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tele muncește mai cu temei : are 
de asigurat încă o viată. Relațiile 
dintre părinți și copii, privite prin 
această perspectivă, ne apar ca un 
imens și ardent laborator de pre
faceri umane.

Chiar simtămînful de apropiere 
umană sporește în intensitate la 
cei ce au copii.

Influenta copiilor asupra părinfilor 
este o realitate neîndoielnică, pro
voacă adinei schimbări în viafa su
fletească a părinfilor. Dar ea se răs- 
frînge fot în educarea copiilor. Ca-

extinderea

prestărilor

de servicii la sate
idicarea nivelului de civilizație a satelor, asigurarea unor condiții de trai superioare populației din mediul rural constituie o parte integrantă a politicii partidului de făurire a bunăstării poporului, de satisfacere la un nivel tot mai înalt a cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Desfășurarea vastei acțiuni întreprinse de partid și guvern pentru asigurarea aprovizionării localităților rurale cu întreaga gamă de mărfuri solicitate, perfecționarea multilaterală a deservirii populației sătești urmărește în esență adaptarea rețelei comerciale la noile condiții de dezvoltare social-economică a satelor, la exigențele actuale ale populației acestora.Recent, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat, pe baza unui studiu amplu, o Hotărîre care creează un cadru larg cuprinzător pentru îmbunătățirea activității de deservire a populației sătești.Este cunoscut faptul că activitatea de prestări de servicii la sate, cu toate progresele realizate în ultimii ani, nu a ținut însă pasul cu progresele continue In îmbunătățirea nivelului de trai al populației sătești, cu cerințele crescânde ale acesteia. Sporirea veniturilor bănești ale țărănimii ca urmare a cooperativizării agriculturii și a măririi producției agricole marfă a creat condiții pentru creșterea accentuată a consumului populației sătești. Este elocvent faptul că în 1965 țăranii cooperatori au realizat venituri în bani și în natură cu 1,4 miliarde lei mai mari decît în anul precedent, iar în 1966 veniturile țărănimii vor spori din nou cu peste un miliard lei. Creșterea puterii de cumpărare a populației de la sate a dus, în perioada 1960—1965, la sporirea cu peste 82 la sută a desfacerilor de mărfuri prin comerțul cooperatist. Au intervemt schimbări profunde, structurale, în cerințele țărănimii. Un indice sugestiv îl constituie, în condițiile electrificării satelor (care urmează a fi încheiată în anii 1972—73), creșterea rapidă la sate a volumului desfacerilor de aparate de radio, televizoare, mașini de spălat rufe, mașini de cusut, frigidere.Scopul recentelor măsuri este tocmai acela de a determina lichidarea rămînerii în urmă a activității d~ prestări de servicii în localitățile rurale, adaptarea ei la sarcinile ce decurg din accentuata diversificare a cerințelor populației sătești. Schimbările radicale petrecute în viața țărănimii, structura mărfurilor desfăcute Ia sate impun existența aici a unei rețele cuprinzătoare de unități prestatoare de servicii, prin care populația să-și poată întreține și repara bunurile cumpărate și să-și comande diferite obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, potrivit specificului local.In scopul satisfacerii acestor cerințe, Hotărîrea prevede delimitarea domeniilor în care va activa la sate fiecare organizație ce are în profilul său prestări de servicii.

Cooperația de consum va dezvolta în toate comunele rețeaua de cizmării, croitorii, frizerii, coafură, va introduce noi profile prin înființarea de unități
(Continuare în pag. a II-a)

Realizînd peste plan, 
după 11 luni din a- 
cest an, 257 478 000 lei 
la produefia globală 
și 438 640 000 lei la 
produefia 
dută și 
colectivele 
derilor din 
Ploiești și-au 
angajamentul luat pen
tru întregul an. Circa 
96 la sută din sporul 
de producție s-a reali
zat prin creșterea pro
ductivității muncii. Pe 
ansamblul industriei 
ploieștene au (ost re
alizate pînă acum pes
te prevederile planu
lui la zi circa 30 000 
tone benzine și uleiuri 
minerale, 18 700 anve
lope pentru autovehi
cule, 40 000 tone căr
bune energetic,

semnafe cantități 
ciment, țesături, super- 
fosfați, cherestea și al
te produse de bună 
calitate. Au fost asimi
late noi instalații pen
tru foraj, extracție, pre
cum și produse chimi
ce și petroliere.

în condițiile crește
rii producției au fost 
reduse consumurile 
specifice de materii 
prime și alte cheltuieli 
planificate, obținîn- 
du-se pe această cale, 
numai în 10 luni ale 
anului, economii supli
mentare de peste 147 
milioane lei și bene
ficii peste plan de 152 
milioane lei, sume care 
întrec cu mult angaja
mentul anual.

(Agerpres)

Miercuri dimineața, la sediul C.C. al P.C.R. au început convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Venezuela, care face o vizită în țara noastră.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, la convorbiri au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Iliescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Din partea Coinitetului Central al Partidului Comunist din, Venezuela au luat parte tovarășii : Jesus Faria, secretar general al C.C. al P.C. din Venezuela, Eugenio

Dominguez, Eloy Torres, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din'' Venezuela, Hector Marcano Coello, membru al C.C. al P.C. din Venezuela, și Jeronimo Carrera, șef de secție la C.C. al P.C. din Venezuela.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă tovărășească de caldă prietenie.
*Miercuri' după-amiază delegația Partidului Comunist din Venezuela, condusă, de tovarășul Jesus Faria, secretar general al Comitetului Central al partidului, a vizitat Muzeul de Istorie- a Partidului Comunist Român, a mișcării revoluționare' și democratice din România. Delegația a fost însoțită de tov. Constantin Vasiliu.La sosirea la Muzeu, oaspeții au fost întîmpinați de tov. N. Cioro- iu, directorul Muzeului.

ADDIS-ABEBA 7 (Agerpres). — Trimișii speciali Mircea Moarcăș și Nicolae Popovici transmit: Miercuri dimineața președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și persoanele oficiale române care îl însoțesc, împreună cu Majesta- tea Sa Haile Selassie I, împăratul Etiopiei și cu Alteța Sa Imperială prințul Merid Azmațch Asfa Wosen au plecat din Addis-Abeba într-o călătorie spre estul țării.La o distanță de 130 km de capitala etiopiana a fost vizitat șantierul sistemului hidroenergetic Awash. După recenta intrare în funcțiune a unei prime hidrocentrale — Malkasa T — în prezent aici se desfășoară lucrările pentru terminarea construcției a încă două hidrocentrale cu o putere instalată de cîte 32 megawați fiecare.
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Sistemul energetic Awash se încadrează într-un plan de lungă durată privind electrificarea tării și punerea în valoare a resurselor hidroenergetice etiopiene, al căror potențial este evaluat ia aproximativ 45 miliarde kWh.In continuarea' vizitei, la capătul unei șosele care trece pe lîngă lanuri de grîu date în pîrg și prin- tr-o întinsă plantație de trestie de zahăr, oaspeții se opresc la un alt obiectiv industrial : fabrica de zahăr Shoa. Construită cu patru ani în urmă, întreprinderea prelucrează zilnic, timp de opt luni pe an, o cantitate de 1 600—2 000 tone trestie de zahăr. Specialiștii arată că prin intrarea în funcțiune a fabricii Shoa se asigură întregul consum intern de zahăr și se creează posibilități de export. Pînă în anul 1953, întreaga cantitate de zahăr necesară Etiopiei era importată.Un ultim popos se face la hotelul turistic „Galila Palace" de pe terasele căruia se poate admira lacul artificial și barajul Koka. Barajul construit după principii moderne, are o lungime de aproape o jumătate de kilometru și o înălțime de 42 de metri. Centrala electrică Koka are o putere instalată de 43 megawați.Seara, oaspeții români și înaltele personalități etiopiene care i-au însoțit s-au înapoiat la Addis-Abeba.In tot cursul călătoriei la obiectivele vizitate și în localitățile aflate pe traseu, președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și împăratului Etiopiei li s-au făcut o caldă și frumoasă primire.
Este sau nu compatibilă producția industrială, de mare serie, cu cerințele actuale de diversificare a construcțiilor ? Iată o întrebare în jurul căreia se poartă discuții. Apropiata dare în funcțiune a fabricii de panouri mari de la Militari va spori considerabil ponderea acestor e- lemente în ansamblurile bucureștene. De altfel, prefabricarea cîștigă teren în întreaga țară : în anul 1967, producția tinerei ramuri a industriei construcțiilor va crește cu 27 la sută ; șantierele vor primi pentru montaj 10 000 de apartamente prefabricate. Din aproximativ 14 000 de apartamente .prevăzute din fondul statului în Capitală, mai bine de un sfert va fi construit din panourile

mari produse de fabricile „Progresul" și „Militari". Majoritatea arhitecților cu care am stat de vorbă sînt de acord că industrializarea construcțiilor este necesară, că reprezintă soluția cerută de amploarea programului de investiții al cincinalului. Totuși unii manifestă rezervă față de utilizarea prefabricatelor, a panourilor mari mai ales.Ce se reproșează, în fond, panourilor mari? In- tîi că au un cost ridicat. 
Folosirea metodelor in
dustriale ar trebui să ducă, 
înainte de toate, la iefti
nirea construcțiilor. In mod paradoxal însă, clădirile din panouri mari au un preț de deviz mai mare decît cele executate cu metode, tradiționale. Așa cum rezultă dintr-un studiu în curs de elaborare la Institutul de proiectare a construcțiilor tip, modul actual de întocmire a documentației economice nu reflectă însă avantajele industrializării, faptul că șantierele care utilizează metode tradiționale înregistrează cheltuieli de trei ori mai mari decît acelea unde se lucrează cu panouri mari.Inginerul Vasile Cră- ciunescu, din Direcția generală a prefabricatelor, ne-a vorbit cu mult entuziasm despre marile a- vantaje ale industrializării în construcții. „Prefabri- carea duce nemijlocit la reducerea consumului de manoperă — ne-a spus el. Majoritatea operațiunilor care pe șantier presupun un uriaș volum de muncă necalificată sînt efectuate în fabrică, în condiții de mare tehnicitate. Pe șantier rămîri numai operațiile de montaj și finisare, de o înaltă calificare. Creșterea calificării muncitorilor din construcții aduce după sine și permanentizarea lor, înlătu- rînd fluctuațiile dese, semnalate în prezent. Reducerea consumului de manoperă are drept urmare scurtarea timpului de execuție, ceea ce economisește cheltuieli indirecte și de’ organizare, prevăzute în calculele actuale. Confortul apartamentelor executate din panouri mari este superior, suprafața utilă este mai mare decît la construcțiile cu zidărie de

cărămidă, băile și cămările sînt ventilate și luminate direct. Finisajul realizat în condiții de fabrică este mai bun. în ultimul timp, panourile de fațadă sînt executate cu materiale foarte rezistente, care elimină necesitatea reparațiilor o lungă perioadă de timp".De ce nu se reflectă a- ceste avantaje și în deviz ? Pentru că nu se face nici o diferențiere între șantierele care lucrează cu metode tradiționale și cele care folosesc prefa- bricarea, ultimele reali- zînd, fără nici un efort, beneficii pe seama unor devize umflate. Iată de ce utilizarea panourilor mari pare proiectanților — în mod nejustificat — neeconomică.Din păcate, avantajele teoretice arătate nu sînt întotdeauna fructificate. Unele panouri sînt necorespunzător executate în fabrică și se deteriorează la transport. In asemenea cazuri, ele necesită remedieri substanțiale după montare și, uneori, chiar utilizarea lor este compromisă. O serie de o- perații sînt executate în mod rudimentar, prin procedee la fel de neproductive ca și pe șantier. La fabrica „Progresul", de exemplu, finisarea panourilor exterioare nu se asigură prin turnare, ci este efectuată ulterior ; e greu de spus dacă așa ceva mai poate fi numit industrializare. 
Se știe, pe de altă parte, 
că una din tendințele ac
tuale în prefabricare este 
mărirea elementelor, ast
fel îneît cu o singură ri
dicare' să fie pusă în ope
ră o valoare cit mai marc. Capacitatea maximă (5 tone) a macaralelor cu care sînt dotate organizațiile de construcții limitează însă aplicarea a- cestor tendințe raționali- zatoare. S-a ajuns chiar la 
a se .tăia unele panouri ce vor fi produse la „Militari", deoarece depășesc capacitatea de ridicare a macaralelor. Intr-o discuție cu tov. Mihai Anasta- sescu, inginer șef la IPIPMC, ne-au fost semnalate, în această privință, serioase lipsuri de natură organizatorică.

Arh. Gh. SĂSĂRMAN
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„Electroputere“-Craiova: linie de montaj a noii fabrici de aparate electrice 
Foto : R. Costin

Un unghi de vedere inedit
Există și o influență dinspre copii 

către părinți ? O asemenea influen
ță a copiilor, exercifîndu-se activ 
asupra părinților, poate avea efecte 
transformatoare ?

Deși mai puțin cercetat, acest 
aspect al relațiilor familiare se im
pune totuși. Se admite că prezența 
copiilor adaugă un plus calităților 
adultului care se consacră muncii 
de educație. Poate că este vorba 
aici, în primul rînd, de experien
ța practică a cunoașterii copilului, 
pe care nici o instrucție teoretică 
nu o poate înlocui complet. Dar 
sensurile în care se poate discuta 
o atare problemă sînt numeroase. 
S-a vorbit despre copii ca liant al 
familiei. Se vorbește, de asemenea, 
de efectul de „întinerire” perma
nentă a părinților determinat de 
prezența copiilor. (O mamă poves
tea că a fost de 5 ori în clasa I, 
că a dat de 5 ori examen de matu
ritate și de admitere în universi
tate). Insă prezența copiilor aduce 
în viața părinților și un alt aport : 
perfecționare în planul valorilor 
umane. Cred a fi întemeiată afirma
ția că procesul de umanizare cu
noaște dimensiuni noi, specifice, 
prin existența copiilor, Cu gingă
șia lor, copiii ne obligă la sensi
bilitate. Cu bunătatea lor ne în
deamnă la bunătate. Cu întrebările 
lor setoase ne cheamă la reflecție, 
ne ascute curiozitatea. Cu voioșia 
lor ne descrețesc fruntea. Egois
mul înflorește în solitudine, dar nu 
rezistă în fața copiilor. Lor le dăm 
ce avem mai bun. Pentru ei uităm 
de noi. Ținta eforturilor nu sîntem 
noi înșine, ci fericirea lor. Părin-

lilăfile pe care le adaugă
personalității părinfilor se răsfrîng 
în sfera acelorași relații printr-un sen
timent de responsabilitate. Ocrotire, 
îngrijire și educare. Iar posibilitatea 
de a anticipa viitorul devine posi
bilitatea de a lupta pentru înfăp
tuirea lui. La scara societăfii, același 
sentiment capătă proporții majore. 
El se convertește în conștiinfa răs
punderii colective pentru destinul 
societăfii.

Fiind perfect real faptul că, sub 
raport general uman, copiii îmbogă
țesc lumea spirituală a părinților, nu 
este mai puțin adevărat că propor
țiile acestei îmbogățiri, nivelul la 
care ea se realizează și eficiența ei 
depind de fiecare om în parte.

înnobilarea umană pe care o îm
plinește existenfa copiilor în familie

trebuie să fie însoțită de dorința de 
înnobilare manifestată conștient de 
către părinți, cu scopul de a da so
cietății oameni pe măsura cerințelor. 
Aceasta se măsoară în schimbul su
fletesc permanent de la părinți la 
copii și de la copii la părinți. Co
piii devin o oglindă în care părinții 
își pot vedea calitățile și defectele, 
deci o modalitate de corectare, de 
eliminare a slăbiciunilor, de perfec
ționare umană. Noi știm că sînfem 
imitați de copiii noștri. Atunci, do
rința de a le oferi ceea ce avem 
mai bun poate să se transforme în- 
tr-un mijloc de a lupta și birui pro
priile defecte. Noi știm că sînfem 
pentru copii modele. Atunci, do
rința de a-i vedea fericiți trebuie să 
ne determine să fim integri. Sînfem 
purtători ai ștafetei sociale pe care 
trebuie să le-o predăm lor, copiilor. 
Dacă ne autoperfeefionăm, copiii 
noștri care ne caută apropierea, ne 
vor perpetua obiceiurile, ne vor în
scrie prin viața lor în cartea conti
nuității umane.

Ajunși la vîrsta cînd pot judeca 
rosturile vieții, copiii nu uită să ju
dece faptele părinților. Fiecare cu
noaștem din experiența personală 
acest inevitabil memento. Nu cred 
că există oameni nepăsători la ceea 
ce gîndesc despre ei copiii. Și chiar 
dacă această judecată vine mai tîr- 
ziu, ea acționează ca mofiv de feri
cire sau nefericire 
rinților, după cum 
la timpul potrivit 
înțeles.

personală a pă- 
fiecare a înțeles 
ceea ce trebuie

RADU
principal

Valentina 
cercetător 
la Institutul de psihologie
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Scrisoare 
deschisăLâ Oficiul special — Poșta Centrală, există și... rebuturi poștale. Plicuri albe (fără expeditor și destinatar) adrese incomplete, fără stradă, localitate, fără numele destinatarului, adrese inexistente etc. Iată o vedere fără destinatar : „La mul(i ani ! București". „Te salut din Sinaia" etc. „Numele" cîtorva expeditori distrați : „Cineva din colțul țării care nu te dă uitării", „Cine expediază, nu te interesează", și multe altele.Anual se rebutează la acest oficiu 60—70 mii scrisori. Tovarăși, nu puneți poșta pe drumuri 1

Una din secțiile maternității din orașul Bacău Foto : Gh. Vințilă

VIATA
POLOICA
ÎN UZINĂ

Una 
după altaIon Lungu și Constantin Amariei, din Fălticeni, au găsit în apropierea gării o servietă cu 3 440 lei. Nici un act de identitate. Au predat servieta miliției raionale. în scurt timp s-a aflat că banii aparțineau cooperativei de consum din comuna Preutești, iar servieta — casierului Ion Albu. O pierduse fiind în stare de ebrietate. Casierul chefliu a fost concediat. Prin urmare, trei pierderi: întîi și-a pierdut capul, apoi servieta (cu banii statului) și în cele din urmă •— casieria.
Cînd 
suf Ierul 
încurcă 
rolurile

Lucrează la Teatrul sătiric- 
muzicâl „C. Tănase" și îl chea
mă ion Marin Costeiu. Solici
tat de cetățeana I. Iozefina, a 
intervenit în conflictul acesteia 
cu colocatara să. (în locuința 
respectivelor) dîndu-se drept 
ofițer de miliție. Pentru inti
midare a folosit injurii și ame
nințări. A fost necesară inter
venția miliției. Se face vinovat 
de substituire. Este oare o 
refulare profesională?

Spaima 
pescaruluiPescarul amator Gheorghe Mezei a prins în Mureș, lîngă barajul termocentralei Luduș, o anghilă (Anguilla anguilla), numit și țipar de mare, lungă de 64 cm. Mai... mare a fost spaima pescarului, crezînd că a prins un șarpe. Lucrurile s-au lămurit mai tîrziu. Reacția pescarului nostru ne apare acum firească dacă ne gîndim că prezența an- ghilei pe meleagurile unde a fost capturată constituie o raritate.
Vinovății 
să fie trași la 
răspundereCazul, de o gravitate aproape incalificabilă, s-a petrecut la C.A.P. Gorbănești, raionul Botoșani. Neținînd seama de rezistența construcției, oameni lipsiți de simțul răspunderii pentru avutul obștesc au depozitat în podul grajdului. (în timp ce două pătule stau și acum goale 1) peste 4 vagoane de porumb. Construcția a cedat, prăbușindii-se. Urmarea : au murit îngrijitorul și 90 de taurine.
Si cu Vasile...

9

zeceDialog (la clinica de obstetrică — ginecologie I Cluj) între Maria Drînda din comună Ră- cătău, care a născut al zecelea copil — și medic :— Cum îi punem numele ? întreabă doctorul.— Zau dacă mai știu !..— Atunci să-i spunem Romulus.— Fi6 — zice mamâ — dar adăugați și Vasile.
Indignare 
justificatăStări Marin din comuna Valea Măcrișului, raionul Urzi- ceni, este Vînător. Fără pușcă. Recent s-a prezentat la miliția raională solicitînd o adeverință pentru cumpărarea unei arme de vînătoare. Pentru a „urgenta lucrurile" (zice el) a strecurat îh buzunarul ofițerului loan Covaci un plic cu 300 lei. Indignarea ofițerului este de înțeles. Pentru încercare de mituire Stan Marin a fost deferit justiției.

Ștefan ZIDĂRITĂ 
Ștefan CINICĂ

Acțiunile gospodărești- 
edilitare
în regiunea Ploiești

Regiunii Ploiești i S-au repartizat pentru 1966 circa 84 milioane lei pentru lucrări edilitar-gos- podărești. Cu aceste resurse financiare, sfatul popular regional și-a propus să realizeze o seamă de obiective impor

tante, între care creșterea debitului de apă la Tîrgoviște, Vălenii de Munte, Ploiești, extinderea rețelei de canalizare a unor o- rașe, modernizarea unui însemnat număr de străzi, dezvoltarea spatiilor verzi. fS-aU scurs 11 luni

CÎND BANII SÎNT

CHELTUIT! „PE GLOBAL"

Dezvoltarea multilaterală pe care a cunoscut-o în anii puterii populare Tg. Mureș, viața bogată și complexă a orașului devenit nu numai un centru industrial, dar și un centru universitar și științific, s-au reflectat din plin în lucrările Conferinței orășenești de partid. Delegații organizațiilor de partid au adus în conferință suflul intensei activități creatoare, ce se desfășoară în întreprinderi, ca și pe șantierele unde prind viată importante obiective ale cincinalului, în școli și institutele de învățămînt superior, la baza de cercetare științifică a Academiei, în instituțiile social-cul turale.

munca de creație, activitatea gos- podărească-edilitară și sanitară și, ca un factor comun, munca organizatorică și politică a organizațiilor de partid — nici unul din aceste domenii n-a scăpat atenției și pentru multe din ele s-au spus lucruri pline de miez, demne de reținut pentru activitatea viitoare.Din discuții s-a desprins, ca un aspect interesant al experienței u- nor organizații, eficiența pe care o 
are munca politică în fabrici si uzi
ne, cînd ea este concretă, bine o- 
rientată, subordonată îndeplinirii 
principalelor sarcini de producție. Darea de seamă prezentată de tov. Vasile Rus, prim-secretar al comitetului orășenesc, a amintit eâ

din acest an. Unele lucrări s-au realizat Ia timpul prevăzut. Tîrgoviștettii, bunăoară, au primit apă notabilă suficientă; numeroase străzi, altădată desfundate, din sudul și nordul Ploieștiului, au fost refăcute.
Extinderea prestărilor 
de servicii la sate

(Urmare din pag. I)de vulcanizare, tapițerii, plăpumă- rii, tricotaje, precum și de brutării în comunele unde nu funcționează brutării ale cooperativelor agricole.' Se prevede ca pînă la sfîrșitul a- nului 1970 fiecare comună să fie deservită. în medie, de 2—4 unități de prestări de servicii aparți- nînd cooperației de consum, în primul rînd croitorii, cizmării și frizerii. în perioada cincinalului, rețeaua de prestări de servicii va crește față de 1965 de aproape două ori.Asigurarea numărului de meseriași necesari activității de prestări servicii se va realiza prin școli profesionale, pregătirea la Jocul de muncă, prin ucenicia atît în unitățile cooperației de consum c.ît și ale cooperației meșteșugărești și prin atragerea micilor meseriași de la sate. Totodată, organizațiile cooperației de consum și ale cooperației meșteșugărești vor putea angaja, în activitatea de prestări de servicii, meseriași pensionari, care vor avea dreptul să cumuleze pensia integrală cu salariul.Aplicarea tuturor acestor măsuri va determina creșterea în 1970 a activității de prestări de servicii în cooperația de consum de peste 2,2 ori, în loc de 50—55°/o prevăzută în Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.
Cooperația meșteșugărească va dezvolta în continuare activitatea de reparații de radio-televizoare, aparate electro-tehnice și alte obiecte de folosință îndelungată, atît în perioada de garanție, cît și în afara acesteia, precum și producția de ceramică, de artizanat, utilizînd mult ■ mal larg munca la domiciliu. Se va urmări în mod deosebit apropierea atelierelor de populație prin lărgirea rețelei de ateliere fixe, dar mai ales prin înființarea de ateliere mobile, ți- nînd seama de faptul că repararea unora din bunurile de folosință îndelungată creează greutăți datorită dificultăților de transport pînă la unitățile de deservire din centrele de raion. Deservirea populației rurale se va îmbunătăți, de asemenea, prin dotarea cooperativelor meșteșugărești cu ateliere mobile. în scopul dezvoltării producției de artizanat și ceramică artistică, UCECOM pregătește o consfătuire pe țară; care va dezbate un cuprinzător program de ridicare a nivelului acestei activități, întocmit cu consultarea Ministerului Comerțului Interior, Centrocoop, precum și a Ministerului Comerțului Exterior.

1 Cooperativele agricole de pro
ducție au creat, pentru satisfacerea nevoilor proprii, brigăzi de construcții, ateliere de tîmplărie, fierărie-lăcătușerie, rotării. întrucît rentabilitatea acestei activități va crește considerabil prin asigurarea de către cooperativele agricole atît a nevoilor proprii, cît și a celor âle populației din localitățile respective, cooperativele agricole de producție vor fi sprijinite să asigure deservirea populației rurale prin : reparații de unelte agricole mici și confecționarea de piese mărunte de metal în ateliere de mecanică, fierărie și lăcătușerie ; reparații de uși, ferestre, mobilă și alte obiecte de uz gospodăresc în ateliere de tîmplărie, dulgherie, dogărie și rotărie, confecționarea de uși, ferestre etc., necesare construcții- loi' executate prin unitățile proprii ; construcții și reparații de clădiri, prin unitățile de construcții. Pentru a nu neglija propriile lucrări de investiții și întreținere, cooperativele agricole se vor orienta în cea mai mare măsură spre executarea prestațiilor din profilul lor pe baza materialului clientului. Cadrele necesare pentru dezvoltarea secțiilor de producție ale coo

perativelor agricole de producție se vor asigura prin calificarea la locul de muncă, pe bază de ucenicie, în atelierele proprii.Aplicarea ansamblului măsurilor prevăzute în Hotărîrea partidului se va reflecta pozitiv în îmbunătățirea lucrărilor și serviciilor prestate de unitățile de deservire în localitățile rurale, va exercita o puternică influență pozitivă asupra ridicării nivelului de trai al populației sătești. Este de datoria organelor centrale și locale ale CENTROCOOP, UCECOM, Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție să treacă fără întîrziere la aplicarea riguroasă a tuturor măsurilor ce le revin pe baza prevederilor Hotărîrli. Comitetele regionale și raionale de partid, sfaturile populare sînt chemate să îndrume și să controleze sistematic felul cum se realizează măsurile prevăzute, să intervină operativ pentru ca lărga acțiune inițiată de partid să determine satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor populației rurale, ridicarea gradului de civilizație a satelor.

Cu toate acestea, multe lucrări au rămas în urmă, iar altele au fost pur și simplu abandonate. în- tîrzieri mari se observă la obiectivele principale ale lucrărilor de alimentare cu apă a o- rașelor Ploiești. Vălenii de Munte. Sinaia ; de asemenea, la canalizarea Plo- leștiului, amenajările de salubritate și spatii verzi, -la construirea unor străzi în complexele de locuințe noi din Cîmpi- na, Buzău, Tîrgoviște. La sucursala Băncii de investiții din Ploiești am aflat că întârzieri se semnalează nu numai la lucrări ce trebuiau date în folosință la sfîrșitul anului, ci si la altele, care trebuiau să fie gata în trimestrele II și III. ..Ritmul în care se lucrează are darul să ne alarmeze — ne-a spus directorul adjunct Constantin Donose. Ce speranțe să mai existe pentru . îndeplinirea planului de ' lucrări la Vălenii de Munte, cînd aici nu s-a executat decît 10 la sută din ceea ce era prevăzut pînă la sfîrșitul anului? Cum vor ajunge constructorii să dea în exploatare rezervorul de apă de 10 000 mc de la Ploiești, cînd din cei aproape 1 700 000 lei, valoarea lucrării, nu s-au chel

tuit decît circa 600 000 leii?"Am disdutat și cu beneficiarul — secțiunea de; gospodărie comunală; a Sfatului popular regional Ploiești, ling. Constantin • Crețulescu, adjunctul secțiunii, ne-a spus simplu: „Ce putem face noi ? Am analizat decadal lucrările, ie-am urmărit pe teren, iar secțiunea a informat comitetul ^executiv al sfatului popular regional de rămânerile în urmă".O precizare: asemenea probleme nu s-au luat în dezbatere în sesiunile din acest an ale sfatului popular regional, iar comitetul executiv a discutat o singură dată despre felul cum sînt folosite fondurile edilitar- gospodărești.De activitatea T.R.C.-Ploiești, cît și de aceea a secțiunii de gospodărie comunală răspunde, în cadrul comitetului e- xecutiv al sfatului popular regional, u- nul din vicepreședinți — ing. Nicolae Iova, aflat în dublă postură : de constructor și de beneficiar. în discuția pe care am a- vut-o cu dînsul, tov. Iova a căutat să împace și „capra și varza" : cîteva aprecieri și scuze la adresa constructorului și cîteva cuvinte de

consolare pentru beneficiar : „nu stăm chiar atît de prost; și apoi, pe global, banii vor fi chel- tuiți, vom ataca alte obiective". Dar ce înseamnă cheltuirea banilor „pe global ?“ înseamnă, de fapt, începerea unor lucrări mai mult sau mai puțin utile, menite doar să mascheze organizarea defectuoasă, munca neritmică si lipsa de control din timpul anului.Mai mulți depu- tați și locuitori ai o- rașelor Tîrgoviște, Cimpina, Ploiești. Buzău erau de părere că, neîntîrziat, Comitetul executiv al Sfatului popular regional Ploiești trebuie să analizeze cauzele pentru care n-au fost realizate importante lucrări stabilite la începutul anului, precum și măsurile de recuperare a întîrzierilor. Rezerve sînt pe șantiere ; totul este să fie căutate și valorificate din plin. în nici un caz nu este îngăduit să se recurgă la mărunțișuri numai pentru ca la încheierea bilanțului „pe global" Situația să iasă bine.
Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

: Cuvîntul lor, analiza 1 activității desfășurate, ca și propunerile pentru îmbunătățirea muncii în viitor. au exprimat sugestiv maturitatea politică a organizației de partid, hotărîrea ce-i animă pe comuniști si pe toți oamenii muncii din oraș de a-și pune întreaga e- nergie, pricepere și capacitate în slujba înfăptuirii politicii partidului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea.Lucrările conferinței au scos în evidență, ca un puternic factor ce dinamizează și sporește energiile, frăția de nezdruncinat care-i unește pe toți cei ce muncesc. indiferent de naționalitate, frăție cimentată prin aplicarea consecventă a politicii marxist- leniniste a partidului. Dînd glas aceistui sentiment, criticul literar Gâlfâlvi Zsolt spunea în conferință: „Români, maghiari, germani sau de alte naționalități — sîntem toți fii ai marii familii a României socialiste, legați unul de altul prin mii de fire. Totul contribuie la cimentarea unității dintre noi — sîngele vărsat în luptele din trecut, munca plină de avint care plămădește un prezent și un viitor comun, unitatea de idealuri și scopuri, acest minunat pămînt pe care trăim și pe care construim cot la cot și unde am făurit, sub înțeleaptă condu- c'ere a partidului, vatra adevărată și patria scumpă a noastră, a tuturora".Conferința a îmbrățișat o arie foarte largă de probleme : producția și investițiile, comerțul și activitatea cooperativelor agricole din raza orașului, învățămîntul de toate gradele, cercetarea științifică și

ÎNSEMNĂRI

DE LA CONFERINȚA
ORĂȘENEASCĂ3
DE PARTID TG. MUREȘ

e cîteva luni, Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor, Direcția generală a difuzării presei au luat o serie de măsuri menite să grăbească drumul presei către cititor. De la 1 octombrie a. c., ziarele centrale se expediază în regiunile Banat, Hunedoara, Crișana, Cluj și Maramureș cu avioane speciale, iar de la 15 noiembrie, 0 nouă cursă de avion a fost organizată pe itinerarul București — Tg. Mureș — Sibiu. Spre a ne demonstra justețea noilor măsuri, conducerea Direcției generale a difuzării presei ne-a înfățișat rezultatul unor calcule recente: în regiunea Cluj, de exemplu, numărul localităților — orașe și sate — în care ziarele centrale pot fi citite, ca și la București, în ziua apariției, este mai mare cu 190 decît înainte ; în regiunea Hunedoara cu 194, în Banat cu 150, în Maramureș cu 114. în numeroase orașe mari — Cluj, Timișoara, Arad, Oradea, Tg. Mureș, Baia Mare, Sibiu ș.a. — ca și în centre industriale importante — Hunedoara, Reșița, Valea Jiului. Turda — ziarele ajung a- cum în numai cîteva ore de la expedierea lor din Capitală. Pe ruta București — Arad — Timișoara, bunăoară, un avion de mare capacitate pleacă din Capitală la ora 6, aterizează la Arad la 7,05, iar la Timișoara e la 8,05. De la cele două aeroporturi, mașini speciale transportă pachetele cu Ziare fie direct, fie la trenuri cu destinația Oradea, Deva, Hunedoara, Valea Jiului, ca și spre numeroase localități din Banat: Lugoj, Caransebeș, Reșița, Sînnicolau-Mare, Jimbolia, Oravița. Aceasta reprezintă un cîștig important pentru zeci și sute de mii de cetățeni. Este necesar însă ca și de la punctele de tranzit presa să parcurgă într-un timp cît mai scurt drumul .spre localitățile mai îndepărtate ale traseului. în această direcție există preocupări meritorii, dar — așa cum rezultă din raidul întreprins — pe drumul ziarului spre cititor se mai ivesc încă destule piedici.TIMIȘOARA. Pe aeroport, mașinile poștei sînt la datorie. Nu se deschid bine calele a- vionului și începe o adevărată întrecere pentru descărcarea pachetelor cu ziare. Unde ? Jos, pe pista stropită de ploaie. „Trebuie făcută întîi cartarea — ne-a spus dirigintele oficiului poștal de tranzit, Spiru Ochia. Cînd

plouă mai tare, le cartăm pe o prelată". Toată lumea se agită. Nu stau nici șoferii. Dau și ei o mînă de ajutor la numărat, la încărcat. Toate eforturile ca presa să ajungă cît mai repede la cititor. Iată că una din mașini a și pornit la drum. îi luăm urma. în mai puțin de o jumătate de oră stopează în fața oficiului poștal- Timișoara 1. Ziarele respective reprezintă abonamentele la presa centrală pentru întregul oraș. Nici

Unul e pentru Avrig (lîngă Făgăraș), altul pentru Baru Mare, altul... Nici unul din pachete nu are forme de expediție, dar le vom trimite totuși în cursul zilei de azi". De cînd stau aici, cînd vor ajunge la destinație ? E vorba de peste 10 000 de abonați numai la combinatul siderurgic Hunedoara ! „Mecanismul nu e bine reglat — ni s-a spus la Comitetul de partid al C.S.H. Multe

Na- asi- ase-

10 minute și descărcarea e gata. Mai rămîne să ne convingem cînd pleacă factorii în cursă... Trece o oră, trec două. Ce se întîmpla ? Durează atît de mult recartarea, se așteaptă vreo dispoziție specială ? încercăm să intrăm. Ușa serviciului de presă.... închisă. Ne uităm pe ferestruica de la intrare : ziarele înăuntru. Cum e posibil ? Ne lămurim abia mult mai tîrziu : factorii poștali n-au lucrat decît în primele ore ale dimineții; pînă a doua zi sînt liberi: Difuzarea la abonați ? Mîine 1 Atunci care mai este avantajul cursei „par-avion" ?SIMERIA. Intrăm pe peronul gării. Din loc în loc, vrafuri de pachete cu ziare : majoritatea pentru Hunedoara, altele pentru Ghe- lar și Teliuc. Mai încolo, un maldăr de pachete pentru Zam, Ghio- roc, Păuliș. Dincolo.,. Cu acestea e o poveste. „Sînt rătăcite — ne spune un ceferist de la mesagerie..,

secții nu primesc ziarele decît a doua și a-treia zi. Cît privește schimburile de noapte..." Este defectuoasă organizarea activității difuzorilor de presă ; lipsește uh control susținut din partea comitetelor sindicale de secții.PETROȘANI. Au venit ziarele? „încă nu — ne spune șeful secției de difuzare a presei, Vasile Bonea. Uneori mașina I.R.T.A., trimisă după presă la Simeria, rămîne în pană la mijlocul drumului ; se mai întîmplă ca, din lipsa de prelate, ziarele să sosească... murate 1“ Alta ar fi situația dacă am dispune de mașini, asa cum vrem noi, spun tovarășii care se ocupă de difuzare. în fond, mașina trebuie să aștepte presa, nu invers.Aflăm că atunci cînd s-au probat măsurile, totul a mers bine. Drumul ziarelor a fost urmărit cu ceasul în mînă : la 13,30 presa era în Petroșani, iar o jumătate de oră mai tîrziu — la Petrila și Lonea.

Acum ? De la agenția de difuzare a presei aflată la gura minei Petrila, minerii care ies din șut își iau ziare vechi de două zile, iar în rafturi se văd teancuri de ziare : sînt abonamente nedifuzate de trei și patru zile în urmă. La Lonea — la- fel. Ne întrebăm de ce măsurile „speciale" nu au putut fi permanentizate ?De pe urma constatărilor de mai sus se pot formula cel puțin următoarele concluzii:1) Datorită expedierii presei cotidiene centrale cu avionul, cititorii multor orașe și mari centre muncitorești primesc ziarele cu operativitate. Deci, e o măsură bună, care trebuie extinsă. 2) Ministerul Transporturilor Auto, vale și Aeriene are datoria să gure un astfel de control și omenea disciplină de zbor care să e- limine orice întîrziere a avionului. 3) Avantajul creat de transportul presei cu avionul trebuie extins și asupra unor zone mai îndepărtate ale diferitelor regiuni. în primul rînd, trebuie rezolvată neîntîrziat problema legăturilor directe, fără „pauze", de la aeroport spre diferitele localități de pe traseele fixate. în această privință, deși s-au făcut o seamă de încercări, sînt încă multe deficiențe care creează dificultăți în difuzarea operativă a presei. 4) Se impune o corelare judicioasă între toate organele interesate — Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor. Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Ministerul Căilor Ferate, organele locale. 5) Trebuie stabilit un grafic funcțional, pe bază de răspunderi precise, al cărui principal criteriu să fie timpul cel mai scurt, înăuntrul căruia ziarul ajunge în punctul cel mai îndepărtat. E nevoie de o mai mare stăruință pentru continuarea măsurilor încenute, pentru ducerea lor pînă la capăt, astfel ca întregul angrenaj să funcționeze ireproșabil, asemeni unui mecanism precis șî sigurForurile de resort trebuie colaboreze îndeaproape pentru să a realiza un sistem modern, eficient, de difuzare, care să ducă la consolidarea și dezvoltarea realizărilor obținute în ultimul timp în expedierea presei.

prin organizarea unor consfătuiri, dezbateri, schimburi de experiență. comitetul orășenesc, organizațiile de partid dintr-un număr de întreprinderi au izbutit să creeze un puternic curent de opinie în masa muncitorilor pentru mai buna folosire a capacităților de producție.A trezit interes cuvîntul unor delegați care au înfățișat metodele folosite în munca politică de Organizațiile de partid de la Combinatul de îngrășăminte azotoa- se, de la întreprinderea de u- tilaje pentru industria ușoară. Faptul că la Combinatul a- mintit comitetul de partid a a- tras la dezbaterea principalelor probleme ale producției, ca și la înlăturarea deficiențelor pe cei mai priceput! și experimentați muncitori, tehnicieni și ingineri, că a știut, prin folosirea multiplelor mijloace ale muncii politice, să întrețină mereu viu interesul de masă pentru aceste probleme, a avut un mare rol în darea la timp în funcțiune a a- cestul important obiectiv industrial ; .în kșourt timp de la punerea în funcțiune, aci s-au realizat, la toate instalațiile, producții la capacitatea proiectată.Pe acest fond a apărut însă distonant faptul că unii delegați, vorbind despre activitatea economică, nu au analizat în mod corespunzător, cum ar fi fost firesc, și munca politică a organizațiilor de partid. Cuvîntările unor delegați au fost pur și simplu rapoarte de producție. într-o măsură, la aceasta a contribuit și darea de seamă. Este concludent în acest sens felul cum a fost tratată problema construcțiilor de locuințe, care, din cauza serioasei rămîneri în urmă față de plan (din 1 369 apartamente care trebuiau date în folosință pînă la 1 noiembrie, n-au fost terminate decît 600) s-a aflat pe primul plan al preocupărilor conferinței. Pe mai bine de o pagină a dării de seamă s-a vorbit despre slaba organizare a muncii de către conducerea grupului de șantiere nr. 1. despre lipsa produselor de balastieră, a forței de muncă, a unor utilaje si materiale, iar după înșiruirea a- cestor cauze (la care si directorul grupului 1 de șantiere, tov. Benke Stefan a adăugat altele de aceeași natură), se amintea, exact în două rînduri. că „pentru situația nesatisfăcătoare în domeniul construcțiilor de locuințe se face răspunzător si biroul comitetului orășenesc de partid". Dar ce a făcut biroul comitetului orășenesc, ce a fost defectuos în stilul de muncă al organizației de partid a șantierului ? Despre aceasta nici un cu- vînt!Faptul este cu atît mai surprinzător cu cît nu de mult activitatea acestei organizații, ca și a organizațiilor din alte întreprinderi unde sînt neajunsuri în producție, a fost analizată într-o ședință a biroului regional. S-a arătat cu acest prilej că unele organizații de partid despart în mod artificial munca politică de munca economică, se ocupă de rezolvarea problemelor economice mal ales ne linie tehnico- administrativă, ședințele de partid în care se analizează mersul producției au de multe ori un caracter tehnicist, nu toți membrii de partid sînt atrași cu continuitate la o muncă politică eficientă, orientată spre rezolvarea problemelor principale ale producției.Valorificînd experiența acumulată. competenta activului de partid. organizația . orășenească de partid Tg. Mures, noul comitet ales sînt în măsură să desfășoare o tot mai rodnică muncă politică în slujba realizării sarcinilor economice. Doar este știut că si cele mai eficiente măsuri tehnico-orga- nizatorice. pentru a da întregul efect dorit, trebuie să fie însoțite de o muncă politică vie. bine orientată.
Nicolae BRUJAN Ada GREGORIAN
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ucrările
Măgurele ?la

Tr. Măgurele s-a conectat la 
gistrala industrializării prin marele său 
Combinat chimic. în prezent, în ca
drul combinatului funcționează trei fa
brici — de acid sulfuric, acid fosforic 
și îngrășăminte complexe. De fapt și 
alte unități ca liniile de amoniac I și 
II, fabricile de acid azotic, azotat de 
amoniu și uree trebuiau să producă,

De la un an la altul

Gospodăria de statCodlea, deși are numai 6 ani de existență, a reușit să se situeze printre unitățile din trustul Gostat Brașov, care realizează
producții mari și ieftine. Cifrele din qraficul alăturat arată recoltele obținute în ultimii 3 ani la principalele culturi, exprimate în kilograme la hectar :

GrîuCartofi
19643 12813491

19653 48020 200
19663 99125 060

prețului de cost, grîu, prețul de cost tonă a scăzut de 943 de lei tona, în
o de 4 343 kg de hectar, celelalte au recoltat, în asemănătoare,

si cum vor reintra

La cultura grîulul, primul element care a contribuit la creșterea ducției a fost buna alegere a terenului. Din experiența pe care o avem am tras concluzia că, în cptidițiile nopstre, cele mai culturi griului cartofii și sfecla de zahăr. Iată de ce și în toamna anului trecut s-a însămîn- țat grîu după cartofi și trifoi. O atenție deosebită s-a acordat efectuării u- nor arături de bună calitate. Pînă în 1965, la gospodăria de stat Codlea lucrări ca discuitul, gră- patul și tăvălugitul se e- xecutau separat. S-a constatat însă că du-se în acest fel mai că se ridică ielile, dar terenul bătătorit în urma tractoarelor de mai multe ori pe aceeași suprafață, ceea ce are influență negativă asupra răsăririi și dezvoltării griului, lată de ce, începind din toamna anului trecut, s-a folosit un agregat format din- tr-un disc, grapă si tăvălug, ceea ce a permis ca toate aceste lucrări să fie executate concomitent.O lucrare căreia 1 se a- cordă o atenție deosebită este iertilizarea solului. îngrășămintele sînt utilizate în doze judicios stabilite în funcție de pregătirea terenului, fertilitatea lui naturală și de plantele premergătoare. i[n toamnă se administrează cite 300 kg de super- iostat și 100 kg de azotat. La ieșirea griului din iarnă se mai aplică doză de azotat medie cite 100 kg tar. Se ține însă de starea de vegetație a culturilor ; acolo lanul este mai slab, aplică o cantitate mare.Am constatat că, în dițiile noastre de sol de climă, soiul cel bun de grîu este Bezosta- ia. Această sămînță este tratată și folosită în cantități corespunzătoare. De regulă noi nu depășim norma de 230 kg de griu la ha.Citeva cuvinte despre . cultura cartoiilor. Și aici s-a manifestat aceeași preocupare pentru aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice. Astfel, s-au folosit îngrășămintele naturale în cantitate de 35 de tone la hectar, și cite 300 kg de supertosfat, 200 kq de a- zotat și 200 kg de sare potasică. Ultimele două sorturi de îngrășăminte s-au dat atît cu prilejul țlregătirii terenului, cît si după ce au răsărit plantele. Plantatul cartofilor și combalerea dăunătorilor s-au executat mecanizat.Situată în apropierea Brașovului, gospodăria de stat din Codlea a dezvoltat mult sectorul zootehnic. Fiind unitate noua, gospodăria și-a format ferma de vaci exclusiv din cumpărările efectuate între anii 1961—1962. Nu poate ii vorba deci de e- îective selecționate. A- ceastă acțiune se află abia la început. Totuși, in ultimii ani, am obținut o producție de peste 3 000 litri de lapte de fiecare vacă la un electiv de peste 500 de capete.Un factor esențial care a contribuit la sporirea producției l-a constituit furajarea rațională și îndeplinirea planului de monta și de tătări. An de an, gospodăria și-a asigurat cantități îndestulătoare de furaje în sortimentele necesare. In ce privește îndeplinirea planului de montă și tătări în loc de 336 de viței, cît prevedea planul, pe primele 9 luni, s-au realizat 349.Colectivul gospodăriei de stat din Codlea acordă o mare importanță reducerii cheltuielilor. în acest scop, au fost luate o serie de măsuri. Una dintre cele mai importante a constituit-o extinderea mecanizării la un volum cit mai ridicat de lucrări. Volumul lucrărilor mecanizate a crescut în acest

pro-
gospodăriei bune premergătoare sînt trifolienele,

lucrîn- nu nu- cheltu- râmîne trecerii

încă o— în la hec- seamaunde , se maicon-
I Șimai

an la aproape 20 000 de hectare arătură normală, fată de 11 364 de hectare

cartofi, s-a reușit să se planteze odată în 6 rîn- duri în loc de 4. Adăugate la depășirea producțiilor, toate acestea au influențat pozitiv asupra reducerii La pe la1964, la 661 de lei în 1966. iar la cartofi de la 529 de lei tona, în aceeași perioadă, la 479 de lei tona. Prețul de cost al 'laptelui înregistrează și el o scădere de 20 lei la hectoli-
TBIBUNA
.... • . .. . •'_________ __________________ . .■ s ■ .■

EXPERIENȚEI

ÎNAINTATE
1964. La aceasta auîncontribuit și unele măsuri luate de mecanizatori, care au executat cîteva modificări și îmbunătățiri de utilaje. De exemplu, prin unele modificări aduse mașinii plantat

tru. Sporirea producției și reducerea cheltuielilor au permis qospodăriei să realizeze în acest an beneficii de circa un milion de lei față de 91 000 Iei cît s-a prevăzut.Noi ne dăm seama

există însă însemnate rezerve interne de sporire a producției și reducere a prețului de cost. Un e- xemplu. In timp ce brigada nr. 1 a obținut recoltă grîu la brigăzi condițiisub 4 000 kilograme. Posibilități insuficient valorificate sînt și în ce privește producțiile de lapte de oaie și de vacă. De asemenea, există rezerve însemnate pentru reducerea prețtllui de cost. Dacă la cartofi prețul de cost a urmat, în ultimii 3 ani, o linie descendentă, la grîu, deși el se găseștesarcina stabilită, față de anul trecut, esteAceasta se explică prin efectuarea unor lu-crări suplimentare etc.Există toate premizele ca lucrătorii gospodăriei de stat din Codlea să obțină, în viitor, rezultate și mai bune, pe măsura hărniciei lor si a bazei teh- nico-materiale de care dispun.

submai mare.

înlrucîf termenul de punere în funcți
une a expirat în iunie-iulie a.c.

Nu au existat condiții ? Ce impedi
mente au îngreunat darea în exploa
tare a acestor obiective? întrebările 
sînt cu atît mai legitime cu cît la 
Combinatul de la Tr. Măgurele au fost 
zeci de cadre de specialiști din minis
ter și de la IPRAN. De fiecare dată, 
ei au consemnat justificativ cauzele ră- 
mînerilor în urmă, aruncate deseori 
fără temei, pe seama unor motive „o- 
biective" și au întocmit nenumărate 
minute și planuri de măsuri. Deci, nu 
se poate spune că ministerul tutelar 
de investiții și proiectantul ar fi ne
glijat — cel pujin formal — proble
mele șantierului de la Tr. Măgurele. 
Minutele și planurile de măsuri întoc
mite în urma unor analize globale, pe 
ansamblul investiției nu și-au dovedit 
pe deplin eficacitafea. Dovada : amî- 
narea cu cîteva luni a punerii în func
țiune a noilor capacităfi de producție.

Despre situația critică care s-a creat 
la acest șantier al chimiei, ing. Florian 
Saica, directorul general al combina
tului, a adresat redacției o scrisoare : 
„în ziarul „Scînfeia" nr. 7151 a fost pu
blicat articolul «Consecințe economice 
ale unor greșeli de concepție și de 
metodă.» L-am citit cu multă atenjie. 
Articolul m-a îndemnat la un proces 
de conștiință, de bilanț al activități' 
noastre. Dacă am schimba doar unele 
nume... articolul ar rămîne per
fect valabil. împreună cu conclu
ziile sale. Nu intenționez să in
tru în amănunte, să înșir cauzele, ele 
sînt bine cunoscute de ministerul nos
tru și vor trebui să constituie învă
țăminte pentru investifiile viitoare. 
Vreau însă să relev că situația de la. 
combinatul nostru nu ne-a demobili
zat, ci, dimpotrivă, noi sîntem hotărîfi 
să depunem eforturi intense pentru a 
reuși să punem în funcțiune cît mai

repede fabricile de amoniac și de 
uree, să aducem la parametrii proiec
tați fabrica de îngrășăminte. La aceas
tă fabrică facem de multă vreme probe 
tehnologice și nici pînă astăzi nu 
am reușit că atingem performanțele 
prevăzute în proiectul IPRAN. 
La fel și la fabrica de amoniac. In
stalațiile contractate au, într-adevăr, 
un înalt nivel tehnologic. Din luna 
mai am început probele tehnologice, 
soldate pînă acum cu rezultate 
nemuljumitoare și cu necesitatea de a 
executa noi modificări. Înfrucît fabrica 
de amoniac are plan de producție și 
deoarece ea nu a intrat în funcțiune, 
nu am putut face probe nici la insta
lația de uree. De fapt, nefuncfionarea 
fabricii de amoniac a finuf în loc pro- 
ducfia tuturor unifăfilor noi din 
binat".

Așa cum se desprinde 
scrisoare, modificările sînt 
solut necesare. Dar, tocmai
șurile care vizau aceste modificări nu 
au fost aplicate, a lipsit concentrarea 
forțelor la 
probleme 
Ceva mai 
și a unor
niac nu s-au putut începe la timp pro
bele. Punerea la punct a unor insta
lații nu s-a făcut cu maximă operafivi-

com-

din 
ab- 
mă-

rezolvarea rapidă a unor 
ivite în timpul probelor, 
mult. Din lipsa proiectelor 
utilaje la fabrica de amo-

rie de 
ambele 
fundarea 
ce,

fate, deși timp a fosl suficient. Mai 
grav este faptul că conducerea com
binatului nu a asigurat pregătirea ca
drelor corespunzător nivelului tehnic 
înalt al instalațiilor. Abia acum con
ducerea combinatului constată că 
mai are nevoie de o serie de cadre. 
Din această cauză, în întreținerea 
instalațiilor au intervenit o se- 

deficiențe. Defecțiunile !a 
linii de îngrășăminte (în- 

unor trasee • tehnolog-
spargerea unor rulmenți) au 

provocat stagnări însumînd pesle 
850 ore. lată de ce Ministerul Indus
triei Chimice, IPRAN și combinatul au 
îndatorirea expresă de a interveni ur
gent cu măsuri care înh-adevăr pol 
să înlăture toate neajunsurile. Nimă
nui nu-i poate. *i indiferent că unele 
obiective noi, în ca/e s-au investit 
fonduri mari, nu dau luni în șir eco
nomiei producția planificată. întreaga 
pricepere, inițiativă și inteligență a 
specialiștilor din forurile amintite tre
buie — cum s-a subliniat și într-o re
centă analiză făcută la combinat — 
să fie grabnic fructificate și finalizate, 
pentru a pune în funcțiune noile o 
biective într-un timp cîf mai scurt.

★
Acum, pe șantierul de la Tr. Măgu

rele se lucrează intens la obiectivele

Mariana STROESCU 
inginer șef adjunct 
G.A.S. Codlea-Brașov

J

in prima cursa

reamplasarea fluxului

trice, unde furnizorii — „Electro- aparataj" din București — refuză pur și simplu să ia în considerare cererile noastre.

— Ce a însemnat 1966 pentru co
lectivul uzinei?

— Nu v-ați adresat forului tute
lar? Cum v-a sprijinit?

UNIO“ La startu| |ui
aceste zile, scrutmdu-se perspectiva imediată. în întreprinderi se fac ample pregătiri pentru asigurarea bunului mers al producției din primele zile ale anului 1967, cel de-al doilea an al cincinalului. Despre aceste pregătiri a discutat redactorul nostru . Viorel Sălăgean cu tov. ing. Vasile Cădariu, directorul uzinei „Unio“ din Satu Mare.

— Fără să exagerez, el a marcat o cotitură importantă în activitatea productivă și economică-finan- ciară. Am acționat în sensul evitării greșelilor anilor t.recuți și a- șezării producției pe baze științifice.
— Organizare științifică, doar ca 

temă de studiu?

PREDEAL

etapei a IV-a de construcție, ceea ce 
înseamnă dublarea capacității de oro- 
ducfie actuale a combinatului. In ce 
rilm se desfășoară lucrările, care este 
stadiul lor comparativ cu graficele ? 
Discutăm cu tov. Ilie Marincu, inginer 
șef al grupului de șantiere.

— Constructorii folosesc cu price
pere experiența acumulată. S-a asigu
rat funcționarea normală a stației cen
trale de betoane, au fost amenajate 
ateliere de orefabricare și preasam- 
blare a confecțiilor metalice. Un mare 
număr de muncitori urmează cursurile 
de calificare si de îmbunătățire a pre
gătirii profesionale. Pe șantiere se a- 
cordă o atenție sporită extinderii me
todelor avansate de lucru.

— Concrei, care sînt rezultatele ?
— Lucrările de construcții-montaj, 

executate pînă acum, au fost terminate 
la timp și chiar mai devreme.

Obiectivele din etapa a IV-a au ter
men de punere în funcțiune trimestrul 
III 1968. Așa. în ansamblu, prin pris
ma cifrelor medii, rezultatele par mul
țumitoare. Dar, din cele relatate de o 
serie de constructori, se desprinde că 
proiectantul, beneficiarul și ministerul 
tutelar nu au tras învățămintele nece
sare din situația de pînă acum, din 
modul defectuos în care au tost pre
gătite investițiile precedențe. Practic, 
asigurarea tuiuror condițiilor necesare 
bunei desfășurări a lucrărilor din eta
pa a IV-a se face greoi, ceea ce de
notă că deficientele, în loc să fie 
lichidate, se repetă. Nu s-au sta
bilit din vreme măsuri operative 
pentru întocmirea întregii documen
tații. Lipsesc și o serie de detalii de 
execufie.

Edificatoare este și părerea tov. 
Gheorghe Grosaru, locțiitor al secre
tarului comitetului de partid al grupu
lui de șantiere :

— La început, constructorii noștri, 
cunoscînd sarcinile mari puse de par
tid, au demarat foarte bine. Unele o- 
biective au fost realizate exemplar. 
Dar acum, ne-am cam poticnit. Și nu 
din vina noastră. Ne lipsesc însemnate 
cantități de materiale din care cauză 
nu se poate asigura un front continuu 
de lucru pe șantier.

— Cine se află în culpă ?
— Ministerul tutelar și furnizorii. 

Necesarul trimestrului IV, de peste 
2 000 tone o(el beton nu este aco
perit în întregime cu repartiții, iar 
livrările decurg anevoios. Nelivrînd 
la termen cele 798 tone de conducte. 
Fabrica de țevi sudate din București 
ne-a provocat pierderi : o parte din 
canale s-au degradat, acum fiind ne
cesare importante lucrări pentru re
facerea lor. într-un mod necorespun- 
zăfor îșî îndeplinesc obligațiile con
tractuale și fabricile de cărămidă Bu- 
cov și „Reconsfrucția"-Feldîoara. în 
ce privește contractarea utilajelor, mi
nisterul e de vină, întrucîf nu a co
relat livrarea lor cu termenele de pu
nere în funcțiune.

Comitetul de partid al grupului, îm
preună cu specialiști și muncitori cu 
experiență de pe șantier, au studiat 
temeinic și sub toate aspectele pro
blemele de care depinde realizarea 
integrală a planului de construcții- 
montaj pe acest an și în anul viitor. 
Propunerile fixate vizează primirea 
imediată a proiectelor și detaliilor de 
execufie care lipsesc, stabilirea în 
scurt timp a tehnologiei de montaj la 
fabrica de îngrășăminte, aducerea în 
mod eșalonat a utilajelor tehnologice 
din (ară și din import pînă cel mai tîr- 
ziu în mai-iunie 1967, aprovizionarea 
la termen a celor 6 800 tone de con
strucții metalice și a altor materiale, 
calificarea a 2 000 muncitori și specia
lizarea altor 600, necesari lucrărilor de 
înaltă tehnicitate.

Deci, Ministerul Industriei Chimice și 
IPRAN nu pot spune că constructorii 
de la Turnu Măgurele nu știu ce vor. 
Este foarte important să se dea curs 
urgent propunerilor izvorîfe din activi
tatea practică a constructorilor, depă- 
șindu-se stadiul de discuții și analize, 
de referate justificative. Sînt posibili
tăți reale ca noile obiective prevă
zute la Tr. Măgurele să fie realizate 
la termenele planificate, ca producția 
lor să intre cît mai repede în cir
cuitul economic.

lui viitor să porniți cu toate for
țele la realizarea planului?— Unele măsuri aplicate în a- cest an vor da efecte și în 1967. De pildă, prin reorganizarea secției 
sculărie, care a avut loc de curînd, în anul viitor se va obține o pro
ducție mai mare cu 15 la sută. La fel și prin tehnologic de fabricație a remorcilor basculante, prin reorganizarea magaziilor la secțiile de montai s-au economisit peste 1 300 me
tri pătrati care în portante tale. S-au din timp 
tregime a 
tirea tehnologică a fabricației pe 
trimestrul I. Programul optim de încărcare a mașinilor și utilajelor este stabilit. Desfacerea produselor 
finite este asigurată sută la sută 
pentru primele trei 
anului viitor.

de spațiu productiv, 1967 vor asigura im- creșteri de productivi- luat. de asemenea măsuri pentru asigurarea în în- 
documentației și pregă-

Probabil tot ca și pina acum, adică alergînd de la o întreprindere la alta pentru obținerea unor colaborări la „mica înțelegere".
— Credem că cererea uzinei 

găsi înțelegere...— Ar fi bine. Cam la fel și în privește stabilitatea sarcinilor 
plan. Spun aceasta deoarece forul tutelar procedează în nenumărate rînduri la restructurarea lor. Numai în cursul acestui trimestru, ne-au fost date spre fabricare peste plan 500 remorci Același prost o- bicei îl are și Ministerul Minelor, 
în calitate de beneficiar, care vine 
foarte des ba cu renunțări, ba cu 
suplimentări la produsele prevăzu
te inițial în contracte.

★La uzina „Unio" a început construcția unei hale moderne de tratament termic, avînd o suprafață de peste 1 000 mp. Hala, una din cele mai moderne din tară, va fi dotată cu instalații care vor asigura obținerea unei productivități de circa două tone de piese pe metru pătrat suprafață de cuptor termic.

Nava românească „Predeal", cel de-al doilea cargou de 15 090 tone construit de către șantierul naval englez „Sir James Laing and Sons Ltd" din Sunderland, a plecat în prima cursă spre portul vest- german Bremen, de unde se va îndrepta spre portul de bază — Constanța. Nava, care are o lungime de peste 160 de metri, dispune de un motor care dezvoltă 10 800 CP, precum și de instalații moderne de navigație și manipulare a mărfurilor. In cursul anului viitor șantierele navale din țară și din străinătate vor e- xecuta pentru flota noastră cargouri a căror capacitate va depăși 75 000 tone. (Agerpres)

— în domeniul ajutorului pentru realizarea planului de investiții. introducerea procedeelor moderne de fabricație, modernizarea produselor, nu avem ce-i reproșa. Sînt însă și alte probleme majore a căror rezolvare, spre regretul nostru, este tergiversată. De 5—6 ani am făcut numeroase interven
ții la minister în vederea extinde
rii și reorganizării turnătoriei, chestiuni vitale pentru bunul mers al producției uzinei. Cînd se va asculta ce ne doare, nu .știm. ’ Fapt este că simțim pe propria piele indiferenta de care dă dovadă forul tutelar în această chestiune. Astfel, în anul viitor, corespunzător sarcinilor sporite de plan, va trebui să turnăm peste 3500 tone piese. Or, capacitatea maximă a actualei secții de turnătorie este de numai 2 500 tone. Cum ne vom descurca?

— Nicidecum. Pornind de la ideea că organizarea științifică a 
producției trebuie să cuprindă toate laturile activității, dar să pună accentul pe cele „cheie", tie-am îndreptat atenția. în special, spre munca de concepție, pregătirea tehnologică a fabricației, utilizarea rațională a mijloacelor tehnice și a spațiilor de producție. Concretizarea acestor eforturi s-a făcut prin măsurile cuprinse în planul M.T.O., din care marea majoritate, cu o eficiență de peste 4 milioane lei, s-a aplicat în prima parte a anului. De fapt, schimbarea calitativă din acest an în ce privește ritmicitatea producției — decada I 30 la sută, a doua 32 la sută și a treia 39 la sută — constituie, în acest sens, încă o dovadă de netăgăduit.

— Cum stați cu 
tehnico-materială ?— Nu prea bine.

trimestre ale

aprovizionarea

— Cum a crescut gradul de utili
zare a mijloacelor tehnice ?

— In 1967, uzinei „Unio“ îi re
vin sarcini sporite. Ce ați între
prins pentru ca din prima zi a anu
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— Indicii de folosire au crescut cu 10 la sută față de anul trecut. Ca urmare, sarcina la productivi
tatea muncii a fost depășită pe 11 
luni cu 2,2 la sută, iar economiile 
suplimentare la prețul de cost au 
atins 6,5 milioane lei.

(Urmare din pag. I)

8

„Nu există — ne-a spus acesta — o unitate metalurgică profilată pe producția de utilaj pentru fabricare, diferitele tipare sau subansambluri e- xecutîndu-se la un mare număr de fabrici din întreaga țară în funcție de capacitățile disponibile. Lipsește o uzină coordonatoare, deși acest rol ar fi. trebuit să-l îndeplinească în prezent uzina „Vulcan". Se simte o nevoie acută de cadre tehnice de specialitate : fabricile de prefabricate nu dispun nici de ingineri mecanici-tehnologi, nici V.

In ce privește colaborările, nu avem încă un plan stabilit definitiv, cu toate că noi am întocmit și lansat comenzile din timp. Pînă în prezent, din 46 
de comenzi emise au fost încheiate 
contracte numai pentru 14. Intîm- pinăm în special greutăți la grupa „diverse", care cuprinde genți pen- trți remorci, piese de frînă, tuburi flexibile, supape și ventilatoare.— De la cine pornește tărăgă
narea?— Vă explic. Cu toate că există un ordin al ministrului industriei construcțiilor de mașini, care prevede ca repartițiile de materiale să fie transmise de către direcția noastră generală cu 35 de zile înainte de începerea trimestrului, indicația nu s-a respectat. Pînă a- cum, repartițiile primite pentru 
trimestrul I de la Direcția gene
rală de utilaj petrolier și minier nu 
reprezintă decît 10 la sută din 
strictul necesar. Necazuri avem și la grupa produselor descentralizate, în special echipamente elec-

de ingineri constructori formați pentru producția industrială". Propunerea Direcției generale a prefabricatelor din M.I.C. privind înființarea unor secții de specializare în cadrul facultăților de construcții a rămas fără urmări practice. In fine, este necesară o corelare între proiectarea tehnologiei, proiectarea prefabricatelor, execuția lor, proiectarea ansamblurilor de locuințe și desfășurarea lucrărilor pe șantier. Soarta panoului mare este hotărîtă și influențată direct de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul In-

Tntr-unu! ■ din laboratoarele -Centrului de radiobiologie și biologie moleculară din Capitală
Foto : R. Costin

N. PLOIESTEANU 
Florea CEAUȘESCU

Construcțiilor,IPCT, IPIPSlC,dustriei CSCAS, fabricile de panouri mari, organizațiile de proiectare (IPB. DSAPC-uri) și de ■construcții-montaj. Nașterea lui reprezintă o a- devărată odisee organizatorică și, ca orice copil cu multe moașe, ajunge de multe ori cu ombilicul netăiat.Nu este de mirare că o asemenea soartă se răs- frînge și asupra personalității soluțiilor de sistematizare și arhitectură. Experiența unor cartiere ca „Steagul Roșu" din Brașov este elocvență. Aici predomină blocurile

formate din. parter și 4 etaje, tratate nediferențiat sub aspect exterior (balcoane, logii etc), deși au fost construite în etape diferite. Soluția la care s-a recurs ulterior — intercalarea unor blocuri de forme și înălțimi diferite — nu este. în fond, decît un paleativ, care nu va reuși să atenueze decît parțial aspectul monoton, să corecteze ceea ce trebuia făcut la început.Printre susținătorii cei mai înflăcărați ai prefa- bricării se cunosc multi arhitecți de mare renume, printre care și Le Corbusier, Este, un fapt 
cunoscut că, pe plan mon-

prefabrî- 
într-un 

Adevărul 
de a se

dial, ponderea 
catelor crește 
ritm vertiginos, 
este că. departe
opune tendințelor de va
rietate, panourile mari 
pot contribui în mod sub
stantial la diversificarea 
arhitecturii. Există în prezent, Ia noi în țară, patru tipuri de apartamen-■ te din panouri, fiecare a- vînd cîteva variante. Gama de materiale, colorate, destinate sării panouriloroare crește, aducînd și ea un plus de varietate. E- xistă tipare care permit modificarea în limite destul de largi a dimensiunilor panoului, astfel in

diversfini- exteri-

cît numărul de tipuri executate cu unul și același utilaj crește considerabil. Asamblarea tronsoanelor în blocuri poate și ea să difere, rupînd rigiditatea unor prisme simpliste, înălțimea construcțiilor din panouri mari nu se limitează la cinci nivele. Blocurile din „Pieptănari", proiectate cu ani în urmă, aveau șapte etaje.Concluzia se desprinde limpede : între industrializare și fantezie arhitecturală nu există nici o contradicție de principiu. „Pe vremea cînd apartamentele prefabricate se proiectau în institutul nostru — ne-a declarat ing.
nu

Adrian Stănescu, director tehnic la IPIPMC — am demonstrat arhitecți- lor că nu există, practic, soluție accesibilă unor sisteme tradiționale, care să nu fie abordabilă și pe calea prefabricarii. încercărilor de a lărgi gama panourilor mari li se opun însă inerția conducerii u- nor fabrici, interesate în limitarea oricăror modificări de tehnologie ; lipsa de îndrăzneală în asigurarea unei varietăți pe înălțime. Si mai există o lipsă, pe care o considerăm esențială : nu toți arhitecții știu să-și însușească un mod de a gîndi

potrivit cerințelor industrializării. Se pomenește adeseori, ca un fel de piatră filozofală, despre sistemul „revoluționar" al unor elemente ușoare, de mare serie, asamblabîle într-o gamă infinită de posibilități. Dar nimeni n-a oferit încă la noi o propunere concretă de a- semenea natură".„Așteptăm din partea arhitecților — ni s-a spus la Direcția generală a prefabricatelor din M.I.C. — soluții originale, propuneri de noi tipuri de elemente prefabricate. Vom sprijini sistemele care să asigure diversificarea continuă a construcțiilor și vom depune noi înșine eforturi în a- ceastă direcție". Important este ca de la intenții și propuneri să se treacă la măsuri concrete.
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Consecința formalismului 
la ora de literatură

Sfelian PĂUN __
profesor emerit

lin natura profesiunii sale, muzeograful este permanent preocupat de perfectionarea unei du ble specializări: ca

Se știe că literatura și arta sînt un mijloc de educare morală și estetică, de formare a psihologiei o- mului și de îmbogățire spirituală. Noi, cei care lucrăm în școală ca profesori, socotim, pe bună dreptate. că ele influențează direct și cel mai mult sfera emoțiilor, implicit rațiunea. Influențarea educativă a acestora asupra elevului nu poate fi înlocuită de nici un fel de mijloace de educație. Dar, bineînțeles. totul depinde de profesorul care predă literatura în școală ; forța lui educativă se revarsă numai dintr-un izvor viu al personalității omenești.Am auzit în juru-ml (și am fost surprins) părerea potrivit căreia literatura și arta ar interesa mai puțin azi, cînd se explorează cosmosul I Deci, zic unii, în urma strălucitelor victorii ale științei, în psihologia omenească s-au petrecut unele schimbări. Ce e drept, sînt oameni pe care nu-i interesează literatura, sau care nu manifestă un interes viu pentru operele de artă. E vorba însă de excepții. Ce s-ar face oare omenirea însetată de a cunoaște fără cartea beletristică, mai ales cînd trăim în această e- pocă de descoperiri, de transformări revoluționare și creare a uriașe valori materiale și spirituale ? Dar în viitor, cînd omul va călători în cosmos, cum se vor exprima emoțiile și bucuriile vieții ? Fără literatură și artă nu se poate vorbi de progres, de gîndire înaintată, de cultură sau civilizație I Fără această hrană spirituală nu vom putea să disecăm și să înțelegem tainele atît de adînci ale materiei, să transfigurăm marea forță a dragostei ; să cunoaștem și să admirăm demnitatea omului nou. constructor al socialismului și comunismului : să iubim și să ne emoționăm citind despre natura și istoria patriei, mai reliefată și mai îmbogățită ca nuanțe de pana artistului. Vai, cît de sărăcăcioasă ar fi lumea lăuntrică a oamenilor dezinteresați de literatură și artă.Literatura ocupă un loc important în programa de învățămînt a școlii pe toate treptele ei. (Din totalitatea cunoștințelor pe care școala le dă elevilor, cele despre limbă și literatură au o mai mare pondere). Acest obiect este și mai important prin contribuția lui la formarea celor mai frumoase trăsături ale caracterului uman, la educarea multilaterală a tineretului de pe băncile școlii.într-o serie de cazuri, așa cum întîlnim în unele școli, predarea formală a literaturii înăbușă însă dragostea față de ea și, ceea ce este mai grav, provoacă uneori sentimente diametral opuse. Și fiindcă este de neconceput să se realizeze dezvoltarea multilaterală a personalității, nu numai fără însușirea cunoștințelor științifice, dar și fără minunatele creații ale literaturii noastre clasice și contemporane, situația amintită trebuie remediată. Am cunoscut astfel de situații. Elevii din clasa a X-a a unui liceu arătau un dezinteres destul de pronunțat față de lecțiile de literatură ; o parte din ei chiar se amuzau în aceste ore, fiindcă profesoara începea lecția, dar orice lecție, cu invariabilul : „s-a născut în anul cutare" păstrînd ordinea strict biografică din manualul de literatură. Nici cînd trebuia să analizeze opera literară, nu-și permitea să depășească cu o vorbă manualul. Li s-a schimbat profesorul. Noul profesor a fost întîmpinat cu rezervă. Dar, după o cunoștință stingheră cu clasa, și-a început lecțiile despre Eminescu, altfel : „Bătrînul meu dascăl îmi spunea că niciodată n-a văzut ochi mai neguroși și mai plini de amurg de toamnă, decît ochii lui Eminescu în acele clipe..." Vorbea din suflet și cu o desăvîrșită competentă. Cu cîtă căldură I Un astfel de început neobișnuit al biografiei unui scriitor a trezit interesul clasei în care — se zicea — este înăbușită orice dragoste pentru literatură. Pentru prima dată atunci, elevii s-au întristat că s-a terminat atît de repede ora de clasă, îmi spunea unul din ei : ,,De ce ne-a emoționat atît de mult biografia unui scriitor ?. doar o cunoșteam bine. Citisem chiar capodopera portretistică „Viața lui E- minescu" de G Călinescu și cercetarea revelatoare despre „Opera lui Mihail Eminescu" scrisă de mintea cuprinzătoare a aceluiași G. Călinescu" I...Și astfel, școlarii au avut posibilitatea să audă de la noul profesor. multe alte biografii, multe a-

nalize literare și cu fiecare nouă lecție, ei așteptau ceva nou, interesant, lecții mai cuprinzătoare, mai reliefate și- mai bogate în nuanțe Iată de ce cred că nu există elevi care să nu manifeste un interes pentru literatură. Cauza, fără îndoială nu trebuie căutată și găsită în influența condițiilor ce s-au format în urma strălucitelor victorii ale științei. Influența acestor condiții va duce, sînt convins, între altele și la formarea unor creatori de literatură care să ne uimească prin noutatea ce ne-o aduc în atenție.Revin la cei care nu manifestă un interes viu pentru literatură. Din exemplu] dat se desprinde că activitatea rodnică și plină de succes a profesorului de literatură se capătă, desigur, în virtutea u- nui talent pedagogic special, dar și pe baza unei atitudini cu adevărat socialiste a sa față de îndeplinirea cinstită și plină de răspundere a obligațiilor sale profesionale. Am la îndemînă cîteva concluzii personale, în legătură cu rezultatele examenului de bacalaureat la limba și literatura română din anul școlar încheiat. la treizeci de licee. în general, se constată că lucrările au fost bune și satisfăcătoare. Candidați! au cunoscut operele literare la care se refereau temele, au dovedit și o bună orientare ideologică. au adus spre ilustrare pasaje și versuri din operele citate

și s-au străduit să trateze tema într-o formă cît mai personală. La examenul oral, răspunsurile multor elevi au impresionat prin volumul și calitatea cunoștințelor, dînd dovadă de maturitate și înțelegere în interpretarea fenomenului literar, de cunoaștere adîncă a problemelor tratate. Am și exemple de licee care au avut candidați foarte bine pregătiți, obți- nînd în procent de 60 la sută note și medii de 7—10, dar am și destule exemple de candidați care au avut serioase lacune în cunoștințe, care și-au însușit în mod superficial cunoștințele de istorie literară, de analiză literară. Este surprinzător și poate părea chiar de necrezut, cum mai pot exista elevi la terminarea liceului, care la examenul oral- să refuze subiectul care le cerea să trateze despre : „Școala Ardeleană", „Poezia lui Gr. Alexandrescu", „Ciocoii vechi și noi", de N. Filimon sau chiar „Luceafărul" de Mihail Eminescu. Am mai constatat că mulți candidați nu cunosc operele literare propuse pentru analiză în clasă printr-o lectură integrală, ci numai din fragmentele reproduse în manuale și, în cel mai fericit caz, din explicația profesorului.Aceștia sînt, probabil, elevii a- celor profesori care predau literatura în mod formal, nu din tot sufletul și cu toată competența, care nu izbutesc să facă din fiecare lecție un eveniment de cultură, oricît de mic ar fi- Și cum

să nu domine plictiseala la orele profesorului Ștefan Petrescu de la liceul din Țăndărei care își propune ca într-o singură oră să facă analiza literară — telegrafic bineînțeles — a unui grup de poezii de G. Coșbuc !... Și cum să arate interes și dragoste pentru literatură, pentru profesorul de literatură, e- levii lui I. Fotescu de la liceul din Salcia sau ai profesoarei Aritia Tudose de la Fetești, care se trezesc noaptea din somn speriați de gîndul că au uitat un cuvînt, o buche din caracterizarea fragmentului din carte, pe care trebuie să-1 știe a doua zi. Se înțelege că acești elevi nu sînt curioși să citească opere literare în întregime sau să îndrăznească să exprime cu alte cuvinte decît cele din manual, frumosul artistic I In ce limbă să se exprime elevii profesorului Ștefan Petrescu, despre care am mai a- mintit, cînd aud de la catedră că, spune oaspiț, în loc de ospăț, rie- lizabil, în loc de realizabil !Pentru a-1 învăța pe elevi să mînuiască și să îndrăgească obiectul pe care îl predă, profesorul trebuie să-și iubească cu pasiune munca sa atît de importantă — și de aici necesitatea de a poseda forță creatoare, artă și măiestrie pedagogică. La succesul muncii noastre concură, firește, și calitățile personale, într-un mod însemnat. Dar, munca profesorului la catedră, munca pentru continua sa perfecționare, experiența lui, sînt de importanță hotărîtoare.

cercetător în domeniul științific tehnic sau artistic din care face parte colecția de obiecte a muzeului unde lucrează și ca mu zeograf — specialitate aparți- nînd unei relativ noi ramuri a științei. Amîndouă specializările sînt obligatorii profesiei de cerce- tător-muzeograf, dar la noi, pînă acum, numai una s-ă bucurat de o pregătire universitară. Muzeografia nu beneficiază de pregătirea de bază de ar trebui să o dea în- vățămîntul superior universitar, sau post-universitar celor care studiind istoria, științele naturii au în perspectivă posibilitatea de a deveni muzeografi. O singură facultate de la Institutul de arte plastice a introdus un curs de muzeografie, dar și acolo numai pentru un număr restrîns de studenți — cei de la istoria artei care sînt departe de a acoperi necesarul de specialiști pentru colecțiile de artă existente. Pentru celelalte atît de variate colecții — istorie, etnografie, naturale — nu sînt deloc pregătite cadre noi. Or, dacă pedagogia este necesară absolventului de facultate în vederea încadrării sale în învățămînt, deși nu toți absolvenții devin profesori, muzeografia este și ea o disciplină care, în perspectivă, va folosi posesorului unei diplome, cu atît mai mult dacă acesta îmbrățișează profesoratul. Se știe că multe școli au un muzeu cu tradiții, altele pregătesc un muzeu școlar pentru imediata deservire cu material didactic a orelor de curs. în ambianța colecției școlare de petrografie, arheologie sau opere de artă elevul, posibil un viitor om de artă sau de știință, simte poate prima dată chemarea studiului de laborator, pasiunea verificării în practică a principiilor enunțate teoretic. Nu mai zăbovim asupra importanței pregătirii în specialitate, încă din facultate, pentru viitorul muzeograf de profesie.Lucrurile merg și așa, se mai spune pe ici, pe colo : muzeele și monumentele își deschid porțile publicului vizitator, expozițiile noi se organizează pretutindeni, nu numai la sediul muzeelor, ci și în întreprinderi, cămine culturale, în

de prof. NECULAI PASCU

holurile teatrelor. Pe tărîmul cercetărilor științifice, muzeografii aduc o contribuție deloc neglijabilă, prin studii și publicații, prin participări la sesiuni științifice în țară și peste hotare.Cu toată contribuția de seamă a muzeelor la efortul cultural-știin- țific din țara noastră, sîntem departe de a valorifica toate resursele muzeografiei românești pentru că lipsește, cred, prevederea de a pregăti cadre noi cu un înalt nivel de specializare și de a asigura o informare științifică modernă. Pînă acum, lipsa specializării superioare a fost compensată oarecum de cursurile periodice, cum a fost și cel de trei săptămîni încheiat recent, pentru muzeografii și restauratorii din muzeele de istorie. Aceasta este o soluție temporară, dar nu poate constitui un regim normal de lucru pentru viitorii muzeografi. Muzeografia, pe zi ce trece, devine o

Dialog pe marginea

unei expoziții

Grafica publicitară s-a 
I impus ca un element indis

pensabil al vieții moderne. 
Expoziția de grafică publi- 

! citară deschisă recent în 
galeriile Fondului plastic de
monstrează existența unor 

I forțe artistice valoroase în 
acest domeniu și, totodată, 
ne invită la un dialog con- 

Icludent, din care se pol 
desprinde cîteva din cau
zele rămînerii în urmă ale 

I activității practice.
Ideea după care produ

sul bun se vinde singur 
Iesle adevărată, dar a o 

absolutiza, a face din ea un 
principiu unic înseamnă nu 

I numai a minimaliza funcția 
socială a comerțului, dar și

nea intenții nu sînt însă fi
nalizate într-un produs ar
tisticește superior. Pen
tru o înțelegere mai exactă 
a acestei situații ne-am in
teresai la serviciul de crea
ție artistică și tipărituri al 
Ministerului Industriei Ali
mentare. Am răsfoit albume 
cu cîteva din cele mai re
cente prototipuri. Am con
statat și aici o mare dife
rență între prototipuri — a- 
semănăfoare celor din ex
poziție — și realizarea lor 
finală tipografică. „Una din 
cauze — ni s-a răspuns — 
este materialul. Ne lovim de 
o serie întreagă de greutăți 
în ceea ce privește calita
tea cartonului și a hîrfiei pe

adresează Fondului plastic, 
care-i propune un colabora
tor, membru al acestei insti
tuții (situație ideală pentru 
că în majoritatea cazurilor 
beneficiarul impune de la 
început un anumit colabo
rator). Din acest moment ro
lul Fondului plastic ca a- 
genție de publicitate a dis
părut, el îngrijindu-se să 
îndeplinească doar formele 
contractuale administrative 
și declinîndu-și orice res
ponsabilitate privind reușita 
colaborării. Totul se termină 
într-un compromis artistic 
de care s-ar părea că, în ul
timă instanță, nimeni nu răs
punde. lată cîteva exem
ple : în expoziție un afiș 
sugestiv, atractiv, cu tema 
colectării fierului vechi, sem
nat de N. Șerban ; pe pa
nourile străzii un afiș cu a- 
ceeași temă cu o policromie 
nearmonizată, cu un text 
stufos, nepercepfibil. Oare 
I.C.M. nu dorește cu ade-
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18,00 — Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar : în loc de cinema : Film „Calul Fury" ; Studioul pionierilor.

18.50 — Telejurnalul de seară.
19,00 — Fotbal : Vasas Budapesta-Internazionale 

Milano, transmisie de la Budapesta.— în pauză : Artă plastică.
20.50 — „Fintînile orașului", film coregrafic,producție a Studioului de televiziune București.
21,00 — Cîntă Nicolae Herlea.
21,30 — Film : „Atentatul".
23,10 — Telejurnalul de noapte.

21,00
21,30

în biblioteca „Scriitori din 
Balcani" a Editurii Tineretului 
din Sofia a apărut recent ro
manul „Jocul cu moartea" de 
Zaharia Stancu. Traducerea este 
semnatâ de Mara Hinova.

I 
i
8

ignora faptul că zilnic apar 
sortimente noi, mai bune, 
cu calități specifice proprii, 
care trebuie făcute cunos
cute. Cine altcineva dacă 
nu grafica publicitară, prin 
contactul direct cu publicul, 
trebuie să acopere toate a- 
ceste necesități de infor
mare, de orientare ? Dar 
această cerință continuă să 
fie deseori ignorată, lată 
un exemplu : la noi se pro
duce un sortiment destul de 
variat de pastă de dinți, 
fiecare cu anumite însușiri 
specifice. Dar pe ambalajul 
nici unui asemenea produs 
nu vom întîlni sublinierea 
calităților specifice, care îl 
diferențiază. Vom întîlni în 
schimb stereotipul „curăță*, 
(desigur I), „albește dinții* 
(ce altceva ar putea să facă 
o pastă de dinți ?) și „între
ține igiena cavității bucale* 
(doar pentru aceasta a fost 
creată I). Nimic despre mo
tivul care te-ar determina să 
alegi „Carbozon" în loc de 
„Menta* sau „Mărgăritar”. 
Este evidentă în acest caz 
o optică rudimentară. Sau 
un alt aspect. Pe foarte 
multe ambalaje ale produ
selor alimentare poți întîlni 
întreaga compoziție a pre
paratelor, dar pe foarte pu
ține din ele se află înscrisă 
gama sortimentelor culinare 
la care se pot utiliza, un 
ghid imediat al gospodinei 
pe care îl poate oferi pro
ducătorul.

Dar, desigur, în aprecie
rea ambalajelor un mare 
rol îl joacă aspectul este
tic, pentru că el este cel 
care izbește, atrage atenția 
și poate impune produsul. 
Există o serie întreagă de 
ambalaje în care se pot 
descifra intenții de organi
zare cromatică, de folosire 
inteligentă a grafiei, de pa
ginație. Multe din aseme-

producătoare livrează 
furi de material 
inferioare care nu permit o 
tratare tipografică 
punzătoare (fabrica de la 
Călărași, de exemplu). în 
al doilea rînd, tipografiile 
care execută proiectele 
noastre nu sînt înzestrate 
cu un sortiment mai larg 
de cerneluri, ceea ce cre
ează o anumită uniformita
te*. Desigur, există unele 
cauze obiective, remediabi- 
le. Dar o mai atentă chib- 
zuire a materialului, o con
centrare a activității de crea
ție, realizarea cointeresării 
materiale a proiectanților 
pot ridica nivelul tuturor am
balajelor la valoarea celor 
mai bune.

Un mare „merit* la pro
movarea urîtului în vitrine 
și magazine îl au întreprin
derile de industrie locală. 
Ambalajele produselor a- 
cestor întreprinderi sînt a- 
desea primitiv concepute, 
fără calități artistice. Ase
menea ambalaje, ca cele 
pentru napolitanele „Car
men*, pentru rulouri, în
calcă flagrant bunul gust. 
Lipsite de activitatea unor 
proiectanți specializați, a- 
cesfe întreprinderi ocolesc 
în același timp fondul plas
tic, nu se adresează unor 
artiști, care ar putea să ri
dice calitativ prezentarea 
produselor lor.

Un alt capitol al graficii 
publicitare în care se face 
simțit cu pregnanță decala
jul între ce arată expoziția 
și ce arată realitatea coti
diană este afișul. în expozi
ție se află afișe remarcabi
le. în orașe însă, cu 
rare excepții, afișele sînt 
monotone, uneori greu des
cifrabile, semănînd între 
ele, nereținute de memoria 
trecătorului. Cum apar a- 
ceste afișe ? Beneficiarul sa

sor-
calitativ

cores-

scopul ? în expoziție, unul 
dintre cele mai frumoase 
afișe combate efectul nociv 
al tutunului (autor : losif 
Molnar). Această valoroasă 
idee afișisiică 
oare

Nu 
alt domeniu în care rolul 
afișului este preponderent, 
sectorul cultural. Prin ce 
afișe facem propagandă 
pentru instituțiile culturale 
de prestigiu, ca Muzeul Sa
tului, Muzeul de artă, Mu
zeul de arfă popiriară ? Cele 
de pe stradă sînt departe 
de a răspunde chiar unor 
modeste exigențe. Și pri
vite sub unghiul anului tu
ristic aceste probleme ca
pătă pondere, impun rezol
vări de un înalt nivel artis
tic.

Există o soluție ? Majori
tatea artiștilor care lucrează 
în acest domeniu au propus 
crearea unor agenții de 
publicitate în Capitală și în 
centrele importante, care să 
urmărească psihologia pu
blicului și să găsească cele 
mai eficiente căi de publi
citate. Aceste agenții pot 
juca un rol important în di
recția educării estetice, ar 
putea avea o poziție fermă 
față de beneficiar pentru că 
ar avea responsabilitatea 
calității muncii lor. Existența 
mai multor asemenea agen
ții publicitare ar crea un 
factor competitiv esențial în 
promovarea calității și ar 
transforma grafica noastră 
publicitară, de la faza de 
laborator din acest moment, 
capabilă de rezultate exce
lente, așa cum o probează 
recenta 
formă de 
puternice 
public.

va rămîne 
în unicat?
trebuie să omitem un

expoziție, într-o 
artă cu rezonanțe 
în rîndul marelui

Iulian MEREUTA

• Teatrul de Operă și Balet : CARMEN — 19,30. 
0 Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 19,30 ; (la Sala Palatului) : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Come
dia) : COPIII PĂMÎNTULUI — 19,30, (sala Studio) : 
PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DAN
TON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O 
NOAPTE FURTUNOASĂ — 19,30, (sala Studio) : 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETR-CON- 
CERT — 20.
0 Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA 
PURTARE — 15,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" : VASSA JELEZNOVA 
— 20.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30. (sala 
din str. Academiei) : AMNARUL — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNA
ȚIONAL — 19,30.

0 OMUL DIN RIO — cinemascop : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, 
FEROVIAR — 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 
21,30 (la ambele completarea Scoica), EX
CELSIOR — 9,30; 11,45; 16,30; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : REPU
BLICA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,45 (la ambele completarea George 
Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc), 
FLAMURA (completare Invizibilul vizibil) 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 CIMARON — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL (completare începutul) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,15; 
16; 18,15; 21, MODERN — 9; 11; 13; 15: 17; 
19,15; 21,30 (la ambele completarea Scoica), 
GRIVIȚA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Hunedoara) — 8,15; 10.45; 13,15; 16; 18,45;
21.15.
0 PARADA TIMPULUI PIERDUT: 
CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MA
ȘINILE LOR ZBURĂTOARE — cinema
scop : CAPITOL — 9; 11'45; 14,30; 17,30; 
20,30.
® PORUMBELUL DE ARGILĂ : LUMI
NA (completare Vox Maris) — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45, PACEA 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Bacău) — 
15; 17,30; 20.
0 DIPLOMATUL GOL: VICTORIA
(completare Tradiții maramureșene) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, AURORA
(completare Timpul, legende, oameni de 
știință) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.

specialitate tot mal complexă, cele cîteva săptămîni de cursuri putînd să ajungă doar pentru comunicările privind noutățile, cuceririle recente ale domeniului respectiv de activitate.Au apărut și în presă semnalări privind situația unor monumente de istorie și de cultură amenințate să piardă din valoare. Alături de alte măsuri pentru păstrarea acestora, o atenție specială trebuie acordată pregătirii cadrelor, astăzi cu totul insuficiente, care să vegheze asupra a tot ce ține de viata și faima monumentelor. Nu numai de custozi și conservatori de muzee și monumente avem nevoie, dar și de practicieni, de restauratori și tehnicieni competenți. Tratamentul de conservare sau restaurare a unor însemnate fonduri de muzee așteaptă cercetările și specialiștii, astăzi cu mult sub cerințele presante ale stării obiectului muzeal amenințat de pierderi ireparabile. Aș aminti doar ca exemple colecțiile de picturi pe sticlă și cele de picturi pe lemn țărănești, pentru îngrijirea cărora se simte nevoie de priceperea specialiștilor. Unde se pregătesc acești specialiști ? Peste cîți ani vor trebui luate în supraveghere picturile interioare pe lemn ale bisericilor care constituie monumente de artă (chiar și cele de la Muzeul satului nu pot fi scoase în afara pericolului iminent al efectului timpului). Cine o va face, dacă nu ne vom preocupa de „doctorii' obiectelor de muzeu și ai monumentelor ? O legătură a programelor de pregătire din învățămîntul superior cu cerințele de conservare și de valorificare a monumentelor (sînt aproximativ 6 500, după cum s-a menționat și într-un articol din „Scînteia") și ale sutelor de mii de obiecte de colecție muzeală ar însemna o mai mare apropiere a școlii, a factorilor răspunzători de formarea cadrelor de ceea ce este necesar, și urgent necesar, în acest important sector.In domeniul muzeografiei perfecționarea presupune și o informare științifică de specialitate. Avem o tradiție națională în muzeografie, sînt experiențe ale muzeelor de peste hotare, cu toate foarte utile progresului — dacă sînt cunoscute. O informare științifică limitată doar la serviciile, destul de restrînse în această direcție, ale „Revistei muzeelor*, sau la posibilitățile de comunicare prin contact direct între specialiști cu ocazia sesiunilor științifice sau a schimburilor de experiență, este mult prea puțin astăzi, cînd „explozia de informații’ face imposibil de

urmărit de unul singur tot ceea ce apare noii în specialitate. Aplicarea sistemelor moderne de documentare îl redă și pe muzeograful izolat, sub raport teritorial, circuitului creației științifice. Ce se poate spune despre actuala documentare ? Ea este mai evoluată sau mai modest organizată, în raport aproape direct proporțional cu tradiția pe care o are muzeul, cu posibilitățile personalului, deși nu se poate considera că izolatul muzeograf de la muzeul comunal din Lupșa sau Rășinari are mai puțină nevoie de informare științifică decît colegii săi de la muzeul regional. Nu se face însă comunicarea reciprocă a cunoștințelor, a experiențelor și, în general, a informațiilor de specialitate, din pricina lipsei unui sistem organizat pe plan republican de schimburi intermu- zeale. S-a mai propus înființarea unui centru de metodologie șț-Șdo- cumentare muzeografică. Cllțiar dacă depind de diferite foruri tutelare — sfaturi populare, departamente, institute academice și de învățămînt superior, organizații obștești — muzeele ar avea pe meridianele activității lor un loc comun de întîlnire în problemele profesionale. Ar deveni posibilă luarea în dezbatere și rezolvarea unor chestiuni comune tuturor muzeelor.Există și o altă latură a preocupărilor muzeului care ar trebui să progreseze în pas cu știința modernă a muzeografiei : evidența colecțiilor. Muzeele au un patrimoniu de obiecte-document, unele și cu valoare artistică. Dacă evidența acestuia, din punct de vedere contabil, e satisfăcută, rămîne deficitară cunoașterea raportului valorii sale științifice. Care este fondul național dintr-o anume categorie de obiecte de muzeu e foarte greu de știut, din pricină că nu a fost abordat încă un sistem unitar de clasificare științifică a pieselor de colecție, de evidență centralizată și ușor descifrabilă a patrimoniului muzeistic de stat. Sînt încă sporadice încercările de aplicare a mijloacelor moderne de depozitare și regăsire a informației științifice în această memorie a culturii omenești care este muzeul.Se practică, actualmente, sisteme tradiționale de evidență, nepuse de acord însă cu ritmul actual al cererii.de date științifice. Listele și registrele inventar de obiecte cuprind date suficiente, în genere, cercetării științifice, dar găsirea lor cere timp incalculabil pentru a răsfoi filă cu filă, a căuta rubrică de rubrică pentru extragerea datelor ce interesează. Sistemul mai evoluat, cel al fișelor cartotetice — un obiect, o fișă — care sînt sau încep să fie completate de cea mai mare parte a muzeelor, pe colecții de obiecte, economisește timpul cercetătorului, dar tot nu poate fi considerat mulțumitor din cauza varietății de la muzeu la muzeu a fișei pentru obiectele din aceeași categorie. Pentru ca aceste fișe să fie cu adevărat utilizabile ar trebui să se înceapă prin a se uniformiza tipul de fișă pentru colecțiile de același fel. (Acum se lucrează numai în muzeele de istorie pe vreo 9 genuri de fișe, diferențiate între ele ca dimensionare și ca date de chestionar.)Pentru un catalog general al colecțiilor, spațiul nu constituie o problemă astăzi cînd, fără un preț de cost prea ridicat, se pot înmagazina pe o bandă de 50 de m. de microfilm 100 000 de înregistrări de fișe de catalog. Revoluția modernă a tehnicii trebuie să aducă o ușurare a muncii muzeografului, lăsîndu-t disDonibil mai mult timp activității de creație științifică. Un centru de documentare muzeografică ar avea de făcut față sarcinii speciale de informare științifică în toate domeniile acestei activități deloc simple și în care întîrzierile sînt uneori greu plătite prin pierderi în tezaurul de bunuri culturale moștenite.
0 IDIOTUL: CENTRAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
0 COLINA : UNION — 15,15; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA 
— 9.
0 STEAUA FĂRĂ NUME : DOINA (com
pletare Orizont științific nr. 6) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
O ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 — VI
ZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA HUNEDOA
RA — MAREA SARMATICĂ... MAREA 
NEAGRĂ — PODURI PESTE TIMP - 
PATA — ÎNCEPUTUL — A CUIE ȘO
SEAUA ? — PILULA : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.

CINEMA
0 TUNELUL T- cinemascop : GIULEȘTI 
(completare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, BUZEȘTI (completare Plasma)
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
0 FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZ
LĂNȚUIE — cinemascop : DACIA — 
8,30—12,15 în continuare ; 16; 19,45.
o ZORBA GRECUL : CRINGAȘI — 15,15; 
18; 20,45.
® CASA DIN MONTEVIDEO — cinema
scop : FERENTARI — 14,45; 17,30; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.
0 WARLOCK — cinemascop : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, VOLGA
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

0 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL 1 : UNI
REA (completare Prezintă pisica) — 15,30: 
18; 20,30.
0 MINUNATA ANGELICA — cinema
scop : TOMIS - 9; 11,15; 13.30: 16.15: 18.30: 
20,45, ARTA (completare Soarele rănit) — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18.15; 20,45.
O TAXTUL MORȚII : VTTAN (completare 
Trei ori trei) - 15.30: 18: 20.15.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE - 
cinemascop : MUNCA (completare 6 000 de 
ani) — 10: 12.30; 15.30; 18: 20.30.
e VERIFICAT. NU EXISTA MINE 1 : 
POPULAR (completare Tînărul căsătorit) 
— 15.30; 18; 20,30.
® ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE: MOȘILOR - 11; 15,30; 18; 20,30 
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinema
scop : COSMOS — 15: 17.30: 20,15.
<» CELE DOUĂ ORFELINE : COTRO- 
CENI — 15,15; 18: 20,45.
«> FIUL CĂPITANULUI BLOOD - 
cinemascop : VIITORUL (completare
Frunze) — 11; 15,30; 18: 20.30.
® POVESTEA PROSTIEI MELE : FLO- 
REASCA (completare Năică și barza) — 
9; 11.15: 13.30: 16: 18.30: 20,45.
® CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PRO
GRESUL (completare O noapte de vis) — 
15,30: 18; 20,30.
® WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30 
0 LAGUNA DORINȚELOR : LIRA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
O TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : COLENTINA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Galați) — 15; 17,45; 20,15.
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Plecarea la Sofia a unei delegații 
conduse de tovarășul Gheorghe Rădulescu

Simpozion festiv consacrat împlinirii 
unui deceniu de activitate 

a Institutului de fizică atomică Două mărturii, o singură concluzie:Miercuri dimineața a părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre Sofia, o delegație condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., care va participa la cea de-a XX-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și a XXVII-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, în Gara de Nord, au fost de fată tovarășii Petre Blajo- vici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul Comerțului Exterior, Mihai Marin, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, precum și membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale economice.Au fost prezenfi Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei,
★Cu același tren și-a continuat -călătoria spre Sofia, după un scurt

popas la București, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice.(Agerpres)
★SOFIA 7. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite : în aceeași zi, delegația a sosit la Sofia.La gara din Sofia, delegația a fost întîmpinată de Tano Țolov, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, prof. Ivan Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Comitetului pentru știință și progres tehnic,Ivan Popov, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Comerțului Exterior.Au fost de fată loan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. P. Bulgaria, membri ai ambasadei și ai Agenției comerciale române din Sofia.

Filmul „Duminică 
la Festivalul deLa cel de-al IX-lea Festival international al filmului, care a avut loc recent în Mexic, la Acapulco, filmul românesc „Duminică la ora 6“ realizat de regizorul Lucian Pintilie, a fost distins de juriul de onoare cu trofeul de aur „Cabeza

la ora 6“ premiat 

la Acapulcode Palanque" Pe diploma care însoțește premiul este înscrisă următoarea mențiune : „Pentru prezentarea frumoasă a supraviețuirii celor mai pure relații umane în lupta pentru transformări sociale".(Agerpres)
Cronica zilei

Cocteilul oferit miercuri de Virgil Brădăteanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul turneului întreprins în tara noastră de colectivul Baletului national din Cuba, a reunit numeroși oameni de cultură care s-âu întreținut Cordial cu reprezentanții artei cu- bane.Printre invitați se aflau Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Cubei la București.
★Miercuri a plecat în Republica Populară Chineză un grup de artiști alcătuit din baritonul Vasile Martinoiu, de la Teatrul de Operă și Balet din București, soprana Mariana Stoica, de la Opera de SJat din Cluj, violonistul George Hamza, pianistele Mariana Kapde- bo și Liana Șerbescu, balerinii Natalia Vronschi-Gașler și Ion Băltanciuc, de la Opera de Stat din Iași. Din grup face parte și muzicologul Gheorghe Firea.Artiștii români vor susține timp de trei săptămîni o serie de spectacole în R. P. Chineză.

Delegația Sfatului popular al o- rașului Brașov, condusă de Gh. Dumitrescu, președintele Comitetului executiv, s-a înapoiat miercuri în țară, după vizita făcută în Franța, la invitația municipalității orașului Grenoble.
★Ion Moraru, vicepreședinte âl Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a plecat miercuri în R.S.F. Iugoslavia unde va face o vizită la invitația subsecretarului federal pentru învățămînt și cultură, Rodoliub Jemuovici.
★în cadrul relațiilor dintre orașele înfrățite Constanța- și Turku, miercuri s-a deschis la Constanța o expoziție care cuprinde peste 70 de desene ale copiilor din localitatea finlandeză Turku.
★Miercuri, acad. Constantin Daico- viciu, rectorul Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj, a plecat la Miin- chen pentru a, participa la sesiunea anuală a Societății istorice „Sudo- steuropa", din această localitate. Omul de știință român va susține conferința inaugurală a sesiunii cu tema „Originea poporului român în lumina noilor cercetări".(Agerpres)

La Institutul de fizică atomică a avut loc miercuri un simpozion festiv consacrat împlinirii unui deceniu de activitate a institutului.La lucrări au luat parte membri ai conducerii Consiliului Național al Cercetării Științifice, ai Academiei, ai Comitetului pentru energie nucleară, conducători ai unor institute de cercetări, academicieni, cadre didactice din învăță- mîntul superior, specialiști ai institutului.în cuvîntul de deschidere, acad, prof. Horia Hulubei, directorul ’institutului, referindu-se la activitatea desfășurată de specialiștii a- cestel importante unități de cercetare a scos în evidență sprijinul permanent acordat de partid și guvern dezvoltării institutului și cercetărilor nucleare în țara noastră. Vorbitorul a arătat că în ultimii ani au fost ridicate numeroase laboratoare dotate cu instalații și aparate de nivel tehnic ridicat. Aici lucrează peste 1 800 de cercetători, ingineri, tehnicieni și muncitori, majoritatea pregătiți și formați în institut în decursul a- cestor ani. Referindu-se la cadrele institutului, la realizările sale, acad. Horia Hulubei a spus : „Mărturisesc că cea mai mare satisfacție a vieții mele este faptul că am putut urmări si asista la ridicarea acestor excelente cadre de fizicieni, dovadă grăitoare a justeței politicii partidului nostru în acest domeniu a posibilităților creatoare ale României socialiste. Institutul trece într-o nouă fază a activității sale. într-un moment în care partidul acordă o .atentie deosebită științei, ca factor de producție esențial în procesul de dezvoltare a țării. Condițiile de desfășurare a activității noastre sînt astăzi mult mai bune decît ieri și merg impetuos spre condiții nevisate pentru cei din generația mea".Au fost prezentate apoi comunicările științifice privind fizica energiilor joase și înalte la I.F.A., chimia nucleară și perspectivele ei de dezvoltare în țara noastră, tehnica nucleară și aplicațiile, e- nergiei nucleare, precum si relațiile științifice externe ale Institutului de fizică atomică.Comunicările au scos în evidență realizările importante obținute în deceniul care a trecut de lucrătorii institutului în promovarea cercetărilor științifice în domenii importante ale fizicii, chimiei și tehnicii nucleare; aplicarea și răspîndirea tehnicilor noi în economia țării;

producerea de radioizotopi și izotopi stabili și de compuși marcați pentru cercetare și aplicații în industrie, agricultură, medicină. Dintre cercetările fundamentale care au făcut cunoscut institutul atît în țară, cît și peste hotare merită subliniate acelea privind studiile teoretice asupra nucleului, investigațiile experimentale referitoare la proprietățile nucleelor atomice, determinate prin reacții la energii joase și medii. în domeniul energiilor înalte institutul a obținut rezultate noi privind unele fenomene ale interacției particulelor elementare. Majoritatea rezultatelor acestor cercetări, publicate în reviste de specialitate, de circulație internațională, au fost confirmate și sînt folosite de oameni de știință din mari centre nucleare din lume, în institut s-au realizat producții de aparate și instalații la nivel semiindustrial, care au permis introducerea și răspîndirea energiei nucleare într-un mare număr de întreprinderi industriale, unități de' cercetare spitalicești etc.Institutul de fizică atomică din București întreține astăzi relații de colaborare tehnico-științifică cu centre similare din numeroase țări, printre care Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna, Centrul european de cercetări nucleare de la Geneva, Comisariatul pentru energia atomică al Franței, Agenția internațională pentru e- nergia atomică etc. în acest an circa 250 de cadre științifice și tehnice ale institutului au participat la diferite manifestări internaționale, iar peste 100 de specialiști străini au venit la București pentru schimburi de experiență și informații în probleme de cercetare de interes reciproc.în încheierea simpozionului acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, a felicitat colectivul institutului cu prilejul împlinirii a zece ani de activitate. El a subliniat că rezultatele remarcabile obținute în această unitate se datoresc în primul rînd atenției și grijii acordate de partid și guvern cercetării științifice, ca și entuziasmului și spiritului de colaborare multilateral statornicit între lucrătorii de diferite specialități științifice ai institutului.
★Seara, conducerea Institutului de fizică atomică a oferit la Restaurantul Athenee Palace o masă cu ocazia împlinirii â 10 ani de activitate a institutului. (Agerpres)

CAUIA DREAPTĂ A VIETNAMULUI
LUPTĂTOR VA ÎNVINGE

Din presa străină sosită în ultimele zile la redac
ție s-au impus atenției cîteva ample reportaje pri
vind situația din Vietnam, scrise de doi martori 
oculari. Primul autor este deputatul francez Jac
ques Duhamel, care a publicat 2 articole în ziarul 
parizian „Le Figaro"; cel de-al doilea este Marvin 
Stone, membru al colegiului de redacție al săptămâ
nalului „U.S. News & World Report", publicație a 
cercurilor de afaceri din S.U.A. Unul a vizitat

sudul; celălalt nordul Vietnamului. Impresiile ce
lor doi autori atît de diferiți din multe puncte de 
vedere sînt revelatoare pentru atmosfera și starea 
de spirit fundamental diferită ce domnește la Sai
gon și la Hanoi, pentru contrastul dintre forța 
moral-politică ce însuflețește forțele patriotice din 
întregul Vietnam și degringolada morală, corupția, 
descopunerea din rîndurile „mercenarilor" saigo- 
nezi.

Victorii românești in „Cupa 

campionilor europeni" la baschet
BUCUREȘTI s STEAUA— 
SLAVIA PRAGA 76-72în sala Floreasca, echipa Steaua a întîlnit aseară pe Slavia Praga, în primul' meci al turului doi al C.C.E. Baschetbaliștii noștri au luptat mult pentru un rezultat onorabil (echipa pragheză, se știe, fiind anul trecut finalistă a C.C.E.). Echilibrul de-a lungul întregului meci a fost aproape perfect, diferența în favoarea uneia sau alteia dintre echipe nedepășind decît 

5—6 puncte. La pauză, oaspeții au condus cu 39—37.în repriza secundă, jucînd ceva mai repede și cu mai multe contraatacuri — ceea ce nu prea făcuseră în prima parte — baschetbaliștii de la Steaua au luat conducerea. Cu un minut înaintea încheierii partidei însă, scorul era egal : 72—72. Bucureșt.enii au atacat decis, cu toată atenția, dorind neapărat cucerirea unei victorii de

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 decembrie. In țară: Vremea va fi rece. Cerul schimbător, mai mult acoperit. Vor cădea ninsori temporare, mai ales în Jumătatea de sud a tării. Vînt potrivit din nord- est, cu intensificări la începutul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, local mal coborîte, iar maximele între minus 3 și 5 grade. în București : Vremea va fi rece, cu cerul schimbător, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare, sub formă de lapovită și ninsoare. Vînt potrivit, cu intensificări pînă la tare. Temperatura în scădere.

Numirea 
ambasadorului
României 
la LuxemburgPrin decret al Consiliului deStat, tovarășul Ion Oancea a fost' numit în calitate de ambasadorextraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Luxemburg, ’ cu reședința laBruxelles. (Agerpres)

Sosirea noului
ambasador al
Pakistanului

Miercuri a sosit în Capitală Ah- sanul Haque, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Re- | publicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă România.(Agerpres)
IERI LA FOTBAL

România —izrael 2-1

LE FIGARO duhamel

ÎN NORD:
Prin bombardamente, 

agresorii obțin efecte 
contrare celor scontate

„Bombardînd nordul, for
jele americane aeriene — 
și de cîfva timp și cele 
navale — au urmărit con
comitent să provoace un 
șoc nervos populajiei și să 
paralizeze economia... Dar, 
departe de a slăbi, bom
bardamentele întăresc ho- 
tărîrea guvernului și a 
populajiei Vietnamului de 
nord.

La Hanoi, activitatea, în
cetinită întrucîtva, continuă 
normal. Țăranii aduc la pia- 
fă fructe, legume, păsări, 
care sînt cumpărate de 
populafia orașului. Munci
tori și muncitoare se duc la 
orele obișnuite la uzine. 
Tineri băieți și fete se 
plimbă în doi. S-a organi
zat totuși dispersarea oră
șenilor ca măsură de pre- 
caujie. Această măsură de 
precaujie este concepută, 
de asemenea, după părerea 
mea, ca o dovadă de ho- 
tărîre. Aceste deplasări tul
bură dar nu modifică rea
litatea socială. în nord nu 
se supraviețuiește : se tră
iește.

Traficul este înfîrziat, dar 
nu întrerupt... Reparațiile 
sau reconstrucțiile de po
duri distruse de bombarda
mente sînt uimitor de ra

pide și de ingenioase. De 
altfel se pare că elanul po
porului a permis să se 
compenseze întreruperea 
de producfie provocată în 
mod inevitabil de transfe
rurile de populație. în 
plus, concursul țărilor so
cialiste se intensifică.

Nordul se consideră si
gur de forfele lui populare, 
de resursele lui economi
ce, de sprijinul din afară. 
Țara pare înfr-adevăr de 
nezdruncinat. Și este abso
lut indispensabil ca acest 
lucru să fie recunoscut (de 
inamic) ca atare.

Pentru a risipi îndoielile 
(cu privire la propunerile 
americane de așa-zisă „cău
tare a păcii" — n. r.), ar fi 
necesare fapte și în mod 
special încetarea necondi
ționată a bombardamente
lor asupra nordului. Nu 
pot să afirm că aceasta este 
o condifie suficientă, dar 
este o condifie necesară. 
Aceste atacuri aeriene și 
navale, se dovedesc pe 
Ungă o greșeală morală, o 
greșeală politică de vreme 
ce mai mult întăresc hofă- 
rîrea unui popor decît slă
besc activitatea economiei 
lui și chiar circulația de 
materiale".

U. S. News & World Report Marvin
STONE

ÎN SUD:
„Oare S.U.A. sînt prinse 

în capcana unui război 
lipsit de speranțe?"în articolul cu titlul de mai sus, se spune : „întrebarea se repetă mereu : «Călătorim oare în Vietnam pe o „gloabă moartă ?“». Este un război lipsit de speranță ? Fibrele politice ale Vietnamului (autorul are în vedere regimul de la Saigon — n. r.) continuă să se destrame. Se pare că americanii nu pot face nimic pentru a transfera asupra vietnamezilor de la Saigon simțul lor de urgență. Letargia și indiferenta sud- vietnamezilor sînt considerate ca inamici formidabili ai efortului depus de americani. Multi americani declară: «Se pare că nu există nimic ce ar putea pune în mișcare pe sud- vietnamezi».Influența «guvernului» de la Saigon nu crește deloc în vastele regiuni rurale. Unii americani arată că în sate prezența efectivă a acestuia este și mai puțin resimțită decît acum trei ani. Dezertările din armata saigoneză se mențin la un nivel ridicat. Se pare că nimeni și nimic

nu poate pune capăt acestei situații.Corupția, venalitatea și nepotismul au ajuns Să impregneze profund toate aspectele vieții din Vietnamul de sud. Un american a declarat: «Noi nu putem cîștiga pentru ei războiul în regiunile rurale. Dacă ei n-o pot face sau nu vor s-o facă, a- tunci ar fi mai bine să ne trezim la realitate». Producția internă este în continuă scădere. Recoltele de orez sînt tot mai sărace. Acum trei ani sud- vietnamezii exportau orez. Anul acesta ei importă 450 000 tone. Anul viitor vor importa 600 000 tone, adică 70 la sută din necesitățile de orez ale țării.O mare parte din regiunile rurale se află sub controlul permanent al Vietcongului (Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud — n.r.). Cea mai mare parte din restul teritoriului, pe care guvernul pretinde că îl controlează, de fapt este deținut de acesta doar în orele de zi.
CONCLUZIA care se desprinde din ambele reportaje este aceea că natura războiului 

de pe pămîntul vietnamez are consecințe inevitabile — purtătorii războiului de agresiune 
sînt condamnați la tnfrîngeri, în timp ce cauza dreaptă pentru care luptă eroicul popor 
vietnamez, în sud șl în nord, este Invincibilă ți va birui.

TEL AVIV (prin telex). — Pe un timp frumos (plus 28 de grade), ieri, în fața a circa 18 000 de spectatori, s-a disputai meciul amical de fotbal dintre selecționatele României și Izraelului. Fotbaliștii români au cîștiaat cu scorul de 2—1 (1—1). Jocul, în qeneral e- chilibrat, a fost de slab nivel tehnic. Momentele mai importante sînt leqate doar de înscrierea celor trei puncte. Primul aol l-au marcat qazdele, prin Burba, care în minutul 17. la o ezitare a lui Dan și a portarului lones- cu, a șutat imparabil

din apropiere. Scorul a devenit egal după douăzeci de minute. Badea, aflat într-o poziție bună de șut, a primit o pasă de la Dridea și a tras precis și puternic. Golul victoriei românești l-a marcat Pîrcălab (min. 52), din lovitură de la 11 m. Penal- tiul a rezultat în urma faultării lui Lucescu de către portarul e- chipei Izraelului. Jucătorul nostru pătrunsese în careu șl se îndrepta nestin- qherit spre poartă dar a fost „placat" ca la rugbi.Formația noastră a folosit ieri următorii jucători: Ionescu

(Datcu) — Popa, Nun- weiller III, Dan, Mo- canu — Badea (Do- brln), Ghergheli — Pîrcălab, Dridea (Ian- cu), Naghi (Badea), Lucescu (C. Radu). Schimbările s-au e- fectuat în repriza secundă. Dintre ei doar puțini merită a fi e- vidențiați : Datcu,Pîrcălab, Badea. Este regretabil că majoritatea titularilor selecționatei au dat randamentul cel mal slab.Fotbaliștii români vor susține un nou meci, sîmbătă, la Haifa ; sub denumirea de București, ei vor întîlni selecționata Izrael-nord.

prestigiu; și au reușit — două atacuri consecutive au fost finalizate și la fluierul final tabela de marcaj a arătat scorul de 76—72 pentru Steaua. Din echipa bucu- reșteană în mod deosebit s-a remarcat Nosievici, care a înscris 19 puncte. Cel mai bun jucător al în- tîlnirii a fost cehoslovacul Zidak.Returul se va desfășura la Praga, miercurea viitoare.
TEL AVIV : POLITEHNICA— 

MACCABI 61—43Formația feminină Politehnica București a debutat victorioasă în noua ediție a „Cupei campionilor europeni". întîlnind în meciul-tur, la Tel Aviv, echipa Maccabi, campioana Izraelului, bucureștencele au învins cu 61—43 (23—18).

Aseară 

la box

Turneul final al campionatului republican de box a continuat aseară în sala Dinamo cu desfășurarea meciului Steaua — regiunea Galați. Pugiliștii militari au cîștigat cu 13—7. La categoria grea, gălățeanul Ștefan Cojan a dispus net la puncte de bucureș- teanul Mihai Gheorghioni. Astă-seară, de la ora 19, sala Floreasca găzduiește meciul Dinamo — regiunea Oltenia.

HOCHEI

România - 
Italia 4-3 IAseară, selecționatele de | hochei pe gheață ale Româ- ■ niei și Italiei au susținut un | nou meci amical. Și de data g aceasta victoria a revenit | Sportivilor români. Scor 4—3 | (1—1, 0—1, 3—1). In primul | joc, desfășurat cu o seară îna- | inte, ei învinseseră cu 4—1

★Selecționata de hochei pe gheață a țării noastre va susține două meciuri în compania reprezentativei R. D. Germane. Primul joc va avea loc vineri la Leuna, iar cel de-al doilea duminică la Weisswa- ser, localitate unde marți seara echipa R. D. Germane a terminat la egalitate (3—3) cu reprezentativa U.R.S.S., campioană mondială.

MOSCOVA

Sosirea președintelui 
Comitetului de stat 
pentru Cultură și Artă 
al RomânieiMOSCOVA 7. — Corespondentul Agerpres, S. Podlnă, transmite : La invitația Ministerului Culturii al U.R.S.S., miercuri a sosit la Moscova Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă al Republicii Socialiste România.La sosire, oaspetele a fost întîm- pinat de Ekaterina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale. In întîmpinare au venit, de asemenea, ambasadorul României la Moscova, Teodor Marinescu, și alți membri ai ambasadei.în aceeași zi, Ekaterina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S., a oferit o masă în cinstea lui Pompiliu Macovei. A fost prezent Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.
Vizita unei delegații 
a U.T.C. în URS.8.MOSCOVA 7. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : Miercuri a sosit la Moscova o delegație a Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, condusă de Petru Ena- che, prim-secretar al C.C. al U.T.C., care face o vizită în U.R.S.S. la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist.La gara Kiev delegația a fost întîmpinată de S. P. Pavlov, prim- secretar al C.C. al U.T.C.L., reprezentanți ai Comitetului Orășenesc Moscova, activiști ai U.T.C.L.Au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S., și membri ai ambasadei.

De două ori mai subțire 
decît hîrtia obișnuităFirma japoneză Nippon Kako Seishi a anunțat că a pus în fabricație hîrtie din material plastic. Obținută pe baza derivatelor petrolului, această hîrtie oferă, printre altele, avantajul că este de două ori mai subțire decît cea mai subțire hîrtie obișnuită. Datorită acestei calități, greutatea cărților va scădea considerabil. Din cauza prețului, însă, hîrtia din mase plastice nu va putea fi încă folosită pentru tipărirea ziarelor.
Un muzeu original

.4în micul oraș portughez Cara- mulo s-a deschis un muzeu care cuprinde numeroase tipuri de automobile datînd din primii ani ai secolului XX. Acestea sînt menținute în stare de funcționare și puse în mișcare cu regularitate.
„Prometeu înlănțuit" 
și „Oedip rege" — 
transpuse pe ecranPiesele „Prometeu înlănțuit" de Eschil și „Oedip rege" de Sofocle vor fi transpuse pe ecran în Grecia. Turnarea, sub regia cunoscutului regizor grec Vasos Kanellos, va avea loc în incinta teatrelor antice „Epidavros" și „Herodos Atticus". Rolurile principale vor fi interpretate de cei mai buni artiști greci. Dialogurile se fac în limba greacă antică, respectîndu-se întocmai caclenla și tonalitatea versurilor autorilor celor două mari tragedii. Această inițiativă se înscrie printre numeroasele manifestări culturale consacrate sărbătoririi a două milenii și jumătate de existență a teatrului grec, care vor avea loc în curînd

Noul regulament al 
festivalului de la CannesLa Paris a fost publicat noul re gulament al viitorului Festival cinematografic de la Cannes. Potrivit noului regulament, filmele prezentate la festival nu vor putea fi introduse înainte de acesta în circuitul comercial, decît într-o singură țară, și anume în tara care îl prezintă la festival. Pînă în prezent, filmele puteau fi folosite în diferite țări care participau la coproducții. De asemenea, se interzice prezentarea lor la alte competiții internaționale, chiar la manifestații necompetitive înaintea festivalului de la Cannes. în continuare se precizează că numărul membrilor juriului a fost ridicat de la 11 la 12 și că marele premiu al festivalului va fi numit „Grand prix international" (Marele premiu internațional). Premiul special al juriului va fi denumit „Marele premiu special".

O importantă realizare tehnică: 
pod în cheile Via Mala cantonul 

Grisons (Elveția)



VIATAVIATA
EVOLUȚIA CRIZEI RHODESIENE O. N. U.

„Sancțiunile selective" 
vor împinge înainte 
soluționarea crizei?

în Comitetul pentru 
problemele 
economice 
si financiare

® AZI ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECU
RITATE e DEZBATERILE DIN CAMERA
COMUNELOR
TROLUL PE

® VA FI INTRODUS PE
LISTA ?

ale activității de institutului, după analiză a intercon- activitatea de for-

TA1LANDA

J

de către autoritățile rasiste de la SaDupă respingerea
lisbury a „documentului de lucru" elaborat de guvernul bri
tanic și propus în timpul croazierei de două zile pe bordul 
crucișătorului „Tiger", evenimentele legate de criza rhode
siană se precipită. Acum scena disputei se mută la Națiunile 
Unite. Azi se va întruni Consiliul de Securitate. în fața lui, 
ministrul de externe al Angliei, Brown, care a plecat la New 
Yorlc în acest scop, va susține un text de rezoluție prin care 
se cere membrilor O.N.U. „ să nu achizițiotieze din Rhodesia 
cea mai mare parte a produselor principale de export ale 
acesteia". Sancțiunile — obligatorii dar selective -—-ar urma 
să fie de așa natură incit să pună la adăpost Marea Britanie 
de riscul de a prejudicia relațiile Angliei cu Africa de. sud. 

Evoluția crizei se reflectă în diferitele luări de poziție:
PREMIERUL WILSON, într-un mesaj ielevizat, a spus: tui de tîlnirii tuit o regim roanei și parlamentului Ceea ce am oferit Rhodesiei un acord qeneros... primăvara viitoare, Ian Smith ar fi putut, dacă ar fi acceptat, să cîș- tige independența legală pentru o Rhodesie al cărui șef ar fi rămas".

„Documen- lucru elaborat în cursul înde pe „Tiger" ar fi consti- soluție onorabilă pentru un care a sfidat autoritatea co- britanic. era începînd din
DEZACORDUL CONSERVATORI

LOR. La sfîrșitul unei ședințe extraordinare a mă", liderul ward Heath, legii săi au tra moțiuniiWilson, prin care se cere parlamentului britanic să ratifice politica preconizată în problema rho- desiană și să aprobe proiectul de rezoluție depus rile în Camera ceput miercuri, supusă votului vot al opoziției pune capăt partizane urmată problema rhodesiană.

„Cabinetului fanto- conservatorilor, Ed- a anunțat că el și co- hotărît să voteze con- depuse de premierul
la O.N.U. Dezbate- Comunelor au în- iar moțiunea va fi joi. Un asemenea conservatoare așa-zisei politici Dînă acum ar bi- în

Ian

ECOURILE PRESEI

„FINANCIAL

TIMES11 :

nu
re-
se

„Este clar că 
a existat o bază 
ala pe care să 
sprijine o înțele
gere. Harold Wilson 
a mers atît de de

parte pe cîf a fost posibil din punct 
de vedere politic... Acum se poate ve
dea că dramatica întîlnire de pe „Ti
ger" a (ost o eroare".

1 „Faptul real este 
că egalitatea rasială 

„GUARDIAN11:?' supremația albi- 
lor nu pot fi recon
ciliate. Declararea 
unilaterală a inde

pendenței a constituit respingerea 
egalității rasiale 
finit. Rezultatul 
de la Salisbury 
mare a acestei 
acestei atitudini , 
bine cunoscută : 
țiunilor economice adoptate timp de 
un an împotriva

pe un termen nede- 
șediriței cabinetului 

a constituit o reafir- 
respingeri, Explicația 
de sfidare este acum 

ineficacitatea sanc-

Rhodesiei de sud".

„FRANCE

PRESSE11 :
CALMUL DE LA SALISBURY.Smith, într-o conferință de presă ținută în capitala Rhodesiei, a declarat : „Nu văd o mare diferență între sancțiunile obligatorii care se anunță și sancțiunile la care sîn- tem supuși în prezent". în legătură cu consecințele pe care aceste sancțiuni le-ar avea asupra vînză- rii de crom și azbest, premierul rhodesian s-a arătat cit se poate de calm afirmînd că aceste produse își vor găsi cumpărători.

„Marea Brifanie 
este hotărîfă să se 
opună și va face tof 
posibilul, la 
folosindu-se
dreptul de veto, 

pentru a împiedica un război 
mic împotriva Africii de sud...".

nevoie 
de

econo-

în Comitetul pentru problemele economice și financiare a început, miercuri, examinarea activității Institutului națiunilor unite pentru formare și cercetări (UNITAP).Reprezentantul țării noastre, ambasadorul Costin Murgescu. a subliniat în intervenția sa rezultatele pozitive pînă acum a care a făcut o diționării întremare a cadrelor în domeniul, relațiilor internaționale și activitatea de cercetare propriu-zisă.în domeniul cercetării, delegatul român a subliniat interesul deosebit pe care îl prezintă studiile legate de determinarea eficacității economice a programelor de asistență tehnică internațională și a celor privind exodul cadrelor de specialiști din țările în curs de dezvoltare spre țările industrializate. Reprezentantul României a propus revizuirea unor decizii ale consiliului de administrație al institutului, decizii care nu corespund necesității ca institutul să folosească toate posibilitățile de care dispune pentru atingerea obiectivelor sale.

BANGKOK 7 (Agerpres). — Statele Unite ale Americii au confirmat miercuri, pentru prima dată, că elicoptere aparținînd forțelor militare americane participă direct la acțiunile de „curățire", organizate de autoritățile tailandeze împotriva forțelor patriotice care acționează în partea de nord-est a țării. A- ceastă dezvăluire, relatează agenția U.P.I., a fost făcută ziarului „Bangkok Post" de comandantul flotei militare americane din zona Pacificului, amiralul Sharp. El a spus că elicoptere americane, fă- cînd parte din escadronul 606, dislocat la o bază situată în apropiere de Nakorn Phanom „ajută forțelor de poliție tailandeze, pînă cînd guvernul tailandez va dispune de suficiente elicoptere pentru a face față situației" (acțiunilor desfășurate de forțele patriotice în jungla din provincia Nakorn Phanom — n.r.).

în fotografie: un arc al independenței ridicat în fața parlamentului 
importantului eveniment din viața țării

Pe scena
operei 
din Dublin

3

I
I

din Barbados cu prilejul

Consiliul de Securitate a recomandat ieri Adunării Generale primirea Barbados-ului in O.N.U. Barbados, o mică insulă din Marea Caraibilor, a obținut independența la 30 noiembrie. Pînă la această timp de ] trei secole, s-a dominația colonială engleză. După ce Adunarea Generală va aproba intrarea Barbados-ului in O.N.U., numărul statelor membre va crește la 122.

dată, peste , ea aflat sub

B PARIS. Valerian Zorin, ambasadorul U.R.S.S.
în Franța, a oferit miercuri seara o recepție 

în cinstea lui Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care se află într-o 
vizită oficială în Franța. La recepție au participat 
președintele Franței, generalul Charles dc Gaulle, 
și alte persoane oficiale.

ESi BONN. Intr-un interviu acordat ziar'plui „Dic 
Welt“, cancelarul R.F. Germane, Kik.’t Gcorg 

Kiesinger, a subliniat că dorește să-I întîlnească ,' 
pe generalul de Gaulle înainte de întrevederile la 
nivel înalt, franco—vest-gernianc, fixate pentru 
sfîrșitul lunii ianuarie 1967. Kiesinger a declarat, 
totodată, că intenționează să aibă o întrevedere, 
cit mai curînd posibil, și cu președintele S.U.A., 
Johnson.

Comunicat comun
egipteano - algerianCAIRO 7 (Agerpres); — Președintele Consiliului Național al Revoluției din ' Algeria, Houari Boumedienne, și-a" încheiat vizita oficială de o săptămînă pe care a efectuat-o in Republica Arabă Unită, la invitația președintelui Gamal Abdel Nasser. Cu acest prilej, a fost dat publicității, simultan la Cairo șr Alger, un comunicat comun în care se ză că Algeria și R.A.U. in continuare întregul luptei de eliberare adin Peninsula Arabică și din Africa. Denunțînd utilizarea forței în relațiile internaționale și pronun- țîndu-se pentru aplicarea principii

menționca- vor acorda lor sprijin popoarelor

lor coexistenței pașnice, cei doi șefi de stat consideră că „grava situație existentă în prezent în Vietnam este rezultatul unei agre
siuni împotriva poporului acestei țări, constituind. în același timp, o amenințare pentru pacea mondială". Ei cer încetarea imediată, definitivă și necondiționată a bombardamentelor aeriene împotriva R. D. Vietnam și retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud.Președintele Nasser și președintele Boumedienne au cerut, de a- semenea, „ca statele dezvoltate să creeze condițiile propice pentru ca țările in curs de dezvoltare să-poată realiza fără dificultăți și fără presiuni dezvoltarea lor",.

Marți seara, în sala Ga
iety din Dublin, a avut 
loc deschiderea stagiu
nii de iarnă a „Grand 
Opera Society" cu 
„Samson si Dalita" de 
Saint Saens. Rolurile 
principale au fost inter
pretate de Zenaida Pally 
(Dalila), Ion Buzea 
(Samson). David Ohane- 
sian (Marele preot), Ni- 
colae Florei (Bătrînul e- 
vreu) și cîntărețul ir
landez Joseph Dalton 
(Abimeleh). Direcția mu
zicală a aparținut diri
jorului italian Napoleo- 
ne Annovazzi, iar regia 
lui Augusto Cardi.

Da spectacolul 
gural au 
Haughey, j nanțelor.
ministrul 
Lemass, 
nistru al.
bri ai conducerii Con- I siliului artelor din Ir- 1 landa, ai conducerii ra- I dioteleviziunii, persona
lități culturale, membri 
ai corpului diplomatic,

inau- 
asistat C. J. 
ministrul fi- 
B. Flanagan, 
sănătății, Scan 
fost prim-mi - 

Irlandei, mem- .

ziariști și un numeros 
public.

Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit, 
succes.

Presa irlandeză publi
că cronici în care elo
giază calitățile vocale 
și interpretative ale 
oaspeților. „Irish. Times" 
subliniază că „soliștii au 
fost nu numai cîntăreți. 
nu numai interpreți de 
operă, ci artiști compleți 
și profunzi". Ziarul 
„Irish Independent", ca
re remarcă i..,”’ 
artiștilor români, 
despre 
„Ne-a 
mod 
Pally, 
plă și 
reușit 
pasiune".

Artiștii români vor 
părea alternativ și 
operele „Bal Mascat" Verdi și „Mignon" 
Ambroise Thomas.

Liviu RODESCULondra, 7.

măiestria 
scrie 

Zenaida Pally ■ 
impresionat în 

deosebit Zenaida 
ci cărei voce am- 
bogat timbrată a 
să exprime multă

a- 
in 
de 
de

BERLIN

Declarația MAE

al R. P. Chineze

•/

Noi credite pentru

FERMITATE ÎN RÎNDUL ȚĂRILOR 
AFRICANE. Reprezentanții africani la O.N.U. — membri ai Consiliului de Securitate (Uganda, Mali, Nigeria), cărora li s-au alăturat reprezentanți ai Algeriei, Senegalului și Zambiei, au arătat că potrivit aprecierilor din capitalele respective măsurile propuse de Londra sînt cu totul insuficiente. Ele insistă asupra unor măsuri ferme și cer ca lista sancțiunilor să prevadă neapărat petrolul.

PROBLEMA CHEIE RĂMÎNE PE
TROLUL. Țările membre ale Commonwealfhului întrunite la Londra în cadrul „Comitetului pentru sancțiuni" au luat în mare majoritate poziție în favoarea embargoului asupra petrolului. Din declarațiile britanice de pînă acum a reieșit că Londra evită pe cit posibil includerea produselor petroliere pe lista mărfurilor supuse embargoului.
Proiectul noii
constituiri
a Braziliei

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — Președintele Braziliei, mareșalul Castello Branco, a convocat Congresul brazilian într-o sesiune extraordinară pentru a se pronunța asupra proiectului noii constituții a țării. Lucrările sesiunii extraordinare vor începe la 12 decembrie și se vor încheia la 24 ianuarie 1967.Proiectul noii constituții, publicat la Rio de Janeiro, prevede a- legerea indirectă a președintelui și vicepreședintelui republicii de către un colegiu electoral, alcătuit din membrii congresului, precum și din delegați desemnați de adunările legislative ale stateloi’ federației braziliene. Tot pe cale indirectă urmează să fie aleși guvernatorii de state.

Seară Coșbuc
sS W1

W iii/

V9*

războiulWASHINGTON. Președintele S.U.A. Lyndon Johnsonj a declarat marți, în urma linei-întîlniri cu ministrul apărării'; 'McNamara. și cu membrii Statului major al forțelor armate americane, că' intenționează să ceară Congresului pentru anul fiscal în curs credite suplimentare în sumă de 9 pînă la 10 miliarde dolari, pentru a face față cheltuielilor sporite în războiul din Vietnam. Noile credite vor ridica nivelul to-

din Vietnamtal al cheltuielilor militare pe actualul an financiar la 67—68 miliarde dolari. Johnson nu a precizat, însă, dacă sporirea acestor cheltuieli se va face pe seama majorării impozitelor.în legătură cu rerea ziarul ce- prezidențială, „New York Times" amintește că i-nițial au fost prevăzute pentru războiul din Vietnam cheltuieli în sumă de 10 miliarde dolari. Dar după aprecieri preliminare cheltuielile efective

PEKIN 6 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze a dat publicității o declarație în care condamnă cu asprime atacurile aviației americane asupra ' orașului Hanoi, capitala R. D. Vietnam. In declarație se arată că ultimele raiduri asupra Hanoiului au ca scop să silească poporul vietnamez să accepte condițiile tratativelor de pace impuse de S.U.A.Guvernul și poporul chinez, se subliniază in declarație, sprijină cu hotărîre poporul vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională, acordîndu-i ajutor pînă la alungarea agresorilor de pe teritoriul vietnamez.
Forțele patriotice din Vietnamul 
de sud dau puternice lovituri 
agresorilor americani, provo- 
cîndu-le pierderi în oameni și 
armament. în fotografie: pa- 
trioți sud-vietnamezi folosesc 
materialul capturat la produce

rea de muniții

vor întrece dublul a- cestei sume. Această „eroare de calcul" se repercutează serios asupra economiei ■ S.U.A. și în mod deosebit asupra contribuabililor, care suferă cel mai mult de pe urma inflației. După cum scrie același ziar, „din cauza războiului din Vietnam, președintele nu prea pare să mai păstreze controlul asupra bugetului S.U.A. nici atît cit reușea să facă • acest lucru, pînă acum".

le „Sala albă" a Casei 
congreselor din Berlin a 
avut loc mărfi seara 
o festivitate consacrată 
centenarului marelui poet 
român George Coșbuc. Universității 
Organizată de 
UNESCO a R. 
mane, Institutul 
manistică al Universităfii 
Humboldt din Berlin și 
Consiliul păcii din 
R.D.G., festivitatea a a- 
tras un numeros public, 
printre cei prezenți a- 
ilindu-se personalități 
ale vieții cultural-artisti- 
ce, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Ex
terne etc.

Cuvintul de deschide
re a fost 
sor dr. 
Draeger, 
mâne a 
romanistică a Universită
ții Humboldt, care a re
levat personalitatea poe
tului romăn, frumusețea 
peisajului românesc și 
realizările obținute de 
oamenii muncii din Re* 
publica Socialistă Româ-

Comisia 
D. Gertie ro-

rostit de profe- 
Habil Werner, 

șeful secției ro- 
Institutului de

nia in construcția socia 
lismului.

Profesorul romăn Ignat 
Bociort, docent la Insti
tutul de romanistică al 

Humboldt 
din Berlin, a conferea 
țiat apoi despre viața lui 
George Coșbuc. Confe
rențiarul a insistat asu
pra mesajului umanist și 
asupra specificului na
țional al operei marelui 
clasic 
mane. Conferința a fost 
urmărită cu multă aten
ție de cei prezenți.

Studenții Institutului 
de romanistică au recital 
apoi versuri din opera 
iui. George Coșbuc, in 
traducere germană și in 
limba română, după care 
a fost prezentat un pro
gram de muzică pe ver
suri de Coșbuc. in con
tinuare a fost vizionat 
filmul documentar „Mu
zeul satului".

Publicul a aplaudat cu 
căldură programul pre
zentat.

Ștefan DEJU

al literaturii ro-

NEGOCIERILE FRANCO—AMERICANE PRIVIND RELAȚIILE PE PLAN MILITAR

NICI UN ACORD ÎN 1

PROBLEMELE PRINCIPALEPARIS 7 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Franței în Consiliul N.A.T.O., Pierre de? Leusse, a _ făcut miercuri o expunere în fața Consiliului, referitoare la rezultatul negocierilor dintre Franța și Statele Unite privind viitoarele relații fran- - co-americane pe plan militar. Aceste negocieri au fost duse între ambasadorul american. Charles Bohlen, "si ministrul de externe francez Couve de Murville și, după cum rezultă ’din declarațiile ■ lui Leusse, ele s-au-sol- .... dat cu un eșec pentru S.U.A. în pro-, blema principală. Sarcina lui Bohlen era în primul rînd de a obține asentimentul Franței pentru o formulă în baza căreia S.U.A. să poată reocupa în mod automat bazele lor din Franța „în caz de urgență" — ceea ce ar implica menținerea în- rezervă a acestor baze, după evacuarea lor de către trupele americane; Leusse a arătat că: în) această problemă

Franța și S.U.A. nu au realizat nici un șcord. deoarece guvernul' francez respinge formula americană, iar guvernul S.U.A.. nu acceptă principiul după care Franța își rezervă dreptul de a hotărî dacă într-o situație dată este sau'nu cazul ca’bazele americane să fie reactivate,' în această problemă,. „Franța și’*S.U.A. au renunțat să continue negocierile, care pâr inutilă". ' ț ,Leusse a reafirmat'' poziția Fran- ■ ței-în ce privește zborul,avioanelor statelor membre ale-N.Â.T.O. deasupra 'teritoriului francez, amintind că Franța înțelege să-și rezerve dreptul de a dispune. în mod suveran în această problemă. în conse- . cință, Franța va acorda, lunar autorizația necesară. Poziția Franței în această problemă, a subliniat reprezentantul Franței. „nu .poate - să facă obiectul unei negocieri".

|g9 OTTAWA. Ministrul afacerilor externe al R.S. 
™ Cehoslovace, Vaclav David, ,a sosit la Ottawa
intr-o vizită oficială în Canada.

RAPORTUL WARREN

KSg VIENA. Curtea cu juri din Viena a pronunțat 
" sentința în procesul intentat lui Leopold Lanz, 
fost șef al atelierelor lagărului de concentrare na
zist de la Treblinka, condamnîndu-1 la 10 
chisoare.

S®a DAR-ES-SALAAM. S-au 
Congresului extraordinar al

spanioli să voteze „Nu" 
decembrie.

W MADRID. în cartierele Madridului au apărut 
pentru prima dată afișe care cheamă cetățenii 

la referendumul din 14

ani în-

revista

BUJUMBURA. Din capitala Republicii Burundi 
““ agențiile de presă relatează că președintele 
Michel Micombero a format noul guvern al țării, 
care înlocuiește Comitetul Național al Revoluției, 
instituit provizoriu după înlăturarea de la putere 
a regelui Ntare al V-lca.

IS3 NEW YORK. Cel de-al doilea proces al lui Jack 
Ruby, ucigașul lui Lee Oswald, asasinul presu

pus al președintelui Kennedy, va avea loc la 
Wichita Falls (Texas), situat la 225 dc km nord-vest 
de Dallas. Sentința de condamnare la moarte pro
nunțată de tribunalul din Dallas a fost anulată de 
Curtea Supremă a statului Texas pe motivul unor 
vicii dc procedură judiciară.

desen de Crawfdrd din
„U.S. News & World Report"

încheiat lucrările 
Federației Sindica

telor din întreaga Africă. Congresul a ales în func
ția de secretar general al Federației Sindicatelor 
din întreaga Africă pe Manidy Sissoko (Mali) și a 
hotărît ca sediul organizației să fie transferat de la 
Accra la Dar-es-Salaam.

CARTEA CARE REFUZA 
SA SE ÎNCHIDĂ"

BERLIN. Delegația Partidului Comunist din 
Austria, în frunte cu Franz Muhri, președintele 

P.C., și-a încheiat vizita în R. D. Germană. La 
Berlin, delegația a fost primită de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și a avut con
vorbiri cu membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.

■ LONDRA. Ministrul britanic, însărcinat cu pro
blemele europene și atlantice, George Thomson, 

a anunțat marți că guvernul englez a hotărît să 
sporească efectivul trupelor sale dislocate in regiu
nea Golfului Persic. Este semnificativ faptul că 
sporirea efectivului survine într-un moment în care 
guvernul britanic s-a angajat să procedeze la o re
ducere importantă a forțelor sale din Asia.

■ NEW YORK. La mijlocul lunii decembrie, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, va supune 

Consiliului de Securitate un raport propunînd pre
lungirea cu trei pînă la șase luni a mandatului 
forțelor Națiunilor Unite din Cipru. Mandatul 
actual expiră la 26 decembrie.

H MOSCOVA. Miercuri a sosit în capitala Uniunii 
Sovietice Fritz Bock, vicecancelar și ministrul 

comerțului al Austriei.

■ BEIRUT. La Beirut s-a dat publicității lista 
noului guvern libanez, alcătuit dc premierul 

Rashid Karame, după, nenumărate convorbiri avute 
cu președintele Republicii, Charles Helou, și cu 
alte personalități politice. Primul ministru deține 
în același timp și portofoliul finanțelor.

0BONN. S-a anunțat că generalul Steinhoff, 
inspector general al aviației militare vest- 

germane, a interzis, pînă la noi ordine, zborul 
avioanelor militare de tipul „Startfighter-F-104-G“. 
Din 1961, 65 de avioane de acest tip aparți
nînd forțelor militare aeriene vest-germane, s-au 
prăbușit, iar 36 de piloți au fost omorîți.

•

BNEW YORK. Adunarea generală a ratificat nu
mirea Iui Ibrahim Abdel-Rahman (R.A.U.) ca 

director al noii Organizații a Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltarea Industrială, care va începe să func
ționeze în 1967.

H CAIRO. In capitala R.A.U. s-au încheiat lu
crările conferinței reprezentanților organiza

țiilor partizanilor păcii din țările africane și arabe.
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