma mâre l’oye“ este plină 
de poezie și delicatețe: 
simplu își deapănă 
povești care încîntă 
copilăria, înfiripînd 
cînd atmosfere tainice 
de pavană pentru 
„Frumoasa din pădu
rea adormită", cînd 
clipe de melancolie si 
expansiune pentru 
„Micuțul Degețel", 
cînd alternanțe în 
melodii pentatonice, 
tipic orientale pen
tru . „Urîțica, împără
teasa Pagodelor"; i- 
maginea prințesei, i- 
maginea balaurului și 
apoi finalul încununat 
de destăinuirea iubirii 
într-un cadru feeric 
— toate au fost pe 
rină însuflețite de căl
dura unui joc timbral 
bine dozat, de suflă-

torii de lemn îndeo
sebi, care au desprins 
liniile melodice limpe
de, cu sensibilitate.

Prin Metamorfozele simfonice însă, or
chestra, îmbrăcînd lim
bajul lui Hindemith, 
a desfășurat din nou 
sonorități luxuriante, 
degajînd prin fiecare 
grup de variațiuni (lu
crarea fiind construită 
din variațiuni pe o te
mă de Weber) trans
formări metalice, 
punți pentru imediat 
următoarea tratare. O 
altă lume decît cea a 
lui Ravel, o altă mu
zică care, deși ocoleș
te confesiunile, des
criptivul și înclină 
spre sobrietate, conci- 
ziune, continuă evi
dent, tot acel val ro
mantic.

Și Alberto Ginaste- 
ra, reprezentant de 
seamă al școlii muzi
cale argentinene, prin Concertul său pentru pian și orchestră, cu 
toată abundența cro- 
matismelor, construc
ția tradițională, mo
mentele de agilitate 
încărcate de orna
mente, broderiile — 
indică tot pulsația ro
mantismului. Exclu- 
zînd lungimile, care 
diluează conținutul (ex. 
Adagissimo, partea a 
Ul-a), am apreciat

virtuozitatea tratării 
instrumentului solist 
și, implicit, energia și 
temperamentul lui 
Hilde Șomer. Pianista 
americană a etalat tot 
ce era mai convingă
tor în partitură, a gîn- 
dit asupra ei, prezen- 
tînd-o cu convingere. 
Nu numai Concertul, ' 
dar și Studiul pentru mîna stingă de Skri- 
abin, și Danse ancien- ne de Villa Lobos — 
piese date ca supli
ment — au cîștigat în 
interpretarea sa evi
dențiind o certă încli
nație spre literatura 
muzicală modernă. In 
acest sens, orchestra 
a fost edificatoare în 
lucrarea: Două piese pentru orchestră a 
tînărului compozitor 
din Tg. Mureș, Csiky 
Boldizsâr. Au fost 
sensibilizate ecourile, 
blocurile compacte; 
Mircea Basarab a ur
mărit cu strictețe e- 
fectele pînă la ultima 
nuanță din final. S-a 
pornit de la un mono
log al flautului, de la 
gravitatea corzilor, 
pentru ca în cea de-a 
doua piesă replica să 
fie, printr-un ton dra
matic, elocvent, prin 
dinamizări.

Smarantla
GEORGESGS
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PLECAREA DELEGAȚIEI Cu prilejul vizitei delegației TELEGRAME EXTERNE
DE ACTIVIȘTI Al P.M.U.P de activiști ai P. C. din CehoslovaciaMiercuri dimineațaMiercuri dimineața a părăsit Capitala delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Kazimierz Barci- kowski, membru supleant al C.C. al P.M.U.P., adjunct al șefului secției organizatorice a C. C. al P.M.U.P., redactor-șef al revistei „Zycie Pârtii", care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost salutată de Andrei Cervencovici, membru supleant al C.C. al P.C.R., și Nicolae Ionescu, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Jerzy Fidler, consilier al ambasadei R.P. Polone la București. (Agerpres)

Insărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al R. S. Cehoslovace la București, dr. Karel Komarek, a organizat miercuri după-amiază, în saloanele ambasadei, o întilnire prietenească cu prilejul vizitei în tara noastră a delegației de activiști ai P.C. din Cehoslovacia, condusă de Jan Janik, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, membru al Pre-

zidiului și secretar al C.C. al P.C. din Slovacia.Au luat parte tovarășii: Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Matei cula, membriMihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid, reprezentanți ai unor instituții centrale, ziariști.(Agerpres)
și Gheorghe Ne- ai C.C. al P.C.R.,

Vizita in R. P. D. Coreeană a delegației

de partid și guvernamentale

RECEPȚIE CU OCAZIA SĂRBĂTORII
I

NAȚIONALE A AUSTRIEI
Zilele culturii sovietice

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Austriei, miercuri seara, ambasadorul acestei țări la București, Johann Manz, a oferit o recepție.Au participat Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★prilej, ambasadorul București, Johann o cuvîhtare la pos-Cu același Austriei la Manz, a rostit turile noastre de radio. (Agerpres)

Cronica PREGĂTIRI PENTRU

în cadrul Planului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, se organizează în țara noastră „Zilele culturii sovietice". în această perioadă vor avea loc manifestări variate.între 28 octombrie și 6 noiembrie se va desfășura „Decada cărții sovietice". La Librăria universală din Capitală vor fi expuse traduceri din limba rusă apărute în țara noastră și lucrări din toate domeniile editate în U.R.S.S. De asemenea, Biblioteca centrală de stat, împreună cu Consiliul Gene-

ral A.R.L.U.S., va organiza o expoziție de carte sovietică.La București, Sibiu, Cluj și Iași va avea loc Festivalul filmului sovietic. Expoziția artelor decorative aplicate contemporane din R.S.S. Lituaniană, R.S.S. Letonă și R.S.S. Estonă va fi deschisă la București și apoi la Timișoara.în aceeași perioadă ne va vizita țara baletul Teatrului academic de stat de operă și balet din Kiev, care va prezenta spectacole la București și Brașov.Uniunea Scriitorilor și Uniunea Compozitorilor, împreună cu Consiliul General A.R.L.U.S., organizează seri de literatură și muzică sovietică. (Agerpres).

PHENIAN 26 (Agerpres). — La invitația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și a Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, la 26 octombrie a sosit la Phenian o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Cuba, condusă de Osvaldo Dorticos Torrado, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist Cuban, președintele Republicii Cuba.La aeroport, delegația a fost în-

tîmpinată de Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, Țoi En Ghen, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, și alți conducători de partid și de stat.Țoi En Ghen și Osvaldo Dorticos Torrado au rostit cuvîntări.

Un omagiu 
veteranilor mișcării 
comuniste 
din BulgariaSOFIA 26 (Agerpres). — Marți seara a avut loc la Sofia o întilnire tovărășească cu vechi membri de partid. în cadrul căreia Biroul Politic al C.C. al P.C. Bulgar a adus un omagiu activității desfășurate de pionierii mișcării comuniste din Bulgaria. La întîlnire a luat cuvîntul Boian Bîlgaranov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar.Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a adresat un salut cordial veteranilor partidului. arătînd că in prezent comuniștii bulgari se pregătesc să în- tîmpine cel de-al IX-lea congres al partidului, care constituie un nou pas pe calea înfăptuirii idealurilor vechilor activiști ai P.C. Bulgar.

ea

Eșecul „războiului psihologic"
(Urmare din pag. I)

zilei FESTIVALUL întilnire interuniversitarăMiercuri dimineața a părăsit Capitala grupul de industriași și oameni de afaceri din Statele Unite ale Amerieii care a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspeții au fost salutați de Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțu- lv' Exterior.Au fost prezenți Richard H. Davis, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres).

„GEORGE ENESCU11

PRONOEXPRESLa tragerea concursului Pronoexpres nr. 43 din 26 octombrie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere : 16 19 41 37 47 39. Numere de rezervă : 45 5.

Comitetul național de organizare a Concursului și Festivalului internațional „George Enescu" a ținut o ședință, condusă de Ion Pas, președintele comitetului, în cadrul căreia s-a luat în discuție stadiul de pregătire a acestei manifestări muzicale internaționale din 1967.Membrii comitetului au discutat probleme privind desfășurarea celei de-a IV-a ediții a Concursului și Festivalului „George Enescu", printre care : invitarea unor personalități de peste hotare ca membri ai juriilor celor trei secții ale concursului — pian, vioară și canto — tematica simpozionului de muzicologie consacrat vieții și creației lui George Enescu, care va fi organizat cu acest prilej, precum și aspecte legate de manifestările artistice care vor avea loc în cadrul festivalului.

româno - italianăMiercuri a început la Institutul Central de Cercetări Agricole din București întilnirea interuniversitară româno-italiană pe probleme de agricultură, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Consiliul Superior al Agriculturii și Comitetul interuniversitar italo- român. Acțiunea continuă începutul făcut cu un an în urmă la Pisa și se înscrie în contextul relațiilor culturale cu tradiție dintre România și Italia.La întilnire participă academicienii Gherasim Constantinescu și Teodor Bordeianu, prof dr. David Davidescu, membru corespondent al Academiei, profesori universitari, cercetători și alți specialiști

din agricultură din țara noastră. Participă, de asemenea, profesorii Orfeo Turno Rotini, de la Universitatea din Pisa, Guggino Emanuele și Pietro Caparrini, de la Universitatea din Catania, Attilio Bosticco, de la Universitatea din Torino, Cirillo Maliani, specialist în genetică vegetală.Participanții au fost salutați de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. în numele oaspeților a luat cuvîntul Orfeo Turno Rotini, care a transmis salutul colegilor săi din Pisa.în cadrul întîlnirii vor fi prezentate 16 referate pe diferite probleme ale agriculturii. (Agerpres).

Asupra teritoriului nord-vietna- mez cad lunar zeci de mii de tone de bombe. Invadatorii încearcă să atace și cu manifeste factorul decisiv: moralul.Despre moralul poporului și al armatei populare vietnameze s-au scris, pînă azi, pagini multe, ziariști și observatori de pe numeroase meridiane i-au definit cu admirație trăsăturile. In pofida atîtor suferințe și încercări, acest moral este astăzi mai ridicat ca oricînd, ilustrîndu-se, cu o deosebită pregnantă, prin riposta dată agresorului, prin realizările în construcția economică, prin hotărîrea poporului de a lupta pînă la capăt. Fabri- cînd, alături de bombe, literatură, lansînd milioane de manifeste peste orașele și satele Vietnamului, mașina de război a imperialismului american, încearcă mene panica, îndoiala, zia, teama ' de viitor,tarea la luptă. Un veritabil „război psihologic", bazat,’ ca și celălalt, pe o largă desfășurare de forte ! numai în provinciile zonei a IV-a (așa-numita „zonă de foc", aflată în prima linie a războiului, la nord de paralela a 17-a) au fost lansate, în ultimele zile, peste trei milioane de manifeste.Nu sînt uitati nici copiii. La Muzeul Municipal din Haifong am văzut, recent, sub cristalul unei vitrine, cîteva păpuși și baloane multicolore „made în U.S.A.", alături de piese vestimentare și aparate de radio cu tranzistori. Fuseseră lansate la periferia Haifon- gului, în satul Cam Lo, în ziua de 3 august a.c.Care este reacția populației ? In ceea ce privește efectul imediat, reacția primelor clipe, nimic mai semnificativ, poate, decît explicația rostită cu un

fel de tristețe profesională conservatorul muzeului din fonq— Abia am izbutit să le salvăm — îmi spunea, arătînd obiectele din vitrină. De obicei, în asemenea cazuri, populația e cuprinsă de-o astfeJ de ură încît le distruae pe loc.S-ar putea spune că autorii „războiului psiholoqic” nu sînt deloc niște psiholoqi iscusiți. O- biectele pe cure le vedeam în vitrina muzeului fuseseră lansate la Cam Lo — micul sat de la periferia Haifonqului — chiar a doua zi după ce, tot aict, la 2 auqust a.c„ avioanele S.U.A săvîrșisefă atac sălbatic, isprăvit roase victime. Jucăriile 3 auqust cădeau pe proaspete a 16 copilTntr-o mînă cu daruri șl apeluri la „liniște", iar într-alta cu bombe, nu este ușor să faci propagandă. Și totuși, acest război continuă, capătă mereu forme noi, își sporește efectivul de forte.Am vizitat, de curînd, cîteva sate din provincia Nam Ha, situată la sud de Hanoi, în drum către „zona de foc*. Provincie întinsă, boqată, una dintre principalele producătoare de orez și trestie zahăr ale Vietnamului de nord, se întinde, pe o distanță de 72 lometri, pe coasta oceanului,proape de port-avioanele Flotei a 7-a. Este unul dintre motivele pentru care „războiul psiholoaic* și-a ales-o, nu o dată, ca obiectiv de primă însemnătate. Un alt motiv este faptul că 14,4 la sută din populație este compusă din catolici, multi dintre ei cu leqături de rudenie în Sud.Era duminică dimineața cînd am intrat în comuna Nqhia-Honq, lîn- gă țărmul Pacificului. Soarele scălda într-un aur sărbătoresc case și

de Hai-

un cu nume- lansate la mormintele
să se- confu- renun-

arbori, peste sat plutea danqătul clopotului bisericii, chemînd credincioșii la messa duminicală. Grupuri de bătrîni în haine noi („costume de ceremonie", cum li se spune pe-aici) merqeau lent pe urmele danqătelor, și mă qîndeam, în timp ce-i însoțeam, la o bisericuță catolică pe care o vizitasem, cu cîteva zile mai înainte, în satul Phu Xa, de la periferia Hanoiului : bombele îi distruseseră acoperișul, flăcările înneqriseră crucifixele, exploziile smulseseră Icoanele de pe pereți. Aici, la Nqhia-Honq, era, însă, liniște, totul se desfășura ca într-o lume închisă departe de frămîntările zilei Preotul oficia cu voce coborîtă. în stînqa, qrupuri de femei, în dreapta, bărbații.Transcriu, pe scurt, rezultatele „războiului psiholoqic* în acest loc. Nu numai că îndemnurile lansate din avioanele S U.A. rămîn fără efect, dar totul, absolut totul, întreq cursul vieții și-al muncii cotidiene înaintează în sensul opus. Aproape 300 de tineri de-'aici s-au prezentat, în ultimul timp, la centre de înrolare, cerînd să li se dea posibilitatea să lupte cu arma-n mînă 1964 încoace, colă cite ?. 000 tone orez statului democrat-popular Cît privește atitudinea fată de quvemul de la Sal- qon și de „paradisul" promis de acesta, e de-ajuns să amintesc că populația din Nqhia-Honq a dat un sprijin substantial în capturarea unor spioni „commandos'-i debarcați într-o noapte din Vietnamul de sud. Rendez-vous-ul sperat nu s-a produs, spionii au fost prinși de cum au pus piciorul pe sol, tar valurile oceanului continuă să măture, ca-ntr-un perpetuu reflux, tot ce e spumă și efemer, fără rădăcini în aceste pămînturi.

(Agerpres) anualde ea ki- a-
„în prima linie"., cooperativa aqri- din comună vinde Din

POLITICE ACTUALEIFază din meciul Dinamo F.C. ToulouseFoto ! M. Cioc
ZI BUNĂ PENTRU FOTBALIȘTII NOȘTRI

1 m
?

O valoroasă victorie
a pifeștenilor
5-1 cu F. C. Toulouse

sebit. Prima repriză, în care de altfel scorul a luat proporții (la pauză echipa noastră a condus cu 7—0), a însemnat o totală reușită a ofensivei înaintării.Fotbaliștii oaspeți — din categoria A a campionatului iugoslav — nu au putut echilibra jocul decît în repriza secundă.
ROMÂNIA (TINERET) — 

BULGARIA (TINERET) 1—1

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 octombrie. In țară : Vreme relativ umedă cu cerul temporar no- ros. Vor cădea ploi in cea mai mare parte a țării. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 7 și 17 grade. în munți se va semnala lapoviță. în București: Vremea se menține in general instabilă cu cerul temporar noros. Vor' cădea ploi de scurtă durată. Vînt potrivit din vest. Temperatura în scădere ușoară.

Dinamoviștii piteșteni merită toate felicitările ! Ieri, pe stadionul din „Trivale", infirmînd aproape toate pronosticurile (căci, la drept vorbind, era greu de presupus că vor putea remonta acel 0—3 de la Toulouse) — piteșteni au obținut o victorie în fața aceluiași la un scor concludent: timpul jocului ei au demonstrat o bună pregătire și multă dragoste pentru culorile clubului, pentru prestigiul fotbalului românesc. în acest fel, echipa piteșteană și-a a- sigurat calificarea în turul trei al „Cupei orașelor tîrguri", competiție de tradiție în fotbalul european.Desfășurarea partidei de la Pitești a fost de-a dreptul dramatică. Corespondentul nostru pentru regiunea Argeș, Gheorghe Cîrstea, ne-a transmis că în repriza întîi ’ echilibrul de forțe s-a menținut perfect. La pauză tabela de marcaj indica de altfel scorul de 1—1, prin punctele înscrise de fundașul David (min. 19) și de Vojciak (min. 42),Reluarea jocului a însemnat o puternică ofensivă din partea pi- teștenilor, care n-au precupețit nici un efort în lupta pentru o victorie de prestigiu, pentru calificarea e- chipei lor. Jocul s-a desfășurat într-un singur sens — spre poarta francezilor. Masați aproape cu toții în propriul careu, aceștia au făcut eforturi disperate pentru a evita noi goluri. Zadarnic însă; în numai 15 minute scorul a devenit 4—1 pentru piteșteni, urmare a golurilor înscrise de Dobrin și Radu (de două ori). Francezii caută să mențină acest rezultat, care, conform regulamentului competiției, le-ar fi asigurat calificarea ;

fotbaliștii strălucită adversar, 5—1. în

cula rîndul lor, piteștenil, dorind tot dinadinsul calificarea, de care îi despărțea acum doar un gol, atacă cu mai multă vigoare. Golul plutește în aer I El avea să „cadă" însă de abia în ultimele secunde ale partidei, cînd Țurcan, aflat în fața porții franceze, a introdus mingea în plasă.
LOTUL A — SOCHAUX 

(FRANȚA) 3—1în meciul de verificare făcut ieri în compania echipei franceze So- chaux, lotul nostru reprezentativ a dominat mai mult, în repriza I mai ales, și a terminat învingător cu 3—1 (2—1). Deschiderea scorului s-a produs în minutul 15, cînd, după un schimb de pase Pîrcălab- Lucescu-Pîrcălab, ultimul a șutat imparabil. Francezii au egalat după zece minute, datorită unei acțiuni personale a lui Wisnieski, fosta extremă dreaptă a naționalei Franței, din aceeași promoție cu Kopa. Riposta echipei române este însă viguroasă. La un atac pe mijlocul terenului, Surdan pasează în adîn- cime lui Dridea I și acesta marchează : 2—1.în a doua parte a meciului, echipele par a fi convenit la împărțirea „frățească" a perioadelor de dominare. Singurul gol d.'n a- ceastă repriză îl marchează Sorin Avram.
LOTUL OLIMPIC — NIKSICI 

(IUGOSLAVIA) 9—1Deși rezultatul ne scutește de comentarii, trebuie apreciat faptul că olimpicii noștri au arătat o foarte bună dispoziție de joc, linia de înaintare și în special atacan- ții centrali Dumitriu II-Frățilă re- marcîndu-se în mod cu totul deo-

La Ploiești s-a desfășurat întîlni- rea dintre selecționatele de tineret ale României și Bulgariei. Deși au dominat teritorial, tinerii fotbaliști români nu au reușit decît un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). Echipa bulgară s-a limitat la un joc de a- părare cu unele contraatacuri. Golul echipei noastre a fost înscris de Popanică. Egalarea a survenit în urma unui autogol marcat de Alecu.
★„Echipa de fotbal Știința Craiova a fost un bun partener de antrenament pentru reprezentativa Bulgariei în meciul disputat ieri pe stadionul Levski din Sofia" — transmite Agenția B.T.A.Desfășurînd un joc valoros în ansamblu, cu o apărare fermă, fotbaliștii români au reușit să mențină scorul egal pînă în min. 75, cînd bulgarii au înscris singurul gol.La Istanbul, în cadrul „Cupei balcanice" la fotbal, echipa Fenerbahce a întrecut formația U. T. Arad cu scorul de 3—1 (2—0). Golurile învingătorilor au fost înscrise de Yasar (min. 30, 36 și 65). Pentru U.T.A. a marcat Țîrlea.ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Izmir au început întrecerile Balcaniadei de baschet pentru echipele de juniori. Iugoslavia a întrecut cu 76—55 (49—25) echipa României, iar Turcia a învins Grecia cu 56—38 (27—18).• Aseară la Madrid, pe stadionul„Bernabeu’, s-a disputat revanșa pentru „Cupa intercontinentală" între echipele Real Madrid și Penarol Montevideo. întîlnirea s-a încheiat cu un rezultat neașteptat : 2—0 pentru Penarol. Penarol, care învinsese și în primul joc (2—0, la Montevideo), cucerește astfel ffl trofeul. ®
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Îzează o restructurare radicală a concepțiilor oficiale vest-germane în această problemă deoarece el continuă să îmbrățișeze teza nerealistă a nerecunoașterii de jure a R. D. Germane, dar ele se abat totuși de la

Viața politică din R. F. Germană a cunoscut zilele acestea o deosebită efervescență, generată, pe de o parte, de propunerile vicepreședintelui Partidului social-democrat, Weimer, privind relațiile dintre cele două state germane, iar pe de altă parte, de desfășurarea pe teritoriul Germaniei occidentale a manevrelor N.A.T.O., cunoscute sub denumirea „Fallex-66‘‘.Herbert Wehner a aruncat o piatră în apă și valurile provocate s-au revărsat asupra scenei politice vest-ger- mane. Această imagine, din ziarul „Die Welt“, se referă la propunerea vicepreședintelui P.S.D.G., formulată într-un interviu acordat revistei hamburgheze „Deutsches Panorama", privind crearea unei comunități economice între cele două state germane. Completîn- du-și declarațiile într-un alt interviu, acordat ziarului „Neue Rhein-Zeitung", Wehner și-a exprimat părerea că „recunoașterea de facto a existenței celor două state germane trebuie să facă obiectul unor discuții" între partidele vest-germane.Mai combativ decît înainte, încurajat de progresele din ultima vreme în consultările electorale și dorind să le extindă, Partidul social-democrat și-a susținut inițiativele în problema germană. Liderii săi au recunoscut necesitatea unor reglementări între cele două state germane ca o contribuție proprie la rezolvarea problemei germane și au preconizat contacte tehnice [a nivel ministerial.Sugestiile P.S.D.G. nu vi-

vechiul curs, susținînd necesitatea unor discuții și negocieri inter-germane. în locul imobilismului tradițional, dus pînă la ultimele lui limite de fostul cancelar Adenauer, liderii P.S.D.G. se a- rată mai sensibili la curentul de opinie care consideră că fără o discuție între germanii înșiși, fără un efort de căutare a unor modalități de apropiere, nu este de prevăzut un progres în rezolvarea problemelor care privesc Germania.Adversarii acestui curs, care încearcă să evite chiar o dezbatere pe planul vieții politice interne vest-germane, au reușit să obțină în 1961 așa-numitul pact de solidaritate în chestiunile inter-germane, încheiat între partidele coaliției guvernamentale : Uniunea creștin- democrată, Partidul liber- democrat (P.L.D.) și opoziția social-democrată. Prin sugestiile sale recente, P.S.D.G. a abandonat de fapt acest pact. Președintele fracțiunii parlamentare a U.C.D., Rainer Barzel, s-a ridicat cu vehemență împotriva propunerilor lui Wehner, caracterizîndu-le drept „primejdioase". Dar Partidul liber-democrat, care face parte din coaliția guvernamentală, a adoptat o poziție proprie, distanțîn- du-se de pozițiile rigide ale creștin-democraților. Serviciul de presă al P.L.D. a dat publicității o declarație în care regretă „nu"-ul pripit al cercurilor conducătoare din U.C.D., precum și faptul că inițiativele privind îmbunătățirea relațiilor inter-germane n-au dus pînă acum niciodată în R.F.G. la discuții serioase. La recenta sesiune a Bundestagului, deputatul Zoglmann, din partea P.L.D., a calificat propunerile formulate de Wehner „drept constructive și care merită să fie examinate cu seriozitate". Cu mai mul-

tă rezervă, dar de asemenea în mod favorabil, s-a exprimat și deputatul Mischnik, vicepreședinte al P.LJD. Iar Brandt și Mende, președinții partidelor social-democrat, și, respectiv, liberal, au cerut reluarea cît mai curînd a discuțiilor între partide în problema relațiilor inter-germane. De asemenea, publicația „Freie De- mokratische Korrespondenz", organ al P.L.D., arătînd, că „timpul a lucrat împotriva Republicii federale", a cerut o discuție temeinică în problema germană, luîn- du-se drept rile lui Wehner.Dar U.C.D. rămas Ziarul schau" în cadrul U.C.D. care, datorită imobilității guvernului și a declarațiilor pripite în problema germană, riscă să rămînă în izolare, s-au făcut auzite voci în sensul că ideile lui Wehner nu trebuie în nici un caz respinse în totalitatea lor și fără rezervă și că ele merită neapărat o examinare extrem de serioasă". Iar unii membri ai grupului parlamentar al U.C.D. au recunoscut că liderul social-democrat sale a care înSub stârnite Wehner, în pofida poziției sale negative, cancelarul Erhard a acceptat ca, într-un viitor apropiat, să invite la palatul Schaumburg (sediul cancelarului) pe reprezentanții grupărilor parlamentare pentru dezbateri în problema germană.Discuția este încă la început. Totuși, de pe acum se pot desprinde cîteva concluzii. Săptămînalul „Die Zeit" constată, pe bună dreptate, că în situația care domnea de multă vreme a

iază propune-nici în rîndurilenoile propuneri n-au fără ecou pozitiv. „Frankfurter Rund- relatează : „Chiar

„datorită ideilor adus din nou miș- problema germană", presiunea ecourilor de declarațiile lui

intervenit o schimbare : nitatea celor trei partide supra vechilor dogme s-a destrămat. Se face tot mai 
simfita presiunea curentului 
de opinie care solicită o dez
batere serioasă, efectivă, în 
jurul politicii oficiale a 
R.F.G. în problema ger
mană.Aproape concomitent cu propunerile privind o schimbare a pozițiilor nerealiste în problema germană, în R.F.G. s-au activizat și alte cercuri, cele militariste, activizare prilejuită de desfășurarea pe teritoriul Germaniei occidentale a manevrelor „Fallex-66“. Cercurile interesate în continuarea cursei înarmărilor și întreținerea psihozei „războiului rece" au dat acestor manevre o deosebită amploare. In afara exercițiilor militare obișnuite, în cadrul lor au fost prevăzute și e- xerciții politice. Ele aveau drept scop să verifice „capacitatea" guvernului și a parlamentului de a-și continua activitatea, de a adopta diverse măsuri, de a emite legi și decrete în condițiile cînd teritoriul vest-german ar fi invadat de... trupe dușmane. In acest scop a fost creat un „cabinet" special, zis „de stare excepțională", în care ministrul federal H. Krone îndeplinea funcția de președinte al statului, iar ministrul de interne, Paul Liicke, cea de cancelar. Nu a lipsit nici un „parlament de stare excepțională", format din 44 de deputați, a- parținînd partidelor din Bundestag și reprezentanți ai unor landuri. „Guvernul" și „parlamentul" au fost a- sistate de un adevărat stat major de consilieri și funcționari. Tn cadrul exerciții- lor „Fallex-66", aceste „autorități" s-au mutat pe timp de 4 zile într-un. adăpost de beton special amenajat, situat în districtul Eifel, pe valea rîului Ahr.

După cum relatează presa vest-germană, în cursul e- xercițiilor „parlamentul" a ținut 18 ședințe, adoptînd „legi". și „decrete", „guvernul" a transmis în toate colțurile țării ordine și dispoziții, călăuzi nd u-se după proiectul așa-ziselor „legi excepționale" care, din cauza împotrivirii manifestate de populația vest-germană, n-a fost încă supus parlamentului. Totul pare a fi fost organizat pentru a exercita presiuni asupra opiniei publice în încercarea de a o face să renunțe la opoziția față de legislația excepțională care preconizează măsuri în vederea mobilizării populației în scopuri militare. Prin manevrele „Fallex-66" cercurile militariste au urmărit crearea unei atmosfere de încordare care să justifice prezentarea într-un viitor apropiat a acestor legi parlamentului și să asigure adoptarea lor. Chiar Liicke, într-o convorbire avută cu un reprezentant al ziarului „Die Welt", a declarat că manevrele militare „au dovedit necesitatea a- doptării legislației excepționale". El a anunțat că proiectul „legilor excepționale", după ce va fi completat cu concluziile ce au reieșit din manevre, va fi prezentat la începutul anului viitor Bundestagului și că acum speranțele pentru adoptarea lui rapidă au crescut simțitor.Faptele dovedesc că pe scena politică vest-germană se înfruntă tot mai puternic două tendințe : una mai realistă, tinzînd spre o politică de natură să favorizeze relații și o apropiere între cele do«ă state germane, alta, reprezentată de cercurile militariste, urmărind sporirea încordării, accelerarea cursei înarmărilor.
Peîre STANCESCU
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Intensă activitate

ministru StephanopoulosDeclarațiile primului

„Luna 12“ s-a plasat

a tiei româneNEW YORK 26. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Agenda activității delegației române la sesiunea a 21-a a Adunării Generale se îmbogățește cu noi elemente. în afară de participarea nemijlocită la lucrările A- dunării și ale comitetelor ei principale, concretizată, printre altele, în numeroasele luări de cuvînt pe

marginea problemelor celor mai importante aflate în atenția sesiunii, membrii delegației țării noastre desfășoară, totodată, o intensă activitate de întrevederi și convorbiri cu șefii delegațiilor și reprezentanții diferitelor țări, cu înalte oficialități ale O.N.U., cu parlamentari străini.
■ întrevedere Corneliu Mănescu

Miercuri dimineața, ministrul a- facerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a avut o întrevedere cu Paul Martin, ministrul de externe al Canadei. La întrevedere au participat, din partea română, Petre Bălăceanu, ambasadorul țării noastre la Washington, și Constantin Flitan, director în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea canadiană — M. H. Wershof, șeful Departamentului ju-
■ întîlnire cu N. 

și A, DobrîninDelegația română la sesiunea Adunării Generale, condusă de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, s-a întîlnit miercuri la sediul misiunii permanente a țării noastre, cu N. Fedorenko, reprezentantul permanent al U.R.S.S. lâ OIN.U., și’' A. Dobrînin, ambasadorul Uniunii Sovietice la Washington. Tn cursul convorbirii care a_avut loc cu acest prilej, au fost abordate într-uh spirit de prietenie și colaborare frățească proble-
■ întîlnire cu un 

engleziLa Palatul .-Națiunilor Unite a avut loc, de aserrîenea, o întîlnire între membri âî delegației române și un grup de deputați englezi care vizitează O.N.U. Au participat ambasadorul Gheorghe Diaconescu,,". reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., Mia Groza, vicepreședinte al Marii A- dunărț. Iraționale a României, și Nicolae Ecobescu, reprezentant permanent lâ Oficiul O.N.U. din Geneva. . Grupul parlamentarilor englezi, reprezentînd diferite partide, a fost condus de deputatul laburist Maurice Edelman.întîlnirea a prilejuit un schimb de păreri în legătură cu activitatea

romaneasca
In saloanele Colegiului regal 

de arie din Londra a lost inau
gurală expoziția „Aria româ
nească a secolului XX", orga
nizată de Consiliul britanic îm
preună cu Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă din Re
publica Socialistă România.

Printre exponate se ailă lu
crări ale lui Constantin Brăncuși, 
ale sculptorilor Dimitrie Pădu
rea, Cornel Medrea, Victor Ro
man, tablouri ale pictorilor 

. Theodor Pallady, Gheorghe Pe- 
trașcu, Nicolae Tonitza, Henri 
Catargi, Corneliu Baba, Alexan
dru Ciucurencu, Lucian Grigo- 
rescu, Dumitru Gheată, lon Țu- 
culescu. Sint prezentate, de a- 
semenea, picturi ale tinerilor 
Ion Gheorghiu, Vasile Grigore, 
Ion Pacea, Brăduț Covaliu, lu
crări ale giaficienilor Ligia Ma- 
covei, Mariana Petrașcu și Mar
cel Chirnoagă.

Ambasadorul României la 
Londra, Vasile Pungan, a sub
liniat în cuvintarea sa că ase
menea schimburi și maniiestări 
culturale ajută la cunoașterea 
și apropierea dintre popoare. 
Relerindu-se la dezvoltarea re
lațiilor culturale româno-brita- 
nice el și-a exprimat speranța 
că expoziția va constitui, o nouă 
contribuție la'cunoașterea de 
către publicul britanic ,a unor 
aspecte din viata culturală a 
României, a preocupărilor paș
nice ale poporului nostru.

Rectorul Colegiului regal de 
arte, Robin Darwin, a vorbit 
despre valoarea lucrărilor ; ex
puse. La deschidere au luat parte 
Eirene White, ministru de stat 
al afacerilor externe, Paul Sin
ker, director general al Consi
liului britanic, personalități ale 
vieții culturale, și artistice, ■ cri
tici, de artă, ziariști și un
blic numeros. Au fost, de ase
menea, prezenti Mircea Popes
cu,--vicepreședinte al Consiliu.- 
lui■ Artelor Plastice din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, pictorii Henri.Ca
targi, artist al poporului, și Ion 
Gheorghiu.

pu-

L. RODESCU
Londra

de Externe alridic din Ministerul acestei țări, și K. Seaboon, consilier. Convorbirea care a avut loc a prilejuit un util schimb de păreri asupra perspectivelor de dezvoltare a relațiilor dintre România și Canada, precum și asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a sesiunii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă.
Fedorenko

me internaționale de pe agenda actualei sesiuni. La întîlnire au-participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., și Mia Groza — membri ai delegației țării noastre, precum și L. Kutakov și A. Sevcenko — consilieri ai delegației sovietice.Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a oferit un dejun.
grup de deputați

sesiunii Adunării Generale, evoluția relațiilor intereuropene și alte probleme ale vieții politice internaționale. Ea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

în

pe o orbită circumlunară
MOSCOVA 26 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la 22- octombrie a.c., în Uniunea Sovietică a fost plasată pe o traiectorie

Festivitățile 
de la Viena

• x *

ui cadrul operației „Irving", arestații — în cazul de față o femeie și copi
lașul ei — sînt tîrîfi de militarii trupelor agresoare spre locurile de interogare

Promotorii operației 
„irving" n-au obținut 

efectul scontat
• PUTERNICE ATACURI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE ÎN 

PROVINCIA BINH DINH

• 200 MILITARI DIN TRU
PELE AGRESOARE SCOȘI DIN 
LUPTĂ INTR-O SINGURA ZI

J. CYRANKIEWIGZ DESPRE
AGRESIUNEA S.U.A. ÎN VIETNAMVARȘOVIA 26 (Agerpres). — liste împotriva luptei de eliberare Luînd cuvîntul la ședința de la Varșovia consacrată împlinirii a 30 de ani de la crearea brigăzii poloneze „Dombrowski", Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a transmis un salut foștilor partici- panți la războiul civil din Spania.Referindu-se la problema nameză, subliniat can și-a jandarm Vietnam cea mai sălbatică și mai sîngeroa- să a intervenției armate imperia-

viet- Jozef Cyrankiewicz a că „imperialismul ameri- asumat astăzi rolul de mondial. Războiul din reprezintă manifestarea

asuprit".statele., socialiste nunațională- a • -poporului Declarînd că vor permite înăbușirea libertății Vietnamului,liului de Miniștri al R. P. Polone a arătat că acestea acordă poporului vietnamez un ajutor multilateral. El a relevat că „mai devreme sau mai tîrziu, S.U.A. vor trebui să înțeleagă netemeinicia politicii escaladării", „cu atît mai mult cu cît S.U.A. n-au fost încă niciodată atît-de izolate în cadrul opiniei publice mondiale și în rîndul guvernelor din lumea întreagă, fără a excepta pe propriii lor aliați".

președintele Consi-

SAIGON 26 (Agerpres). — Pentru a asigura succesul operației „Irving", la care iau parte importante efective americane, sud- vietnameze și sud-coreene, în provincia Binh Dinh din zona platou- rilor centrale au fost inițiate măsuri de prevedere, printre care... arestarea în masă a „suspecților". Peste 6 000 de sud-vietnamezi, relatează corespondentul agenției France Presse, au fost arestați și. reținuți în tot cursul desfășurării acestei operațiuni. Ei au fost considerați suspecți, pentru simplul fapt că locuiau în satele provinciei respective. Precauție inutilă, a- preciază însă observatorii politici, întrucît aceste arestări nu au ajutat trupele angajate în acțiune să obțină efectul scontat, ele fiind a- tacate continuu de unitățile patriotice care le-au provocat pierderi însempate. 200 de soldați a- 
mericani și sud-vietnamezi, menționează agenția de presă. „Eliberarea", au fost scoși din luptă în
tr-o singură zi, în urma unor vio
lente atacuri lansate de forțele pa
triotice. Patriota au doborît, de a- 
semenea, patru elicoptere, captu- 
rînd o cantitate însemnată de 
arme, muniții și efecte militare.Acțiunile ofensive ale patrioților continuă și în alte regiuni sud- vietpameze, informează corespondentul agenției France Presse.

Remanierea guvernului congelez
— LOCOTENENT-COLONELUL MULAMBA ÎNDE
PĂRTAT DE LA CONDUCEREA GUVERNULUIKINSHASA 26 (Agerpres). — Locotenent-colonelul Leonard Mu- lamba, prim-ministru al Congo- ului (Kinshasa), a fost îndepărtat de la conducerea guvernului, funcția sa fiind preluată de șeful statului, generalul Mobutu. Conform unei ordonanțe date publicității miercuri la Kinshasa, fostului prim-ministru i-a fost încredințat portofoliul apărării naționale (deținut de Mobutu), dar, menționează corespondentul agenției France Presse, el ar fi refuzat noul post,

declarînd că dorește să se retragă din viața politică.în cercurile oficiale, congoleze, semnalează-, corespondenții de presă, se apreciază că, noua măsură a generalului' Mbbutu ar fi fost determinată, între altele, • de „atitudinea șovăitoare" pe care fostul premier o adopta față de anumite probleme externe și mai ales interne, :venind ■ în < contradicție cu alte i personalități politice ‘ congoleze. I, . < ■ ' ■ ■

i

SICILIA 400000
de participant! 
la „Săptămînă 
de luptă"

ROMA 26 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor revendicative ale 
oamenilor muncii de • la sate din 
Italia, 400 000 de muncitori agricoli 
din Sicilia au început la .24 octom
brie o săptămînă de luptă. Această 
acțiune urmează după greva mun
citorilor agricoli din regiunea 
Emilia-Romagna, care s-a încheiat 
printrr-unj miting' de masă în ora
șul "Ferrara. Au loc, de asemenea, 
acțiuni în vederea creării unor or
ganizații de masă a păstorilor din 
Sardinia. Oamenii muncii de la 
sate din Italia revendică îmbună
tățirea situației materiale și a sis
temului de asigurări sociale.

VIENA 26. — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul sărbătorii naționale a Austriei, la Viena a avut loc o ședință festivă comună a Consiliului național și federal (cele două Camere ale Parlamentului austriac),. la care au luat cuvîntul președintele Austriei, F. Jonas, și președintele Parlamentului, A. Maleta.în aceeași zi, în sala sporturilor „Stadthalle" din Viena a avut loc un festival al tineretului, la care au luat parte mii de tineri și tinere din toate landurile țării. Manifestări au avut loc, de asemenea, și în alte localități.După cum se știe, la 26 octombrie 1955 Parlamentul austriac a adoptat legea despre neutralitatea permanentă a țării care exprima voința poporului de a nu-și mai vedea țara angrenată într-o alianță militară și excludea posibilitatea prezenței pe teritoriul Austriei a unor baze militare străine.

de zbor spre Lună stația automată „Luna-12“. în conformitate cu programul, la 23 octombrie, ora 22,12 (ora Moscovei) a fost corectată mișcarea ei.în cursul zborului spre Lună, la 25 octombrie, ora.- 23,47 (ora Moscovei), a fost efectuată frînarea stației.
In urma manevrei efectuate cu 

succes, stația automată „Luna-12" 
s-a plasat pe o orbită circumlu
nară apropiată de cea calculată și 
a devenit cel de-al treilea satelit 
artificial sovietic al Lunii.Potrivit datelor telemetrice, sis- _temele și aparatajul științific de bord, destinat cercetării spațiului circumlunar, funcționează normal. Legătura cu stația „Luna-12" este stabilă.Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile parvenite.

Lucrările 
Adunării Naționale 
a R. S. CehoslovacePRAGA 26 — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite: Miercuri au continuat lucrările celei de-a XlI-a sesiuni a Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. O. Cernik, vicepreședinte al guvernului și președintele Comisiei de Stat a Planificării, a prezentat deputa- ților un referat în legătură cu proiectul de lege privind cel de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale. Numeroși deputați care au luat cu- vîntul în cadrul dezbaterilor au afirmat că cel de-al patrulea plan cincinal deschide perspective noi pentru- dezvoltarea în continuare a economiei naționale a Cehoslovaciei, pentru ridicarea pe o treaptă mai înaltă a nivelului de trai, material și cultural al celor ce muncesc.

ATENA 26 (Agerpres). — Luînd cuvîntul marți în localitatea Ver- ria, primul ministru al Greciei,
CONFERINȚA U.N.E.S.C.O.

Protestul reprezentantului 
român împotriva prezenței
ciankaișiștilorPARIS 26 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Cea de-a 14-a sesiune a Conferinței generale U.N.E.S.C.O., ale cărei lucrări s-au deschis marți la Paris, a ales în funcția de președinte al actualei sesiuni pe prof. Bedret.tin Tuncel (Turcia). El deține și funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al U.N.E.S.C.O. Au fost, de asemenea, aleși cei 15 vicepreședinți ai Conferinței generale, precum și președinții comitetelor și comisiilor de lucru ale sesiunii. Plenara Conferinței generale a aprobat apoi raportul Comisiei de verificare a deplinelor puteri. La dezbatere au participat peste 20 de delegații. în legătură cu verificarea deplinelor puteri ale' delegației ciankaișiste, reprezentantul român, Valentin Li- patti, a exprimat din nou protestul guvernului român împotriva prezenței delegației ciankaișiste, arătînd că singurul reprezentant legal al poporului și statului chinez este guvernul R. P. Chineze.Miercuri, în plenara Conferinței generale, la propunerea delegației S.U.A., a fost pus la vot un proiect de rezoluție favorabil validării deplinelor puteri ale delegației ciankaișiste. El a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 40 împotrivă și 19 abțineri.

Stephanopoulos, a declarat că guvernul grec intenționează să strîn- gă relațiile de prietenie cu țările vecine, menționînd România, Bulgaria și Iugoslavia care, după cum a subliniat el, respectă principiile suveranității naționale, independenței și neamestecului în treburile interne. „Sîntem dispuși, a spus Stephanopoulos, să ne strîngem mîinile".Vorbind despre relațiile dintre Grecia și Turcia, Stephanopoul.' i a relevat că în momentul de față au loc discuții între reprezentanții celor două țări în vederea găsirii unor posibilități de soluționare pe cale democratică a problemei cipriote.
9ziPlenara a adoptat ordinea de a sesiunii și a primit prin aclamații ca stat membru asociat al U.N.E.S.C.O.. insulele Bahrein. Lucrările sesiunii continuă.

Vizita delegației 
parlamentare 

române in Italia

Delegația-română la sesiunea Conferinței generale a U.N.E.S.C.O.
I ■

patrie, delegația s-a oprit Ia 22 octombrie la Pekin, unde a fost primită de Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de . Stat al ■' R. P. Chineze.ra MOSCOVA. Alexei Kosîghin, președintele Consl- “• liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe regele Hassah al II-lea al Marocului, cu care a avut
■ PARIS. Miercuri a avut loc o reuniune a' Consiliului N.A.T.O. Cel 15 reprezentanți au hotărît să transfere Ta Bruxelles sediul Consiliului permanent, aflat în prezent la Paris.
tgU PHENIAN. - Agenția A.C.T.C. informează că în-., tr-o scrisoare adresată Comisiei țărilor neutre de supraveghere a armistițiului din Coreea, generalul-maior . _______________ ...._______Pak Giun Kuk, !reprezentant al părții coreeano-chineze o convorbire prietenească, a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, denunță introducerea ilegală de către partea americană-în-Coreea de sud a -diferite tipuri de armament și .'echipament de luptă. In scrisoare-se subliniază că astfel de acte, duc la intensificarea tensiunii din această țară șl trădează o activitate îndreptată, spre pregătirea unui alt război. ' ,

ROMA 26 (Agerpres). — Delegația Grupului parlamentar de prietenie România-Italia din Marea Adunare Națională, condusă de acad. Constantin Daicoviciu, a vizitat la 25 octombrie întreprinderea de automobile Fiat. Membrii delegației s-au întreținut cu președintele întreprinderii, prof. Vittorio Valetta, precum și cu alți conducători ai acestui important obiectiv industrial.în aceeași zi, delegația a fost primită la Camera de Comerț a orașului Torino. Au fost de față prefectul provinciei, Giuseppe Caso, chestorul adjunct al orașului Torino, președintele tribunalului, reprezentanți ai economiei și comerțului din localitate.Seara, parlamentarii români au participat la un dineu oferit la hotelul „Bernini-Bristol" din Roma de către președintele Camerei De- putaților din Parlamentul italian, Codacci Pisanelli, șeful Grupului italian al Uniunii interparlamentare.In timpul vizitelor, delegația română a fost însoțită de ambasadorul român la Roma, Cornel Burtică, și de senatorul Giuseppe Ma- ria-Sibille, președintele Grupului parlamentar italian pentru relații de prietenie cu Republica Socialistă România.

PRAGA 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., președintele R.S. Cehoslovace, Antonin Novotny, l-a primit miercuri pe Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe al Finlandei, care se află într-o vizită în această țară, în aceeași zi, Ahti Karjalainen., a părăsit Praga. Vîntr-un interviu acordat aguf- ției C.T.K., ministrul. finlandez a subliniat necesitatea înlăturării — pe calea tratativelor — a cauzelor atmosferei de încordare din Europa. „Noi, a spus el, ne pronunțăm pentru convocarea unei conferințe, la care să fie examinate problemele securității europene, conferință care ar putea crea premisele pentru obținerea unor rezultate practice".în ceea ce privește poziția Finlandei față de situația din Asia de sud-est, Karjalainen, a declarat: „Criza din Vietnam intensifică atmosfera de încordare din lume și împiedică dezvoltarea colaborării internaționale pașnice". Ministrul de externe finlandez a spus că la baza soluționării problemei vietnameze trebuie să stea acordurile de la Geneva.
SUDAN

PROIECT PENTRU
DEZVOLTAREA
ECONOMICA

în Mozambic, forțele patriotice care luptă pen
tru cucerirea independenței țării dau lovituri 
puternice trupelor colonialiste portugheze. In 
fotografie — o unitate de partizani în timpul 

instrucției militare

A SUDULUI

BUDAPESTA. Pompiliu Macovel, președintele Co- mitetului de Stat pentru Cultură și Artă al Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită în R. P. Ungară, a avut o întrevedere cu Pal Ilku, mlnis- tiul culturii al R. P. Ungare,-cu care a avut un schimb , de. păreri privind relațiile culturale dintre cele două țări. La convorbire a fost de față și Dumitru Turcuș, ■. ambasadorul Republicii Socialiste România la. Budapesta.
ES3 PARIS. La librăria editurii „Eyrolle' din Paris a avut loc inaugurarea unei expoziții a cărții științifice și tehnice românești.

MB HANOI. Delegația economică guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, după ce a vizitat o serie de țări socialiste, s-a înapoiat la 25 octombrie la Hanoi. In drum spre

ra BELGRAD. Potrivit unui acord, R.S.F. Iugoslavia va. acorda Pakistanului un credit în valoare de 30 milioane dolari, sumă cu ajutorul căreia întreprinderile pakistaneze vor, putea să-și procure utilajul necesar din Iugoslavia.KH SEUL. Guvernul sud-coreean a interzis activitatea ™ Asociației generale a studenților de la Universitatea Yonsei din Seul. Motivul interzicerii îl constituie faptul că, la inijiativa acestei organizații, la 13 octombrie studenții de la universitate au organizat o demonstrație de. protest împotriva recentului scandal provocat de afacerea cu zaharină de contrabandă, mușama- lizată. de autorități.EE3 PRAGA. La Invitația Camerei de Comerț a R. S. Cehoslovace, Ia Praga a sosit o misiune, comercială canadiană condusă de Stanley Randall, ministrul comerțului și dezvoltării al provinciei Ontario.

KHARTUM 26 (Agerpres). — Primul ministru al Sudanului Sadik El Mahdi șl-a început călătoria de o săptămînă în provinciile meridionale ale țării, pentru a constata la fața locului stadiul la care s-a ajuns în aplicarea măsurilor luate de guvern pentru restabilirea vieții normale în aceste regiuni.Guvernul sudanez a elaborat un proiect menit să ofere un nou cadru viitoarelor relații politice dintre nord și sud. Un comitet național alcătuit din reprezentanți ai tuturor partidelor politice studiază în prezent căile de accelerare a restabilirii vieții normale în provinciile meridionale. Premierul sudanez a anunțat că guvernul a hotărît crearea unei reședințe ministeriale permanente în sud și a elaborat un program de dezvoltare rapidă a sudului, în cadrul planului de dezvoltare economică pe 5 ani.
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