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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe ambasadorul

Tipuri noi de mașini pentru agricultură

Toate lucrările
agricole de

să fie făcute
la un nivel
agrotehnic

EX-

BANAT

. Republica Socialistă România, Joz- 
sef Vince, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

primăvară

Republicii Populare Ungare

inteia 1N ZIARUL DE AZI :
f

Lucrări agricole de primăvară

Lucrdrile agricole de primă
vară se desfășoară din plin 
în toată țara. Obținerea unor 
recolte mari, care să ducă la 
realizarea sarcinilor celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, privind sporirea pro
ducției agricole, depinde de 
aplicarea întregului complex 
de măsuri agrotehnice la toate 
culturile, ținindu-se seama de 
condițiile specifice din fiecare 
zonă. în rindurile care ur
mează, cercetătorii de la sta
țiunile experimentale Lovrin și 
Turda își spun cuvintul cu pri
vire Ia particularitățile efec
tuării lucrărilor agricole de 
primăvară în Banat și Tran
silvania.

1 
)■

In regiunea Banat, primăvara ne 
găsește cu un sol bine aprovizio
nat cu apă. Pe terenurile mai joa
se, cu deosebire în zona de șes 
s-a făcut legătura între apa frea
tică și cea de infiltrație, provenită 
din precipitații. In alte terenuri mai 
grele, apa a început chiar să băl
tească fiind nevoie de măsuri de 
evacuare. Calitatea bună a ogoa
relor executate în toamna anului 
1966 a sporit capacitatea solului 
de înmagazinară și de reținere a

. apei cu cel puțin 20—25 la sută mai 

. mult față de anii precedenți. Este un 
lucru deosebit de favorabil pentru 
agricultură dacă ne gîndim că, în 
Banat, primăverile timpurii sînt în 
general secetoase. Umiditatea su
ficientă a făcut ca îngrășămintele 
minerale să se solubilizeze, de
venind accesibile plantelor.

Din cauză că ploile au fost maî 
rare, iar zăpada s-a topit lent, în
tr-un interval de 10—14 zile, tere
nul nu este bătătorit și nu are crus
tă, care să.prejudicieze buna dez
voltare a cerealelor de toamnă. 
Culturile de grîu și orz se prezin
tă mai bine decît în aceeași peri
oadă a anului trecut. în zona de 
șes înfrățirea este foarte puterni
că, avînd o densitate medie de 
700—800 plante la metrul pătrat la 
grîu și de 1 000—1 200 plante orz.

în perioada în care ne aflăm, 
atenția trebuie îndreptată în două 
direcții principale : 1) întreținerea, 
fertilizarea și combaterea dăunăto
rilor la culturile de toamnă ; 2) pre
gătirea terenului și declanșarea 
semănatului.

(Continuare în pag. a V-a)
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Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit joi, 16 martie, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare în

Foto : Agerpres

Printre noile utilaje 
realizate de constructorii 
de mașini agricole de la 
uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală se află o 
mașină de strivit furaje. 
Cu ea se strivesc lu
cerna, trifoiul, precum și 
alte furaje verzi, în sco
pul scurtării timpului de 
uscare și obținerii unor 
furaje de calitate. Noua 
mașină lucrează în

gregat cu cositoarea pur
tată de tractor și este 
acționată de la priza de 
putere a acestuia prin 
intermediul unui ax car- 
danic.

Un alt agregat realizat 
de curînd de aceste u- 
zine este mașina de în
cărcat paie și fîn. Ma
șina execută încărcarea 
furajelor după grebla 
rotativă. Ea poate fi fo-

losită și la lucrările de 
încărcare a vrejurilor le
guminoase strînse în 
brazde, ayînd o produc
tivitate de 0,6 ha pe oră.

Noile utilaje fac parte 
dintr-o grupă de produse 
ale industriei noastre 
constructoare de mașini 
destinată mecanizării lu
crărilor de strîngere a 
păioaselor după recol
tare. (Agerpres)

industriale

PITEȘTI. — La 
Combinatul petrochi- 
mio din Pitești a în
ceput construcția com
plexului de piroliză, 
care va furniza anual 
unităților chimice din 
țară peste 172 000 tone 
etilena, propilenă și bu- 
tadienă, utilizate la fa
bricarea polietilenei, 
maselor plastice, fire
lor și cauciucului sin
tetic. Instalațiile uni
tății vor mai realiza 
aproape 42 000 tone 
benzen, toluen și xilen, 
produse aromatice cu 
multiple întrebuințări 
în industria chimică. 
Ca materie primă va 
fi utilizată benzina cu 
cifră octanică mică și 
fracțiile petroliere a- 
duse de la rafinăriile 
din țară.

CRAIOVA. — în 
noua zonă industrială 
a orașului Bal.ș a în
ceput construcția unei 
mari uzine de repara
ții pentru mașini agri
cole și tractoare. Pri
mele cantități de be
ton au fost turnate la 
fundațiile halei princi
pale. Noua uzină de 
reparații, care urmea
ză să intre în funcți
une la începutul anu
lui 1968, va deservi 11- 
nități socialiste ale 
agriculturii din Olte
nia și din alte regiuni. 
Ea va dispune și de un 
atelier unde se vor fa
brica piesele de 
schimb pentru tractoa
re și mașini agricole.

(Agerpres)

CUM DINAMIZEAZĂ ȘTIINȚA 
PROCESUL DE
AUTOMATIZARE INDUSTRIALĂ

masă rotundă organizată de „Scînteia" cu:
acad. AUREL AVRAMESCU, președintele Comisiei de automatizare a Academiei, ing. VASILE 
M. POPOV, membru corespondent al Academiei, ing. MARCEL SIRBU, director tehnic- 
I. P. A., ION CONSTANTINESCU, inginer șef la „Electromagnetica", LONGIN ANDRONES- 
CU, inginer șef al Institutului de proiectări pentru laminoare, ing MARIO DUMA, șeful la
boratorului de telemecanică-l. P. A., DOREL ENACHE, inginer principal în probleme de au
tomatizări la Direcfia generală de foraj-exfracfie, din Ministerul Petrolului

Automatizarea: „automatisation", „automation", 
avtomatizația", „automatisierung" — în toate lim

bile pămîntuiul termenul este la ordinea zilei, pe 
buzele tehnicienilor sau directorilor de întreprin
deri, economiștilor sau oamenilor de știință.

Pîrghie a unei nemăsurate creșteri a forțelor 
omului și a productivității muncii sale, a creării 
unei abundențe de bunuri pentru societate, auto
matizarea constituie unul dintre cele mai specta
culoase aspecte ale revoluției tehnico-științifice. 
Marile întreprinderi moderne oferă azi imaginea 
imenselor hale unde zeci și sute de mașini lucrează 
„singure", de Ia prelucrarea materiilor prime și 
pînă la ieșirea produselor gata ambalate. Automa
tizarea elimină din procesul de producție eiortul 
fizic, participarea nemijlocită a omului, înlocuin- 
du-le cu activitatea, superioară, de urmărire și 
control ai instalațiilor automate.

in țara noastră automatizarea proceselor de 
producție reprezintă un comandament important a! 
viitorului : o serie de mari obiective industriale

cum sint combinatele chimice de Ia Craiova, Brazi, 
Borzești, Turnu-Măgureie, laminorul de semifa
bricate de la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
unele centrale electrice — se caracterizează prin- 
tr-un grad înalt de automatizare, in raportul Co
mitetului Central la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia ca 
o necesitate a industrializării țării introducerea 
continuă „A CELOR MAI NOI CUCERIRI ALE 
INȚEI, ACORDtNDU-SE ATENȚIA PRINCIPALA 
CAN1ZARII ȘI AUTOMATIZĂRII PROCESELOR 
PRODUCȚIE".

Ținînd seama că extinderea automatizării este 
strîns legată de o dezvoltare corespunzătoare a 
cercetării științifice — ce probleme se ridică în 
fața cercetătorilor din acest domeniu ? in ce 
recții trebuie îndreptate eforturile, ce piedici 
carențe există î
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■ Ce împiedică folosirea utilajelor comer
ciale în interesul bunei deserviri ■ Sinteza
spiritului științific contemporan în cursurile
universitare ■ Tinerețea teatrului timișorean

„Un film cu o fată fermecătoare" ■ Sport

ancheta socială

ARIA
PARVENI
TISMULUI

de repartiție ? Și pe urmă ! 
cum puteți lăsa singur un 
om bătrîn și bolnav — 
omul care v-a dăruit viața?

Răspunsul a sunat 
prompt :

— Știți cum sint bătrî- 
nii : murdari, neglijenți. 
Și apoi mai e ceva care mă 
împiedică s-o primesc la 
mine : maică-mea e tare 
înapoiată, are un nivel 
foarte scăzut. E și mistică, 
tovarășe...

— Un caz ieșit din comun 
de parvenitism odios — l-a 
caracterizat tovarășul pro
fesor Ion Drăghici, 
președinte al ! 
popular raional 
care ne-a 
tință acest 
un egoism 
maximum, 
un cancer 
omenesc.

A-i renega pe cci apro- 
piați constituie prima ma
nifestare a disprețului față 
de cei 
treaga

vice-
Sfatului 
„1 Mai", 

adus la cunoș- 
caz. E vorba de 
hipertrofiat la 
care roade ca 
tot ceea ce este

din jur, față de in- 
societatc.

„Salvarea“ 
rătăcește
prin oraș

La spitalul Dr. Cantacu- 
zino, în ziua de 27 februa
rie, s-au făcut formele de 
ieșire pentru bătrîna Ma
ria Mirea, care fusese timp 
de trei săptămîni tratată 
de poliartrită reumatoidă 
și se afla într-o stare ame
liorată. A fost înștiințat 
fiul ei, Grigore Ionescu, 
șeful biroului învățămînt 
la I.C.S.I.M., că mama îi 
va fi trimisă acasă cu „Sal
varea". Fiul însă a protes
tat, cerînd spitalului „s-o 
mai țină acolo cîteva zile" 
pînă ce „o să-i aranjeze in
ternarea într-un cămin de 
bătrîni". Au urmat cîteva 
zile de discuții și pertrac
tări, direcția spitalului 

, căutind să-1 convingă pe 
fiu s-o primească pe bă- 
trimă in casă. Pînă la urmă, 
Grigore Ionescu „s-a lăsat 
convins" și a anunțat că 
„se duce să încălzească o- 
daia" în care va locui 
mama sa. După o oră, îm
preună cu o îngrijitoare a 
spitalului, Maria Mirea a 
pornit, cu o mașină a „Sal
vării", spre casa fiului.

— Nu avea pe ea decît o 
broboadă veche cu care 
fusese adusă aici de fiu în 
plină iarnă — ne-a decla
rat Steliana Andreescu, se
cretara clinicii medicale. 
I-am dat noi halatul de 
spital, ca să-i ție de cald 
pînă acasă...

Mașina ajuns la domi
ciliul fiului, în strada Ma-

ria Rosetti 7. Cînd au ur
cat la etaj, bătvîna și în
grijitoarea care o însoțea 
s-au trezit în fața lacătu
lui. Nimeni nu era acasă. 
Grigore Ionescu nici nu 
trecuse în după amiaza a- 
ceea pe la locuința sa. Cele 
două femei au așteptat în
delung în fața ușii zăvo
rite. Apoi, „Salvarea" a a- 
dus-o pe Maria Mirea îna
poi, la spital.

— Vă spun drept — re
lata unul dintre locatarii 
din Maria Rosetti 7, pen
sionarul Ion Șerban — în 
ziua aceea ne-am simțit, 
toți cei ce locuim aici, de 
parcă Grigore Ionescu 
ne-ar fi pălmuit, ne-ar fi 
călcat în picioare ce avem 
noi mai sfînt — omenia. 
Dacă n-aș fi văzut cu ochii 
mei, mi-ar fi fost greu să 
cred că mai există astăzi 
asemenea oameni...

Și au urmat alte — multe 
— zile în care fiul și-a lă
sat în uitare și părăsire 
mama pe un pat de spital.

L-am căutat pe Grigore 
Ionescu la serviciu.

— Ce aveți de gînd să 
faceți cu mama dumnea
voastră ?

— încerc s-o bag la azil. 
Dacă nu reușesc, o s-o duc 
la fosta ei locuință din 
strada Rariștei...

E neceșară o paranteză : 
într-adevăr, bătrîna a trăit 
multă vreme într-o co
cioabă. dărăpănată, frigu
roasă și insalubră din stra
da Rariștei 2, lîngă pădu
rea Andronache. Din luna 
octombrie însă, fiul a tre
cut-o fictiv în spațiul său 
locativ pentru a primi de 
la întreprindere un aparta
ment de două camere.

— De ce n-o luați la 
dumneavoastră acasă, mai 
ales că e vorba de un drept 
legal, consfințit în ordinul

Un 
face
rere

bă t rin
o ce

întotdeauna 
morale se 
de deschis 

as-

nu 
tare 
atît 
Uneori iau
tăinuite, dar nu 
nocive.

prevederi 
s-a 

caz care dă 
Un 

Dumitru

Firește, 
asemenea 
manifestă 
și violent, 
pecte mai 
mai puțin

La secția de 
sociale a Capitalei, ni 
relatat un 
multă bătaie de cap. 
bătrîn, pe nume 
Bărbulete, pensionar cefe
rist, cere de cîtva timp cu 
insistență să fie internat 
într-un cămin-spital. Cer
cetările întreprinse au ară
tat însă că omul locuiește 
într-o casă bună, salubră 
și că are șapte copii, toți 
cu situații onorabile.

Am fost la locuința pen
sionarului. în bulevardul 
„1 Mai" 317, la blocul 4. 
Apartamentul — de trei 
camere — aparține chiar 
lui Dumitru Bărbulete. Bă- 
trînul insa, bolnav de astm 
cronic, este ținut în bucă
tărie. în restul apartamen
tului locuiesc un fiu. ingi- 
ner-proicctant la Ministe
rul Căilor Ferate, împre
ună cu familia sa, precum 
șl una dinlre fiicele lui 
Dumitru Bărbulete. Cel 
mai mare dintre fii lucrea
ză la Alexandria, iar altul 
are o funcție de răspun
dere la Herculane : nici 
unul nu se interesează, nici 
măcar în scris, de soarta 
tatălui lor.

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a II-a)

Cui luăm
apărarea ?
Cine găsește
spri jii1 1 a
organizația
de partid?

de Gheorghe PANĂ
prim-secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R.

Oamenii muncii s-au deprins să 
facă cunoscute organelor de partid 
toate problemele ce-i frămîntă, să 
facă propuneri și sugestii izvorîte 
din dorința de a contribui la rezol
varea sarcinilor complexe ale con
strucției socialiste, să trimită sesizări 
sau reclamații referitoare la diferite 
deficiențe, semnalează încălcări ale 
legalității. Grija tovărășească și răs
punderea cu care sînt cercetate ast
fel de sesizări fac ca oamenii să 
vină la organele de partid cu inima 
deschisă, plini de încredere, convinși 
că vor fi primiți cu înțelegeri-, 05 
orice cauză dreaptă va găsi sprijin.

Comitetul regional de partid Bra
șov a întreprins cercetări în urma 
unui memoriu prin care tovarășa 
Paulina Kusch făcea apel împotriva 
hoțărîrii organizației de bază de la 
U.R.C.C. Mediaș, de a o exclude din 
partid pentru calomnie. S-a consta
tat că era vorba de o răzbunare a 
unor cadre de conducere ale uniunii 
raionale amintite,, și a secretarului 
organizației de bază împotriva unei 
membre' de partid care demascase 
unele afaceri necinstite și, în același 
timp, o măsură de,, intimidare la a- 
dresa celbr care s-ar fi încumetat 
s-o jmite. , Bineînțeles, hotărîrea de 
excludere a fost anulată, iar vinovă
ții au primit sancțiuni aspre. O re
zolvare principială, în spiritul legi
lor țării și al dreptății, a găsit și ca
zul unor muncitori de la fabrica de 
binale a C.I.L. Blaj, pe care inginerul 
șef îi Sancționase abuziv, desfăcîn- 
du-le fără justificare contractul de 
muncă. Comitetul raional de partid 
Blaj a acționat energic pentru re
punerea lor în drepturi și sancțio-

sesizării

Trecut și prezent Ia Hunedoara
Foto ; S. Mcndrea

Australia si Noua kolanilă-»

pe o nouă orbită

narea vinovatului. In urma 
adresate organelor, de partid, i s-a 
făcut dreptate Nataliei Șerban de la 
întreprinderea industrială raională 
Sibiu, căreia.. șeful secției Săliște, 
unde lucra, îi oprise salariul, și s-a 
dispus ca o invenție de mare impor
tanță economică realizată de Corne! 
Tănase și Ilie Milea de la uzina 
„Steagul roșu" să fie aplicată. Bine
înțeles, grija fșță de om nu poate 
justifica cîtuși de puțin tendințele 
demagogice de a transforma între
prinderile în instituții de asistență 
socială, cum s-au manifestat la uzi
na „Rulmentul" Brașov, unde orga
nizația de partid a luat în mod ne
principial apărarea unui salariat pe 
care conducerea secției forjă îl sanc
ționase pe drept pentru daune prici
nuite prin încălcarea obligațiilor lor 
de muncă.

Da, mulți vin la partid și cer să 
li se ia apărarea, solicită sprijinul 
nostru, semnalează abuzuri sau pre
zintă dovezi menite să-i dezvinovă
țească. Cercetarea unor asemenea 
cazuri complicate este o muncă ane
voioasă, complexă, de mare răspun
dere. Nu pot exista soluții-tip, fie
care caz în parte se cere analizat 
aprofundat și cu discernămînt în lu
mina condițiilor și împrejurărilor 
specifice. Cu toată varietatea și com
plexitatea cazurilor’ dxistă însă un 
fir călăuzitor în abordarea lor — 
principialitatea partinică, respectarea 
legalității socialiste, a principiilor 
moralei noastre comuniste. Tocmai 
în această lumină trebuie să dăm un

(Continuare în pag. a II-a)

„Unde acționează Anglia, 
acționăm, și noi, unde se o- 
prește Anglia ne oprim și 
noi" — astfel se exprima în 
septembrie 1939 primul mi
nistru al Noii Zeelande. 
Douăzeci și opt de ani mai 
tîrziu o asemenea declarație 
de fidelitate degajă un iz de 
preistorie. Și nu numai în 
cazul Nori Zeelande, dar și 
al celuilalt dominion englez 
din Pacific, Australia.

Se pare însă că Marea 
Britanie nu vrea să recu
noască deocamdată această 
realitate. Cel puțin așa a 
lăsat să se înțeleagă, Î11 cu- 
vîntarea ținută la 22 februa
rie a.c., la „National Press 
Club" din Canberra, se
cretarul Cornmonwealthului, 
Bowden. „Australia și Marea 
Britanie — a declarat el — 
sînt două ramuri ale acelu
iași copac și nimeni nu tre
buie să creadă că aceste ra
muri se vor rupe sub influ
ența furtunii".

Două ziare engleze au ți
nut însă să-1 contrazică pe 
Bowden. Mai întîi, „Times", 
al cărui corespondent scria 
o zi mai tîrziu că „miniștrii 
britanici nu își exprimă cu 
voce tare gîndurile în capi
tala australiană". Iar apoi 
„Birmingham Post", care în 
preajma mărțișorului anunța 
că o delegație a cercurilor 
de afaceri britanice între
prinde o vizită în Australia

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS Cine găsește sprijin
8 meșteri (Urmare din pag. I)

mari...
...patru mecanici auto, un 

strungar, un electrician și 
doi tîmplari (echipa de în
treținere a întreprinderii re
gionale D.C.A.-Maramureș) 
s-au avîntat într-o faptă pe 
măsura lor. La 28 iunie 1966 
au început reparațiile curente 
la autocamionul nr. 21-Mr.- 
2062. De atunci (263 de zile) se 
luptă cu cîte o șaibă, cu cite 
un nit. Și n-au reușit să ter
mine. Dar nu dau înapoi. „Nu 
ne temem de greutăți" — spun 
ei. înainte, tovarăși, pînă la re
parația finală 1

Favoruri
Intr-o bună zi Curbi Adam, 

inspector la sectorul de gospo
dărie locativă al Sfatului popu
lar orășenesc BrășOv, l-a cunos
cut pe Costache Ghorghiescu, 
însărcinat de conducerea sta
țiunii experimentale Brașov 
cu rezolvarea problemelor lo
cative ale salariaților săi. Îm
preună. au înlesnit unor sala- 
riați ai stațiunii să Obțină pe 
nedrept locuință in Brașov. Os
teneala lor a fost plătită gras de 
cei favorizați. La spațiul loca
tiv se simțeau „ca la ei acasă". 
Pină de curînd, cînd s-a făcut 
curățenie. S-au deschis larg 
ușile, a intrat în funcțiune mă
tura. Și au fost luați cu făra
șul.

Oameni 
„distrați4*

Ctnd un om nu își respectă 
cuvîntul dat, își pierde stima. 
Poate de aceea unii își iau an
gajamente numai în numele între
prinderii. E mai comod. Încheie 
obligâjii contractuale, pun parafa, 
își iau pălăria, bastonul și pleacă. 
Apoi uită totul. Exemple ? între
prinderile : „Steaua electrică”—Fi- 
eni ; IOIL „Victoria"—Craiova ;
„Electroaparataj"—București ; I.I.O. 
Mediaș. Conducerile acestora 
concepfii stranii despre rolul 
în aprovizionarea populației,
trimit la vreme, la Suceava, pro
dusele contractate (întrerupătoare, 
prize, becuri, plăci de marmură 
etc.). O întrebare : la fel sînt de 
„distrafi" conducătorii respective
lor întreprinderi cînd e să-și pri
mească salariile ?

au 
lor 
Nu

Unde-i 
mireasa ?

S-au văzut, s-au plăcut. După 
0 lună, in comuna Aleșd (Oradea) 
a fost nuntă mare. Urări de feri
cire, cadouri, lăutari. După termi
narea petrecerii, tinerii căsătoriți 
— Teodor Madar, de 31 de ani 
și Irina Simionaș de 19 ani — 
s-au dus acasă. Mireasa a ieșit 
după tîrguieli. Și dusă a fost. Nici 
azi nu se știe unde se află. Un 
amănunt: a plecat luînd cu ea și 
cele cîteva mii de lei adunate ca 
dar de nuntă. S-a dovedit de la 
început femeie stringătoare. /

Nu mă uitați |
„Eu, Ravel Simotecan, cu ulti

mul domiciliu în Bistrița, str. Ște
fan cel Mare 33, declar că mă 
pricep la oameni. Pe cei creduli, 
dornici să se căpătuiască pe căi 
necinstite, îi ghicesc repede. Mulți 
mi-au trecut prin mînă, lăsîn- 
du-mi amintiri. De pe urma lor 
am... 24 condamnări. Și acum pe 
a 25-a- La Piatra Neamț. Aici 
mi-au ieșit în cale cîteva „per
soane" care voiau să devină 
bucureșteiîce. Le-am spus că sînt 
medic, am mașină, un C.E.C. cu 
30 000 lei Și vreau să le iau de 
neveste. Recunoscătoare, mi-au 
dat „micile lor economii". Le-am 
luat. Și atn plecat. Acum mă aflu 
din nou „acolo". Sper că per
soanele respective, care mi-au ju
rat dragoste eternă, nu mă vor 
uita".

Să fie liniștit! Așa ceva nu se 
uită.

Doamna
cu cățelul

Lâ restaurantul „Modern" 
din Constanța — „Doamna cu 
cățelul" intr-o versiune nouă. 
Mălina Septimiu, cîntăreață în 
acest local, și-a adus la prînz 
și cățelul. Un „Picky“ cu părul 
roșu. L-a strîns fotogenic la 
piept și l-a poftit sus pe masă. 
I s-a dat micuțului patruped 
farfurie și pahar. Tacîm com
plet. După fiecare înghițitură, 
limba canină limpăia în pahar. 
Cu toate intervențiile consu
matorilor, doamna nu a renun
țat la capriciile sale. Persona
lul restaurantului este cuprins 
de panică : de cîtva timp, cîn- 
tăreața are o mare pasiune 
pentru cai „pur singe". Prin 
urmare, la „Modern" va fi în 
curînd premieră.

Rubrics redactată de : 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

răspuns clar — prin fapte — între
bării : Cui luăm apărarea ? Ce oa
meni, ce cauze, ce fapte găsesc spri
jin Ia organele noastre de partid ?

Apărători neșovăitori ai cauzelor 
drepte sînt și vor fi. mereu organi
zațiile de partid. Dar numai ai cau
zelor drepte. Elena Orban, fostă ges
tionară la O.C.L. Textile Brașov, ni 
s-a adresat, cerîndu-ne să o apărăm. 
Dar cum am fi putut-o face cînd, în
vestită cu răspunderea de a admi
nistra avutul obștesc, a defraudat, a 
vîndut mărfuri cu suprapreț ? Justi
ția și-a spus cuvîntul — aspru, dar 
drept.

Atitudinea comunistului față de 
ilegalitățile pe care le constată ex
primă maturitatea sa politică, gradul 
spiritului său partinic. Stîrpirea abu
zurilor de orice fel cere lichidarea 
oricăror manifestări de toleranță 
față de asemenea cazuri. îngăduința, 
moliciunea față de cei ce se fac vi- 
novați de astfel de ilegalități con
stituie, voit sau nevoit, o încurajare.

Situarea organizațiilor de partid 
pe o poziție fermă, intransigentă, are 
prin efectul ei o mare importanță 
educativă. Nenumărate exemple — 
mă limitez a cita cazul Uzinei nr. 2 
Și ăl Fabricii de cabluri și radiatoare 
din Brașov, al uzinelor „Elastic" și 
„Balanța" din Sibiu, al fabricii „Tîr- 
nava“ din Mediaș, al gospodăriilor de 
stat din Dumbrăveni și Hărman, al 
cooperativelor agricole Nadeș, Tig- 
mandru. Cergăul Mare, Săcele — s- 
rată că acolo unde orice atingere, 
Cit de mică, adusă proprietății socia
liste primește o ripostă fermă din 
partea comuniștilor, o asemenea ati
tudine combativă exercită o puter
nică înrîurire asupra întregului co
lectiv, dezvoltă spiritul intolerant, 
activ al masei.

Nu este un paradox, ci o realitate 
dă îngăduința, „înțelegerea" față de 
unele abuzuri duc în cele din urmă 
la necesitatea de a se recurge la mă
suri extreme. In schimb, fermitatea 
de la primele abateri ajută efectiv, 
în concepția partidului și statului 
nostru sancțiunea are un puternic 
rol educativ, este expresia unui înalt 
spirit umanist, ea urmărește să-1 a- 
jute pe cel care a greșit, să-l fereas
că de abateri și mai grave. Dar pen
tru a-și îndeplini rolul ea trebuie 
să intervină atunci cînd există posi
bilitatea ca omul să se îndrepte. Nu 
întotdeauna se ține însă seamă de 
acest Tucru După ce a săvîrșit frau
de la sucursala C.E.C. din Mediaș, lui 
M. Gușan (despre care unii afirmau 
că „a mai greșit, se întîmplă, doar 
n-o să-i tăiem capul !“) i s-a dat po
sibilitatea „să se îndrepte" în cali
tate de.., contabil șef al fabricii „Sal- 
consetv". Ce concluzii a tras în urma 
unei asemenea... mutări disciplinare? 
în cîrdășie cu alte elemente necin
stite a sust»as produse în valoare de 
peste 240 000 lei.

Se mai întîmplă uneori ca tole
ranța față de abuzuri să fife înfăți
șată ca o expresie a grijii pentru în
dreptarea celor care au greșit. „Tre
buie să-1 ajutăm, să nu-i dăm în 
cap !“ — spun exponenții atitudinii 
de înțelegere față de elementele 
necinstite. Fără îndoială, trebuie ca 
efei ce greșesc să fie ajutați, dar nu 
îngăduința, ci o sancțiune dreaptă 
dată la timp reprezintă'cel mai bun' 
ajutor, îl împiedică să persevereze în 
greșeli. Experiența arată că dacă nu 
sînt sancționați la timp și treziți la 
realitate, astfel de oameni — consi- 
derîndu-se siguri de impunitate — 
trec de la o ilegalitate la alta, incit 
pină la urmă IȘI DAU SINGURI LA 
CAP. Este concludent în această 
privință cazul lui Nicolae State. Ca 
director aJ Trustului regional de pa
nificație, se știa despre el că sustra
ge „cîte puțin". Cum s-a reacționat ? 
I s-a cerut să-și ia angajamentul că 
va trage singur concluzii. Și a tras. 
Văzînd că era tolerat, ba unele ca
dre din minister intenționau să-1 
promoveze într-o funcție superioară, 
a trecut, la operații în stil mai mare, 
așa îneît a fost condamnat la închi
soare.

Adevăratul umanism constă nu în 
a arăta „blîndețe" față de cel care 
calcă in picioare legile, morala noas
tră, nu în a-1 apăra de sancțiunea 
meritată, ci in a zădărnici uneltirile 
sale, a pune pe primul plan apărarea 
intereselor generale ale fiecărui co
lectiv, ale poporului, ale statului, 
respectarea principiilor umaniste 
care reflectă superioritatea orînduirii 
noastre.

„Și-a făcut autocritica. Ce era să-i 
facem ? i-am spus să se îndrepte" — 
se mai întîmplă să se arate în infor
mări privind atitudinea adoptată nu 
față de o întîrziere la lucru, ci față 
de cazuri de proastă gospodărire care 
aduc daune avutului obștesc. Ase
menea cazuri nu sînt, din păcate, 
ipotetice, ci reale. Președintele C.A.P. 
din Șercaia, Gh. Damian, a admis ca 
o crescătorie de păsări, pentru care 
se cheltuiseră fonduri importante, să 
fie transformată în... magazie pen
tru îngrășăminte chimice. El s-a a- 
les cu... autocritica. Cînd e sinceră, 
cinstită, recunoașterea greșelii are, 
firește, rostul ei, chezășuiește că ea 
nu va mai fi repetată. Dar cînd în 
ur.ma unei asemenea abateri au fost 
pricinuite pagube statului, ele tre
buie recuperate necondiționat. A- 
ceasta o cer interesele colectivității. 
Și această constituie de altfel cea 
mâi dreaptă și eficientă autocritică.

„Dacă îl sancționăm îl va scădea 
prestigiul" — spun unii spre a justi
fica pasivitatea fată de cadre vino
vate de grave ilegalități. Fără îndo
ială că așa se întîmplă lucrurile. Dar 
cine e de vină ? Nu cel care a neso
cotit cu bunăștiință legile, care si-a 
bătut singur joc de prestigiul său ? 
Cel care ține să se poată uita drept 
în ochii oamenilor 
viață curată, nu 
să-1 acopere.

Apare însă și o 
blemei, de covirșitoare însemnătate. 
Oare cel ce se arată atît de grijulii 
de prestigiul unor oameni care și 
l-au pătat singuri nu se gîndesc că 
în felul acesta știrbesc ceea ce tre
buie Să le stea în primul rînd la ini
mă — și anume prestigiul colectivu
lui respectiv?. Iată un caz concludent 
în această privință. Sesizați de mai 
mulți lucrători de la G.A.S. Netuș de 
faptul că. în timp ce unitatea res
pectivă lucra an de an cu pierderi, 
directorul Dumitru Măntescu folosea 
în interes personal materiale, mașini 
$i chiar forță de muncă, Trustul 
Gostat și biroul Comitetului raional 
de partid Agnita au hotărît să re
zolve lucrurile „discret", Sprfe a nu 
umbri autoritatea celui care nu se

trebuie să aibă o 
să aștepte ca alții

altă latură a pro-

Concurs de
machete
grafice

In regiunea cluj:

Ce împiedică
folosirea

la
de artid?
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partid și de stat față de sesizările 
din masă. O dovedesc rezultatele po
zitive obținute de comitetele orășe
nești și raionale de partid Sighișoa-, 
ra, Sibiu. Sfătui po’pulhr ăl'Orașului 
Cisnădie. Datoria organizațiilor de 
partid este de a cultiva spiritul de 
răspundere al oamenilor muncii pen
tru întreaga activitate a colectivului 
unde muncesc, pentru tot ce se pe
trece în jurul lor, curajul de a vorbi 
deschis despre lipsurile pe care le 
constată și, in același timp, de a 
sădi în conștiința oamenilor convin
gerea că cuvîntu) lor este luat in 
Seamă. în colectivele în care oamenii 
știu că se contează efectiv pe spri-, 
jinul, pe' participarea lor pentfti a 
înlătura tot ce frînează mersul înain
te, că sesizările lor sînt analizate cu..

sfia să fure fățiș. A fost nevoie de 
intervenția " comitetului -regional de 
partid pentru ca dl să fie ddstituij 
și obligat Să plătească pagubțle pri
cinuite. Abaterea; ilegalitatea ‘res
pectivă nu poate să nu fie cunoscută, 
să nu stîrnească, pe drept Cuvînt, in
dignarea oamenilor ; este firesc de 
aceea ca și sancționarea să aibă ca
racter public. Oamenii să vadă că 
vinovății sînt sancționați după merit.

Am fi naivi dacă am crede Că cei 
Pâre lovesc cu bunăștiință în avutul 
Obștesc nu-și iau anumite „măsuri 
preventive". Urmărind să-și asigure 
un paravan după cate să poată ac
ționa nestingheriți, uh asemenea ele
ment caută să-și asigure protecția 
superiorului, pe care îl atrâge la Che-f 
furi, căruia îi oferă „cadouri", în, ... _______  ... __  ______ ...
cearcă să și-1 facă complice. Atrași seriozitate, iar încercările de înăbu- 
de asemenea elemente pe panta des
compunerii morale, fostul președinte 
al Tribunalului raional Rupea, Ilie 
Dinoacă, și fostul procuror șef al ra
ionului, Bela Gddry, nu numai că 
n-au mai avut tăria morală de a ve
ghea la apărarea legalității socialiste 
dar, intrînd în relații cu diferiți afa
ceriști, au ajuns să încalce ei înșiși 
legile. Desigur, legea nu i-a iertat.

încrederea nemărginită pe care 
masele o arată partidului se , dato- 
rește atît justeței confirmate de via
ță a politicii sale, cît și pildei vii pe 
care o constituie viața și activitatea 
membrilor de partid.

Cîte unul însă își închipuie că-și 
poate îngădui un abuz întrucît func
ția încredințată îl*  pune la adăpost de 
sancțiuni. Curînd însă viața îl dove
dește că și-a făcut calcule greșite. 
Mircea Topoleanu, în calitate de 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Făgăraș, a impus în
treprinderii locale de gospodărie să 
execute la locuința sa, fără aprobări 
legale, lucrări de renovare în valoa
re de 63 000 lei. Cînd acest ăbu'z a 
fost dezvăluit, a mai sperat un timp 
că se va ține seama de funcția lui. 
Dar tocmai pentru că ținem seama 
de ce se cere celui care îndeplinește 
o astfel de funcție, el a fost desti
tuit, a primit o aspră sancțiupe de 
partid și a pierdut locuința amena
jată din banii statului.

De cea mai mare importanță pen
tru descoperirea și înlăturarea grab
nică a unor deficiențe sau ilegalități 
este receptivitatea organelor de

șire ă criticii sancționate cum secii*  
vine — controlul maselor acționează 
cu o asemenea forță și amploare în- 
Cît orice acțiune necinstita, abuzivă, 
este paralizată de la bun început.

Tin să menționez că nici Comi
tetul regional de partid Brașov nu a 
manifestat întotdeauna suficientă 
combativitate pentru a încetățeni 
pretutindeni un spirit de intransi
gență față de orice încercări de co
coloșise a lipsurilor .și a .manifestă
rilor de „înțelegere" fațțS de cel ce 
nesocotesc legile, țării. ' '

Considerăm că și învățămîntul de 
partid, propaganda de partid, diferi
tele forme ale muncii politico-educa
tive trebuie să aducă o Mai mare 
contribuție în acest domeniu. Ele nu 
reprezintă un scop în sine, ci o mo
dalitate de a antrena masele la în
făptuirea sarcinilor tratata de partid. 
Tocmai acesta constituie principalul 
criteriu de apreciere a muncii poli
tico-educative Se cuvine remarcat, 
pe de altă parte, că însăși tematica 
lecțiilor, conferințelor, expunerilor 
trebuie să reflecte mai pregnant pre
ocupările partidului și statului nos
tru privind apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc.

Comitetul rpgipnal ,.de partid Bra
șov va folosi toate mijloacele care-i 
stau la ăndemînă Șprfe ă cultivă în 
rîndurile membrilor de partid, ale tu
turor oamenilor muncii șpiritul de 
combativitate partinică împotriva 
lipsurilor, împotriva oricărei mani
festări de toleranță față de elemen
tele necinstita, abuzive. ■v

■> ;i

ARIA
(Urmare din pag. I)

— Este vădit — îmi spu
nea inginerul Mihai Rădu- 
canu — că acești copii 
caută pur și simplu să se 
debaraseze de părintele 
lor, care le-a devenit O 
„povară". E trist să vezi 
cum un om care a muncit 
din greu o viață întreagă 
să-și crească odraslele, să 
le vadă pornite pe un fă
gaș bun, este azvîrlit la 
bătrînețe ca o cîrpă netre- 
buincioasă, fiind 
să-și caute refugiul 
tre străini, să facă 
de internare în cămin. Mă 
întreb : oare atunci cînd 
fiii lui Dumitru Bărbulete 
completează vreun chestio
nar și scriu cuvîntul pe 
care societatea noastră l-a 
ridicat la cel mal înalt 
rang : „muncitor", hu le ' 
tremură mina ?

nevoit
prin- 

cerere

„Rușinea 
snobilor

St

fată de origi-
— spunea in- 
nbstru — ' se

Ne-am adresat tovarășu
lui Nicolae Dumitru, cer
cetător principal la Institu
tul de filozofie, câre a 
luat parte recent ,1a un șir 
de cercetări concrete de 
psihologie socială în me
diul tineretului școlar și 
studențesc.

— „Jenă" 
nea modestă 
terlocutorul
cristaliza în trecut în con
fruntarea unor tineri cu 
„clasa dominantă" și reflec
ta faptul evadării dlntr-o 
lume condamnată material 
și spiritual Să l'ămînă „jâS". 
In prfezent, acest conținut 
social al fenomenului a- 
mintit a dispărut loial. Pre
zența tinerilor din popfer 
în domeniul științei, tehni
cii și culturii reprezintă re
gula absolută și nu excep
ția : fosta clasă exploatată, 
clasa muncitoare, a devenit 
clasa dominantă. Iată de ce 
pentru cei mai mulți tineri 
legătura cu mediul lor so
cial este un izvor de ener
gie șl legitimă mîndrie. 
Numai prin forța inerției 
prejudecăților sociale, ă 
tradițiilor mic-burghezfe. 
jena de ieri (care reflectă 
o realitate socială' drama
tică) s-a transformat în
tr-un element de snobism. 
Si așa cum apreciază majo
ritatea tinerilor chestionați, 
acest snobism afectează mai 
ales caracterele slabe și su
perficiale, care cad în ati

tudini și mentalități proprii 
categoriei parvenirilor.

— Cum se manifestă a- 
semenea atitudini ?

— Iată, de pildă, o for
mă mai răspîndită : unii ti
neri, cînd sînt întrebați pu
blic asupra ocupației părin
ților, nu răspund corect 
și-și „avansează" părinții, 
mai ales dacă cei chestio
nați anterior au deschis Se
ria de răspunsuri cu titlu
rile de : profesor, doctor, 
inginer, diplomat etc. For
mele mai complexe de 
„jenă" sînt mai rare, dar cu 
atît mai elocvente. Se pot 
îhtîlni cazuri în care eleve 
sau studente cu manifestări 
de „domnișoare" declară 
colegilor că mama este pro
fesoară, iar cînd .sînt văzute 
cu adevărata mamă pe stra
dă,-nu se sfiesc să spună 

/„.Ulterior că au fost cu... 
- •^servitoarea*.  De curînd mi 

s-a 'relatat un caz devenit 
anecdotic pentru studenții 
dintr-un cămin 
reștean : la . admitere, 
candidat a declarat colegi
lor că tatăl său este profe
sor universitar in Bucu
rești. Prima surpriză a fost 
întîlnirea, după reușită, cu 
tînărul ca locatar.. în ță.min. 
Explicația : „m-am certat 
cu tata' și m-am mutat lâ 
cămin". Ulterior însă min
ciuna a trebuit șă devină 
tot mai flagrantă. Adevăra
tul tată, dintr-un sat de pe 
lingă . Tîrgoviște, venea pe
riodic, plin de mîndrie, 
să-și viziteze fiul „student 
la politehnică". Astfel co
legii au aflat adevărul, fapt, 
care însă nu l-a deranjat 
pe eroul nostru : anunțat de 
colegii de cămin că un om, 
care sfe prezintă ca tatăl 
său, îl așteaptă la poarta 
căminului, răspundea : „nu 
se poate, tatăl meu este 
plecat în delegație, cel de 
jos e o rudă îndepărtată de 
la tară care se laudă c-ar 
fi tatăl meu".

— Oare mediul rămînfe 
indiferent față de aseme
nea manifestări ? în gene
ral, se știe că tinerii Suporr 
tă cel mâi puțin impostura, 
ipocrizia, deghizarea. Care 
sînt reacțiile lor ?

— Din păcate, nu exista 
totdeauna un puternic cu
rent de opinie împotriva a- 
Cestei atitudini. Cred că 
aici plătim pentru unele 
lacune în munca de educa
ție. Nu. avem întotdeauna o 
viată de organizație capa
bilă să înregistreze și să 
respingă convingător for
mele de manifestare a Spi- 
rituiui niic-burghez. Axul 
spiritual pe care noi creăm 
tipul omului cult, modern, 
este un ax care sintetizea
ză cele mai înalte valori ale 
unei clase revoluționare.

bucu- 
un

Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor organizează un con
curs de creație pentru machete 
grafice în vederea emiterii de 
noi mărci poștale dedicate unor 
evenimente importante ce se vor 
sărbători anul acesta. Tematici- 
le pentru realizarea machetelor 
grafice se găsesc la ghișeul fi
latelic din holul Poștei Centrale 
din Calea Victoriei nr. 12.

Condițiile de participare sînt 
cuprinse în regulamentul elabo
rat de Ministerul Poștelor și Te
lecomunicațiilor cu prilejul con- 

! cursului din: amil 1966 pentru e- 
misiunile din 1967.

—

Cu plata
in rate

Printre
cumpăra Cu pista în rate Se nu
mără cîteva sortimente foarte so
licitate. Astfel, se pot procura 
cu un acont de 20—25 la sută 
din valoarea totală și Cu plata 
în 5—10 răte lunare aparate 
pentru mărit fotografii marca 
„Peisaj", cu care se pot obține 
excelente exemplare mărite după 
toate formatele de filme. Apara
tele sfe vînd Cu diferite 
la prețul de 1860 lei, 
accesorii — la prețul 
lei. La toate unitățile
cialitate se găsfesc aparate „Dia- 
scol" pentru proiectarea diafil- 
melor și diapozitivelor, echipate 
CU Sisteme optice de cea mâi 
bună calitate. De asemenea, se 
pot cumpăra aparate de radio, 

■ acordeoane și picupuri. De reți
nut că vîrizarea acestor obiecte 
cu plăta îh rate se face numai 

■pînă la 31 martie.

mărfurile care se pot

accesorii 
iar fără 
de 960 
de spe-

în sfîrșît, trebuie să dife- 
rențiem atitudinile de sno
bism, de rezervele pe care 
le au multi tineri, mai ales 
din mediul rural, față de 
gusturile și prejudecățile 
anacronice ale părinților. 
Adeseori se duce o luptă 
dramatică pentru a înlocui 
gusturile învechite cu exi
gențele noi. Am întîlnit pe 
acest teren o îmbinare im
presionantă de atașament șl 
înțelegere filială cu efor
turile pentru impunerea 
unor noi valori culturale și 
morale.

„Nu uita că 
dintre noi ai 
pornit..."

— Noțiunii acesteia: „ai 
tăi" ar trebui să 1 se atri
buie sensuri mai largi — 
ne spunea tovarășul Gheor- 
ghe Codin, secretarul comi
tetului de partid de la U- 

. zina de. pompe București. 
Nu e vorba numai de pă
rinți, rude, de familie în în
țelesul strict. Omul are și o 
a doua familie, colectivul în 
care muncește. "De la noi, 
din uzină, din rîndurile 
muncitorilor, s-au ridicat în 

. ultimii' ani atîțiâ că nici nu 
mai poți să-i numeri. Oa
menii ău învățat, au ajuns, 
ingineri, economiști, direc
tori de întreprinderi, acti
viști. Cei mai mulți se simt 
legați sufletește de acest 
colectiv, multi s-au întors 
Să lucreze tot aici, alții păs
trează legături strînsfe. fră
țești cu foștii lor tovarăși 
de atelier. Mai sînt însă și 
unii care, cum se spune, au 
uitat de unde au pornit. Ar
borează un a6r distant, aro
gant față de oamenii Cu 
care, abia in urmă cu cîțiva 
ani, împărțeau același 
strung, același colț de masă, 
luau parte lâ aceleași fră- 
mintări.

Ingratitudinea față de co
lectivul de oameni munci
tori, care ți-a generat întîile 
energii și te-a propulsat în 
viață ia. uneori, forma li
nei cinice dezertări. Mi s-a 
relatat, cu abia reținută in
dignare, „cazul inginerului 
Ilie Vgsile" Fost lăcătuș 
înt.r-una din secțiile uzinei, 
de aici a plecat direct pe 
băncile Politehnicii. între
prinderea l-a întreținut la 
învățătură cinci ani înche- . 
iațl, plătihdu-i tot timpul 
salariul integral. Mai mult: 
în răstimpul studiilor a prl-

mit din partea uzinei și lo
cuință. După terminarea 
facultății a fost așteptat cu 
nerăbdare în secția meca- 
ntc-șef. Toți credeau că Iile 
Vasile se va întoarce nu 
numai cu mintea îmbogă
țită, dar șl cu inima deschi
să în mijlocul tovarășilor 
săi. Ei s-au trezit însă în 
fața altuia decît cel pe care 
îl cunoscuseră: plin de sine, 
cu un zimbet de ironie con
descendentă. batjocoritoare 
la adresa foștilor tovarăși 
de atelier, a foștilor prie
teni, manifestîndu-și la tot 
pasul nu dorința de a-i a- 
juta, cu cunoștințele dobln- 
dite, în rezolvarea proble
melor complicate pe care le 
pune dezvoltarea uzinei, ci 
tendința continuă de „a se 

' aranja". N-a trecut nici un 
an de cînd venise din fa
cultate și — deși prin con
tract trebuia să muncească 
cel puțin trei ani în între
prinderea ce-1 întreținuse 
la studii — și-a cerut lichi
darea. Cînd uzina l-a dat 

. în judecată pentru a i se. 
restitui sumele-cheltuite cu 
învățătura lui (și neonorate 
prin neîndeplinirea obliga
țiilor contractuale !), el a 
făcut ce-a făcut și S-a arăh- 
jat să se transfere în mi- 

.. nisterul de resort, obțlnînd 
și scutirea de plata sume
lor respective.

— Uitarea și disprețul te 
dor într-un asemenea cftz 
nu mai puțin decît dacă ar 
fi vorba de propriul tău fiu 
— îmi spunea Vasile Dumi
trescu, vechi 
uzină. Un om 
de rădăcinile 
pînă la urmă _______ _
societate, se simte pretutin
deni și mereu un înstrăi
nat...

muncitor în 
care se rupe 
sale firești, 

se izolează în

★
Telul strădaniilor depu

se de societatea noastră pe 
planul formării noii con
științe este umanizarea re
lațiilor între oameni. Cu 
âtît mai mult a relațiilor 
cu oamenii care te-au adus 
pe lume, cu cei in mijlocul 
cărora te-ai format și care 
ți-au dăruit aripi, pentru 
zboruri inalte. Succesul, 
reușita în viata profesio
nală și obștească. împlini
rea deplină a capacităților 
creatoare nu sînt numai o 
sursă de firească bucurie șl 
un stimulent, ci și un Izvor 
de îndatoriri față de „ai 
tăi", atît în sens limitat, ci
vil, cît și în sensul larg, so
cial. A uita aceste îndato
riri înseamnă a-ti călca în 
picioare propria demnitate, 
a dezerta de la celO mai 
elementare comandamente 
ale Omeniei, ale eticii, care 
călăuzesc viata societății 
noastre.

în interesul
bunei deserviri

Comerț modern nu înseamnă 
numai abundență și varietate de 
mărfuri, ci și deservire rapidă, ci
vilizată și în condiții igienice op
time. în acest scop, comerțul re
clamă mecanizare, introducerea 
unei game tot mai variate de apa
rate și mașini, a unor serii de au
tomate nu numai în magazinele 
alimentare, ci șl în alte sectoare 
comercial?.

Și unitățile noastre comerciale au 
fost dotate în ultimii ani cu nu
meroase utilaje moderne. Ele au 
contribuit la mărirea productivită
ții muncii lucrătorilor din comerț, 
la îmbunătățirea deservirii cumpă
rătorilor. în aceste condiții, dar 
mai ales în perspectiva înzestrării 
în ritm și mai rapid a unităților 
comerciale, se pune în mod acut 
problema întreținerii și reparării 
acestor utilaje.

Să luăm, de exemplu, regiunea 
Cluj ; cum se asigură aici întreți
nerea și repararea mașinilor și 
agregatelor comerciale ?

întii, cîteva date ilustrative re
zultate din evidențele direcției co
merciale regionale : din cele 21 de 
mașini de tăiat mezeluri existente 
în magazinele alimentare din ora
șul Cluj — deși aparataj cunoscut 
și folosit de decenii — mai func
ționează doar 10 ; din 11 mașini 
de spălat vase în unitățile de ali
mentație publică, doar una singură 
funcționează, patru sînt defecte, 5 
nepuse . în funcțiune, iar .una este 
propusă pentru casare ; din 27 de 
aparate de încărcat sifoane func
ționează 5; două sînt defecte, 5 
nepuse în funcțiune’, iar 15 au fost 
propuse pentru casare. Anul trecut, 
la întreprinderea „Vitadulci", care 
aprovizionează majoritatea cofetă
riilor din oraș, s-au înregistrat 
843 zile de nefuncționare Ia conge
latoare. conservatoare și filtre de 
cafea, ceea ce a împiedicat desfa
cerea unei producții în valoare de 
circa 180000 lei.

Care e cauza ? Cine se îngrijește 
de întreținerea acestor utilaje, de 
buna lor funcționare ? în întreaga 
regiune Cluj, toată această zestre 
a comerțului este lăsată în grija 
unui atelier — A.R.U.C. — sub
ordonat.. nici mai mult, nici mai 
puțin decît... întreprinderii de ho
teluri. Ce legătură poate exista în
tre o întreprindere de hoteluri și 
întreținerea utilajelor comerciale ? 
Experiența tehnică a 
hotelieri a determinat 
zarerie 7

La rîndul său, 
A.R.U.C. nu cuprinde 
mult decît cîteva mici încăperi, do
tate cu un strung și un banc de 
probă, un atelier de bobinaj și un 
altul pentru cîntare și mașini de 
marcat. Dar chiar și respectivele 
cămăruțe sînt blocate 
mare parte de agregate 
neridicate la vreme de 
ganizații comerciale

O.C.L.

lucrătorilor 
această bi-

respectivul 
nimic mai

în cea mai, 
frigorifice 

diverse or- 
(O.C.L. și' 

I.A.P.L.-Turda, O.C.L. comerț 
mixt Dej și Bistrița). Aici lucrează. 
un număr mic de muncitori, care 
fac și ei ce pot — cîteodată mai 
bine, alteori mai puțin bine, atunci 
cînd lucrările se aglomerează. A- 
vînd o capacitate insuficientă, inter
vențiile nu se efectuează la Vrănie. 
Un calcul ce ne-a fost prezentat la 
O.C.L. Alimentara ărată că rezolva
rea chiar și a celor mai mici deran
jamente durează cel puțin 2—3 zile, 
dar adeseori mai mult. Lucrurile Se 
complică în cazul cînd defecțiunile 
apar în unitățile din centre mun
citorești situate la distanță de 
Cluj. Grăbindu-se mai mereu, lip
site de control, echipele execută 
uneori reparații de mîntuială, în- 
cît nici nu „ies bine pe ușă“ și 
aparatul sau mașina se defectează 
din nou. După cum ni s-au plîns 
cei de la A.R.U.C., nerezolvată este 
și problema pieselor de schimb.

Neajunsurile se repercutează pe 
largi planuri sociale. întrucît 
A.R.U.C. nu poate face față nici 
măcar solicitărilor comerțului de 
stat, este nevoit să refuze lucrări 
urgente de care au nevoie magazi
nele de legume și fructe, 
nele Gostat, cantinele, 
studențești și alte unități 
care, practic, n-au cui să 
seze. (La Turda de 
piu, în cîteva magazine 
legume zac patru congelatoare de
fecte de trei ani, pentru care se 
plătesc în continuare amortismen
te). Așadar, nu este vorba doar de 
repararea și întreținerea unor me
canisme, ci de carențe care lezea
ză interesele unui mare număr de 
cetățeni.

Trebuie, totodată, arătate efectele 
negative ale unor proceduri biro- 

, cratice ■ în însăși activitatea 
A.R.U.C., ca și în relațiile sale cu 
beneficiarii. în afara reparațiilor 
care intervin în mod accidental,

măgazi- 
Câminele 
similare 
se adre- 

exem- 
de

atelierul lucrează pe baza unui 
plan întocmit în funcție de nece
sitățile organizațiilor comerciale. 
Această planificare prezintă însă 
seridașe anomalii. De fapt, cele mai 
multe reparații sînt stabilite, în 
mod cu totul de neînțeles, pentru 

. lunile de primăvară și vară, cînd 
se înmulțesc și accidentele la apa
rate, creîndu-se astfel o aglome
rare greu de învins. Principala 
explicație a unor asemenea defi
ciențe pare a fi aceea că unitățile 
comerciale nu cunosc de la înce
putul anului sumele destinate re
parațiilor capitale, iar reparațiile 
medii și curente sînt în general 
evitate pentru a nu greva asupra 
cheltuielilor de producție și de cir
culație.
; Apare aici un aspect care reține 
atenția': incluzînd stimele destina
te acestor reparații în capitolul 
cheltuielilor de producție și circu
lație, intenția măsurii legislative a 
fost aceea de a stimula pe lucră
torii din comerț în buna întreți
nere a utilajelor, în folosirea lor cu 
gjijă. practica arată însă că aceas
tă intenție — cel puțin în regiunea 
Cluj — a fost denaturată ; utilajele 
ses, strică și nu sînt reparate din 
ădeste fonduri, clienții sînt mai 
prost serviți, dar se realizerză în 
schimb... economii la cheltuielile de 
circulație. Și pentru aceasta lucră
torii organizațiilor comerciale sînt 
felicitați, apreciați, iau prime. Iar 
dacă cheltuiesc ceva mai mult, asî- 
gurînd Reparații strict obligatorii, 
deși acestea au, evident, consecințe 
pozitive asupra vînzării și deservi
rii — sînt dezavantajați din punct 
de vedere material. Firește, conse
cințele acestei situații contradicto
rii le suportă, pînă la urmă, tot 
publicul cumpărător.

De altfel, este elocvent că la nici 
o unitate comercială vizitată nu am 
găsit o evidență clară a utilajelor, 
pe ore de funcționare, termene cînd 
trebuie supuse reparațiilor capitale, 
medii sau curente. Din această pri
cină, planificarea se face la întîm- 
plare, îneît uneori apar și aseme
nea situații cum a fost cea relatat, 
de către tovarășii de la A.R.U.C., 
cînd O.C.L. Alimentara Cluj a tri
mis un agregat frigorific, care... ie
șise din reparații capitale doar cu 
cîteva zile înainte.

în orașele Turda, Dej, Bistrița, 
întreținerea utilajelor comerciale 
cade în sarcina unor meseriași a- 
parținînd organizațiilor comerciale 
respective, îneît calitatea reparații
lor, numărul orelor de întrerupere 
în funcționare pot fi controlate în 
și mai mică măsură. Acest sistem 
de reparații generează, de altfel, și 
un paralelism ciudat. De pildă, 
atît O.C.L. cit și I.A.P.L. Turda de
servesc și orașele Cîmpia Turzii și 
Ocna Mureș. Dacă se defectează 
un agregat la Alimetara și altul 
la restaurant se deplasează două 
echipe : una de la O.C.L., alta de 
la I.A.P.L.

Mulți dintre specialiștii cu care 
am stat de vorbă sînt de părere 
că sistemul de remunerare a lu
crătorilor de >la A.R.U.C. ar trebui 
să fie folosit în mult mai mare 
măsură drept pîrghie pentru îm
bunătățirea activității de reparații. 
„Salarizarea muncitorilor ce între
țin utilajele sau le repară în pro
priul atelier ar trebui să fie în 
funcție de calitatea reparațiilor, de 
numărul orelor de funcționare — 
ne-a spus tov. Zsigmond Adalbert, 
șeful serviciului comercial al în
treprinderii „Vitadulci". Atunci 
cînd din vina muncitorilor repara
tori — sau a lucrătorilor din co
merț —- se produc pagube prin în
treruperea îndelungată a funcțio
nării utilajelor, să 11 se impute a- 
cestora".

Ce ar mai trebui făcut pentru 
mai buna utilizare, întreținere și 
reparare a utilajului comercial ? 
Din discuțiile pe care le-am avut 
cu tov. Aron Duca, directorul în
treprinderii de hoteluri Cluj, ing. 
Gheorghe Serdean, șeful A.R.U.C., 
Nicolae Lupu, directorul O.C.L. A- 
limentara Turda, Gheorghe Abru- 
dan, directorul I.A.P.L. Turda, și 
alții extragem o unică concluzie: 
cu spirit gospodăresc, cu previziu
ne, cu înțelegerea exigențelor eco
nomice care se pun în momentul 
de față și se vor pune tot mai preg
nant de aici înainte, trebuie rezol
vată neîntîrziat problema organi
zării unui centru puternic, bine 
încadrat și dotat, care să preia în 
grijă zestrea de utilaje a comerțu
lui și a celorlalte unități de utilitate 
publică amintite — fie că el va 
aparține industriei locale, coopera
ției meșteșugărești sau altui sec
tor. Oricum, chestiunea este acută 
și reclamă o soluționare eficace.

Alexandru MlJREȘAN 
corespondentul „ScînteB*
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Interesante amă
nunte, de natură să fi
xeze cadrul avantaje
lor automatizării pro
ducției, a ținut să adu
că acad. AUREL A- 
VRAMESCU, președin
tele Comisiei de auto
matizare a Academiei:
— Practica mondială a 

arătat că efectul cel mal 
important al automatiză
rii este creșterea conside
rabilă a productivității 
muncii. Voi da în acest 
sens exemple recent în- 
tîlnite cu prilejul unei 
călătorii în Anglia : auto
matizarea mașinilor pen
tru montajul rulmenților 
cu bile a permis sporirea 
productivității muncii de 
trei ori, iar automatiza
rea conducerii și supra
vegherii întregului sistem 
energetic din această țară 
a avut ca rezultat crește
rea de 6 ori a productivi

CUM DINAMIZEAZĂ știința

tății muncii, deși mecani
zarea anterioară în aceste 
domenii era destul de a- 
vansată. In general, auto
matizarea proceselor de 
producție înseamnă creș
terea productivității de 
2, de 5 și chiar de 10 ori, 
iar în cazul cînd este în
soțită și de înnoirea pro
ceselor tehnologice sporul 
se poate ridica pînă la 30 
și chiar 50 de ori. Pe lin
gă aceasta, chiar cînd nu 
aduce o creștere evidentă 
a productivității, automa
tizarea permite întotdeau
na o sporire corespunză
toare a calității produsului 
finit. Din această cauză 
investițiile relativ mari 
pe care le necesită au
tomatizarea se recupe
rează destul de re
pede — în industria con
structoare de mașini în 
3—4 ani, la centralele 
electrice în 2—3 ani, în 
industria chimică în 1—2 
ani. 

lația de automatizare 
UNILOG tip B și apoi 
s-a renunțat, din... lipsă 
de solicitanți interesați. 
Această renunțare se da
torează și faptului că 
între timp s-a achizițio
nat o licență din străină
tate. Cum rămîne însă cu 
banii cheltuiți pe proiect ? 
Se mai utilizează acest 
proiect ?

Cred că rațional este să 
se pornească de la crite
riile economice și necesi
tățile reale ale economiei, 
ca jalon cardinal de o- 
rientare a investigațiilor, 
și pe urmă să se treacă la 
cercetare, iar nu invers 
— să se întreprindă cer
cetarea și apoi să se caute 
beneficiarul dornic de a- 
chiziționare. Intr-un fel, 
s-ar putea spune că este 
așezată căruța înaintea 
cailor.

Pornind de Ia pre- 

rare orientată spre apli
cabilitate.

— In domeniul automa
ticii — a remarcat și ing. 
M. SlRBU — se observă 
un anumit hiatus: în 
timp ce investigațiile fun
damentale au atins ade
sea un nivel înalt, ele au 
fost oarecum rupte de ac
tivitatea practică pentru 
introducerea în industrie 
a automatizării; țara 
noastră dispune de sa- 
vanți prestigioși — dar 
institutul nostru, ca una 
din principalele pîrghii în 
acest domeniu, nu bene
ficiază de aceasta în mă
sura necesară. Cred că 
la crearea unei „jonc
țiuni" va contribui pro
gramul unitar al cer
cetării științifice care in
troduce cu începere din 
1967 lucrări de perspec
tivă, pe bază de colabo- 

de dacă aceste con
tacte ar căpăta un ca
racter organizat, prin Co
misia de automatizare 
a Academiei sau prin 
C.N.C.S., dacă s-ar crea 
colective de coordonare și 
brigăzi mixte de cercetare, 
dacă s-ar programa siste
matic schimburi de pă
reri, simpozioane și dis
cuții între cei angrenați 
în aceste cercetări.

După părerea mea, nu 
este suficientă lansarea 
programului de cercetare 
pe fiecare an, respectiv 
înscrierea în plan a o- 
biectivelor respective ; ar 
trebui, după aceasta, să se 
urmărească în mod con
cret soluționarea, pe eta
pe, a problemelor. Sînt 
cazuri cind prin „cerce
tare aplicativă" se înțe
lege doar ajungerea la o 
fază intermediară, după 
care procesul de investi
gație științifică este con
siderat ca încheiat, în loc

în ce măsură ac
ționează solicita
rea întreprinde

rilor?

Este extrem de im
portant și un alt as
pect : cunoscîndu-și
bine propriile locuri 
înguste de producție 
sau cu mare consum de 
muncă manuală, între
prinderile se adresea
ză cercetării spre a-i 

mila rezultatele cercetării. 
Dar după primul lot fa
bricat n-au mai apărut 
alte comenzi... Or, solici
tarea directă și concretă 
adresată de producție îm
preună cu grija și preocu
parea pentru aplicarea 
practică sint cel mai pu- 

dezvoltat de unicate și 
elemente de mică serie 
pentru aparatele de au
tomatizare — subliniază 
ing. MARCEL SlRBU. In 
acest domeniu este nevoie 
în multe cazuri de ele
mente a căror realizare, 
la prima vedere, pare ne
economică pentru între
prinderile ocupate cu 
propria lor producție cu
rentă. Probabil că așa și 
sînt — insuficient de e- 
conomice pentru între
prindere, dar pe ansam
blul economiei naționale 
sînt deosebit de rentabile, 
căci tocmai aceste ele
mente condiționează func
ționarea unor instalații în 
stare să aducă beneficii de 
milioane. Mă refer, de pil
dă, la subansamblele elec
tronice pentru dispozi
tivele de cîntărire produ
se de fabrica „Balanța" Si
biu, . la dispozitivele e- 
lectronice pentru presele 
de 100 de tone, la anu
mite subansamble pentru 
echipamentul de automa
tizare al benzilor progra
matoare cu elemente UNI- 
LOG pentru industria de 
încălțăminte etc. Este 
vorba și de echipamente 
mai complexe ca, de 
pildă, cel construit pen
tru strungul cu coman
dă program SNA-400, 
produs de Uzina de 
strunguri Arad. Acesta 
a rămas în fază de pro
totip experimental timp 
de doi ani .pentru că, 
practic, nu s-a găsit cine 
să-1 fabrice. După ce 

strungul a fost solicitat șl 
la export, s-a cerut re
alizarea prototipului în.., 
3—4 luni.

In același sens ing. 
VASILE M. POPOV, 
membru corespondent al 
Academiei, șeful secției 
de electronică in energe
tică a Institutului de e- 
nergetică, a arătat că cer
cetătorii noștri din auto
matica teoretică au con
diții relativ apropiate cu 
cele din alte țări și au do
vedit că pot atinge, une
ori chiar depăși (în teo
ria algebrică a mecanis
melor automate, de pil
dă), nivelul mediu mon
dial. In cercetarea apli
cativă ei sînt însă handi
capați de calitatea, de 
multe ori inferioară, a 
materialelor electronice.

— Putem intra în com
petiție cu țările înaintate 
deocamdată numai în 
ceea ce privește schema 
generală, concepția logică 
a instalațiilor noi. Ni
velul mondial în cercetă
rile de automatică nu 
poate fi atins decît dis- 
punîndu-se de o bază ma
terială adecvată în elec
tronică. In prezent, încă 
mai resimțim efectele pe
rioadei în care această 
cerință a fost neglijată. 
Cred că eforturile ce au 
început să se întreprindă 
în ultimul timp ne conduc 
pe un drum bun — al 
creării unui solid funda
ment de aparataj elec
tronic, strict necesar au
tomatizării.

PROCESUL DE AUTOMATIZARE Industria să fie 
la curent cu cer

cetarea

Criteriul orien
tativ al cercetării 
— eficiența eco

nomică

promițătoare. Nu avem
• încă la I.P.A. un Sector 

specializat în cercetări e- 
conomice care să fixeze 
repere de orientare și să 
sprijine munca de investi
gație, să creeze anumite 
certitudini că soluțiile 
vor avea acoperire eco
nomică. Ar fi utilă poate 
stabilirea unui cadru or
ganizatoric de colaborare 
cu Institutul de Cercetări 
Economice al Academiei, 
depășindu-se încercările 
sporadice de pînă acum.

— Experiența uzinei 
noastre — a intervenit 
ION CONSTANTINESCU, 
inginer șef la „Electro
magnetica" — chemată să 
transpună în practică 
unele rezultate ale cerce
tării — confirmă justețea 
acestei observații. Să luăm 
exemplul aparaturii tele- 
mecanice pentru mașinile 
de ridicat. Tema a nece
sitat un volum important 
de muncă de cercetare, 
apoi s-au realizat proto
tipuri, dar... nu au apărut 
beneficiarii. Un alt exem
plu : s-au făcut studii și 
cercetări privind insta-

— Cu prilejul celui 
de-al III-lea Congres 
mondial al Federației in
ternaționale de automati
zare desfășurat la Londra 
în vara anului trecut — a 
continuat acad. AUREL 
AVRAMESCU — s-a sub
liniat că în afară de do
meniile devenite de acum 
„clasice" — producția de 

' pnergie, de combustibili 
nucleari, de mase plasti
ce — automatizarea poate 
fi, practic, introdusă în 
orice sector al producției 
materiale; problema prin
cipală rezida însă în cri
teriile de eficiență econo- 

; nică și de justificare teh- 
i wlogică. Aceste criterii, 
Valabile șl în cazul intro- 
Iducerii unei singure ma
șini noi, devin cu atît 
mai stringente cînd este 
vorba de instalații com
plet automatizate, de linii 
întregi aflate în interac
țiune. Cercetarea de au
tomatizare se va desfășu
ra pe un teren sigur dacă 
Va fi fundamentată pe 
alcule economice precise, 
ie studierea multilatera- 
i, amănunțită a caracte- 
isticilor unității sau ra- 
kuril industriale respecti- 
e (măsurători, stabilirea 
e parametri și indicatori 
șc.). Or, Ia noi, există o

Hiumită „ruptură" între 
(ceste aspecte. Numeroa
se cercetări efectuate de 
Institutul de proiec
tare pentru aparataj elec
trotehnic și instalații de 
'.utomatizare (I.P.A.) s-au 
bvedit insuficient fun- 

lamentate din punct 
» vedere economic — 
r ca urmare peste 
mătate din acestea 
eși au consumat in- 
estiții de muncă, bani, 

speranțe) au rămas nea
plicate în producție.

— In ce privește studiul 
eficienței economice. — a 
spus ing. MARCEL SlR
BU, director tehnic la 
I.P.A. — trebuie să ad
mitem că în acest do
meniu sîntem tot în 
stadiu de început. Lip
sesc indicatori stabiliți 
științific care să înles
nească cercetătorului de- 
erminarea eficienței eco
nomice a unei automati
on. Uneori se ajunge din 
lipsa acestor criterii o- 
oiective la negarea efi- 
f’anței economice și, în 
onsecință, la părerea ero- 
îată că lucrările respec- 
:ive nu ar fi utile, între- 
:upîndu-se investigații I 

misa unei cît mai bune 
ancorări în necesități
le producției, la masa 
rotundă s-a pus pro
blema: în ce măsură 
cercetările științifice 
se orientează spre sec
toarele unde avantaje
le automatizării sînt 
mai substanțiale — 
respectiv în ramurile 
industriale cu produc
ție de serie sau în cele 
caracterizate printr-un 
volum mare de muncă 
fizică și deci cu o pro
ductivitate a muncii 
mai scăzută.
— Nu sînt introduse în 

planul nostru de cercetări 
— a arătat ing. MARIO 
DUMA, șeful laboratoru
lui de telemecanică de la 
I.P.A. — lucrări de sinte
ză privind caracteristicile 
tehnico-economice, pen
tru a determina în ce 
direcții este mai econo
mic să se aplice au
tomatizarea. In planu
rile de cercetare nu figu
rează studii de orienta
re economică care să 
pregătească introducerea 
unor lucrări de automati
zare. De fapt, în practică, 
astfel de hotărîri se a- 
doptă pe baza unor cri
terii subiective. Analiza 
economică se face în mod 
empiric și nu pe baza 
unor studii economice 
științifice cum ar fi nor
mal. Or, tocmai datorită 
faptului că nu există ase
menea jaloane de orienta
re, cercetările de automa
tizare se efectuează de 
multe ori sub imperiul u- 
nor criterii empirice, su
biective.

Se cere propor
ționarea justă 
a cercetărilor 
fundamentale cu 

cele aplicative

O interesantă con
cluzie a reieșit din 
dezbateri cu privire 
la faptul că în auto
matica noastră s-a 
creat o anumită dis
crepanță între unele 
rezultate valoroase ob
ținute prin investigații 
cu caracter fundamen
tal — și rămînerea în 
urmă pe planul cerce
tărilor aplicative.
— Știința românească 

și-a dovedit și în auto
matică capacitatea de a 
deschide direcții origina
le de cercetare — a ară-

tat acad. A. AVRAMES
CU. Amintesc în acest 
sens școala de automate 
finite bazate pe calculul 
logic, înființată și condu
să de acad. prof. Grigore 
C. Moisil, școala pentru 
automatizări de energeti
că condusă de prof. Cor- 
neliu Penescu, precum și 
lucrările de răsunet în li
teratura de specialitate ale 
ing. Vasile M. Popov. E- 
xistă totuși o anumită 
dispersare, aceste cerce
tări fiind efectuate în 
mai multe institute și 
centre ; totodată ele nu 
au întotdeauna o contu

rare între institutele Aca
demiei și I.P.A. Anumiți 
pași au fost întreprinși 
— colectivul nostru a so
licitat în calitate de con
sultanți pe cei mai com- 
petenți teoreticieni în do
meniul automaticii. Am 
totuși convingerea că so
luțiile multor cercetări 
s-ar găsi mai repe-

Nu pot satisface 
succesele „de e- 

prubetă**

Discuțiile au subli
niat ca un fenomen ce 
merită să rețină aten
ția faptul că uneori 
cercetările de automa
tizare sînt concepute 
doar ca lucrări de la
borator, nu în optica 
aplicării pe scară in
dustrială. Or, introdu
cerea largă a automa
tizării nu poate fi rea
lizată prin „succese de 
eprubetă" care, atunci 
cînd trebuie aplicate în 
producție, se dovedesc 
neaplicabile.
DOREL ENACHE, in

giner principal în proble
me de automatizări la Di
recția generală de foraj 
— extracție țiței din Mi
nisterul Petrolului, a ară
tat în acest sens :

— La introducerea au
tomatizării în sectorul fo- 
raj-extracție costul apa
raturii respective s-a do
vedit a fi aproape de 
două ori mai ridicat de- 
cît prevedea studiul teh- 
nico-economic prealabil. 
S-a obținut reducerea 
costului și apoi soluția 
modificată s-a aplicat la 
circa 180 de sonde de la 
schela Moșoaia. întreaga 
aparatură a fost fabricată 
la Grupul de uzine de a- 
parataj electrotehnic și 
instalații de automatizare, 
dar nici calitatea ei n-a 
mai fost cea din labora
tor. Rezultatul : întîrziere 
de peste un an în pune
rea în funcțiune a insta
lației (care nici. acum nu 
lucrează cu toată capaci
tatea) și — importante in
vestiții rămase „înghe
țate".

In unele cazuri cer

INDUSTRIALĂ
să fie dus pînă la capăt, 
adică pînă la adaptarea 
soluției Ia condițiile con
crete ale producției. Toc
mai datorită unor aseme
nea întreruperi prematu
re se ajunge la situații în 
care soluția preconizată 
de cercetare distonează 
cu cerințele și posibilită
țile unității industriale.

cetarea efectuată de 
Institutul de proiectare 
pentru aparataj electro
tehnic și instalații de au
tomatizare — a arătat ing. 
I. CONSTANTINESCU — 
se bazează, de fapt, pe 
materiale speciale, apara
te selecționate sau cu 
performanțe ce depășesc 
pe cele obișnuite ale în
treprinderii de piese de 
radio și semiconductori 
— Băneasa (I.P.R.S.), 
principalul furnizor de 
asemenea piese utilizate 
în aparatura electronică. 
Astfel sistemul UNILOG 
e bazat pe un tranzistor 
cu performanțe deosebite 
pe care produsul uzual al 
întreprinderii de la Bă
neasa nu le posedă. Ca 
urmare, se creează situa
ția că sistemul UNILOG 
apare ca o bună reali
zare pe linia automatiză
rii — dar cu restrînse po
sibilități de aplicare. 
Pentru a realiza aseme
nea sisteme ne-am văzut 
puși în fața unei alterna
tive : să recurgem la ink
port — care nici nu era 
prevăzut în acest caz — 
sau să optăm și noi pen
tru același tip de soluție. 
Și atunci, am sortat 
din producția curentă a 
I. P. R. S. o cantitate 
de tranzistori — selec
ționați după proprietăți, 
ce răspundeau cerințelor. 
Restul... la rebut. Pe 
nimeni nu-1 poate însă 
mulțumi o soluție, des
chis vorbind, de fațadă — 
o cercetare cu redusă 
bază de aplicabilitate.

Automatizarea implică, 
desigur, și anumite îmbu
nătățiri aduse procesului 
de producție în fabricile 
respective. Firesc ar fi ca 
produsele automatizării să 
împingă înainte în mod 
automat și producția. 

solicita mina de ajutor 
pentru automatizare?
— Intr-o măsură cu to

tul necorespunzătoare — 
a precizat ing. MARCEL 
SÎRBU. Persistă stări de 
spirit rutiniere, dorința 
de a nu se „complica e- 
xistența". Mai mult chiar, 
soluții de automatizare, 
care inițial au fost cerute 
cu insistență de benefi
ciari, în unele cazuri nu 
se aplică. Astfel, la so
licitarea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini noi am introdus în 
cercetare realizarea unei 
instalații de radio teleco
mandă a macaralelor turn 
de construcții. Dar după 
ce lucrarea a fost termi
nată, beneficiarul nu s-a 
mai interesat de ea. Mi
nisterul Petrolului a ce
rut insistent aparaturi de 
telemecanică pentru son
dele de extracție a țițeiu
lui și gazelor. S-au depus 
eforturi considerabile, a- 
tît din partea colectivului 
de cercetare, cît și din 
partea uzinei „Electro
magnetica" pentru a asi-

Cum se calcu 
lează economi 

citatea ?

— O colaborare mai 
strînsă cu întreprinderi
le — a susținut ing. M. 
DUMA — ar „înarma" 
pe cercetători în comba
terea unui fenomen ne
gativ cu o destul de lar
gă răspîndire în practica 
întreprinderilor și care 
acționează ca o frînă asu
pra extinderii automati
zării. Despre ce este vor
ba ? Ministerul Petrolu
lui, de pildă, a fost de 
acord în principiu cu une
le soluții de automatizare 
la sonde, cu condiția — 
normală și rațională — ca 
aparatura respectivă să 
nu fie prea costisitoare. 
Dar unele piese strict ne
cesare — cofretele apa
raturii telemecanice, des
tinate sondelor de pe
trol, conținînd tranzis- 
toare, circuite, relee a că
ror valoare reală este 
doar de cîteva sute de 
lei, sînt vîndute de uzi
nele Grupului de automa
tizări la prețuri nejusti
ficat de mari — uzina 

ternic stimulent al cerce
tării.

Participanții la masa 
rotundă au arătat că 
una din frînele care 
se manifestă în do
meniul automatizării, 
în special la nivelul în
treprinderilor, o con
stituie persistența unor 
mentalități greșite, 
încă nu se înțelege 
că avantajele auto
matizării se materia
lizează nu numai în 
rapiditate și preci
zie, ci, în primul 
rînd, în economisirea 
forței de muncă; toc
mai faptul că produc
ția sporită ce se obți
ne este totodată rapor
tată la un număr mai 
mic de muncitori are 
ca efect nemijlocit 
sporirea masivă a pro
ductivității muncii și, 
deci, un aport mult 
mai substanțial al uni
tății industriale res
pective la creșterea ve
nitului național.

considerînd probabil că 
„a pus mîna" pe o sursă 
de sporire a beneficiilor. 
Rezultatul ? Beneficiarul 
și-a schimbat orientarea, 
insistînd asupra automa
tizării altor utilaje — 
parcul de colectare — 
deși la sondele de 
țiței automatizarea poa
te aduce importante a- 
vantaje economice. Si
tuații similare mai pot 
fi citate și în ce privește 
alte piese și sisteme des
tinate automatizării; pre
țurile fixate sînt în ge
neral nejustificat de mari, 
în prețurile de cost se in
troduc „valori supraaco- 
peritoare", iar aprobarea 
prețurilor de vînzare nu 
se face pe baza unei a- 
nalize temeinice.

— Cred că pentru in
troducerea pe o scară tot 
mai largă a automatizării 
în economia țării noastre 
ar trebui să avem un so
lid punct de sprijin, sub 
forma existenței unui 
sector de producție bine

— Eficiența aparaturii 
de automatizare — a fost 
de părere LONGIN 
ANDRONESCU, inginer 
șef al Institutului de 
proiectări pentru lami
noare — depinde într-o 
măsură, cred, hotărîtoare 
de colaborarea strînsă 
dintre institutele de cer
cetări și personalul teh- 
nico-ingineresc din uzi
ne. Iată, de pildă, ce s-a 
întîmplat cu instalația 
pentru optimizarea tăie
rii la linia de semifabri
cate de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. 
I.P.A. a elaborat un stu
diu ce comporta investiții 
de ordinul milioanelor și 
pe care, din această cau
ză, l-a abandonat. Cînd 
problema a fost reluată 
chiar de specialiștii com
binatului, s-a dovedit că 
optimizarea poate fi în
făptuită cu cîteva sute de 
mii de lei. Astfel de situa
ții ar fi fost evitate și 
optimizarea s-ar fi rea
lizat mai repede dacă 
exista un mai strîns con
tact cu „terenul".

Cred, de asemenea, că 
institutele de cercetări ar 
trebui să organizeze pe

Un front mai larg 
de cercetare

— Una din principalele 
probleme ale dezvoltării 
automaticii românești — 
a subliniat ing. V. M. PO
POV — este acumularea 
unor rezerve cantitative 
și calitative de forțe de 
cercetare. Or, în prezent 
acest cîmp are încă o 
slabă „putere de atracție". 
Ori de cîte ori Institutul 
de energetică al Acade
miei, la care lucrez, pu
blică lista posturilor va
cante pentru concurs, cele 
din domeniul automatiză
rii sînt foarte greu com
pletate.

— Experiența unității 
noastre confirmă că mulți 
tineri ingineri dau rezulta
te excelente — a completat 
ing. M. SlRBU. Pe de altă 
parte, însă, institutul nu 
poate angaja în cerce
tare proaspeții absol
venți ai facultăților, de

Discuțiile purtate în jurul mesei rotunde, 
chiar dacă n-au epuizat în întregime aspec
tele variate ale unei probleme atît de im
portante pentru industrializarea țării cum 
este cea a automatizării, au permis totuși 
reliefarea unor mari posibilități potențiale, 
dar și a unor frîne a căror înlăturare este 
cerută de creșterea eficienței cercetărilor și 
extinderea automatizării în ramurile impor
tante ale economiei noastre naționale.

riodic informări pentru 
inginerii din institutele 
de proiectări și din uzine 
cu privire la noile ele
mente de automatizare 
puse la punct sau aflate 
într-un stadiu avansat pe 
planul cercetării. „Audi
toriul" ar putea veni cu 
propuneri și sugestii in
teresante ; în același timp 
ar fi informat, la rîndul 
său, despre stadiul cerce
tării. Cu prilejul unor a- 
semenea consfătuiri s-ar 
evidenția și unele aplica
ții industriale, ar apărea 
atît sugestii și cerințe, 
cît și beneficiari pe care 
cercetătorul nu-i avea în 
vedere la început.

— Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini — a arătat ing. 
M. SÎRBU — ar putea e- 
ventual să accelereze a- 
cest proces prin înființarea 
unui centru de documen
tare pentru probleme de 
automatică, care să ser
vească atît Academia, in
stitutul nostru, cît și alte 
centre de cercetare și din 
învățămînt (Institutul po
litehnic, mai ales) care au 
preocupări comune în a- 
cest domeniu.

oarece legislația în vigoa
re prevede că aceștia tre
buie mai întîi să facă un 
stagiu de 3 ani în produc
ție. Din această cauză in
stitutele de cercetare nu 
pot utiliza ingineri sta
giari, chiar dacă se dove
desc excepțional de dotați 
pentru cercetare. La ce
rerile adresate Comitetu
lui de Stat pentru proble
mele organizării muncii 
și producției și ale salari
zării primim răspun
sul că astfel de derogări 
sînt admise numai în do
meniul cercetărilor cu ca
racter umanitar. N-ar fi 
cazul să se revizuiască a- 
ceste prevederi ? Partici
panții au arătat că exis
tă carențe și în domeniul 
stimulării materiale a cer
cetătorilor, care se efec
tuează după norme înve
chite, devenite necores
punzătoare.

Masă rotundă realizată de 
Lucian SACHELARIE

I
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SINTEZA SPIRITULUI
ȘTIINȚIFIC 
CONTEMPORAN
în cursurile 
univer
sitare

Prof. dr. docent 
Constantin ANASTASATU 

prorector al Institutului 
de medicină și farmacie

din București

Cînd se discută despre necesi
tatea aducerii „la zi" a conținutu
lui cursurilor universitare, anumiți 
autori se găsesc, cel puțin în apa
rență, în fața unei dileme : sau se 
mențin în limita unui anumit nu
măr de pdgini, reglementat de fo
rul tutelar, și atunci nu pot să îm
bogățească, cum se cere, conținu
tul cursurilor cu noile cuceriri ale 
științei, care, acumulîndu-se în ritm 
accelerat, nu mai încap în volumul 
de pagini existent ; sau îmbogățesc 
și aduc la zi cursul, în ritmul cerut, 
cu noile achiziții științifice, dar în 
acest caz sînt obligați să sporeas
că numărul de pagini peste limita 
rezonabilă a unui curs universitar. 
Și într-un caz și într-altul evident 
că nu se realizează ceea ce do
rim, adică un curs echilibrat, acce
sibil pentru studenți și în același 
timp cit mai complet și mai actual 
posibil.

Problema care se pune ar fi deci 
aceasta : cum să întreținem un curs 
universitar, tipărit sau predat, la 
curent cu progresele specialității, 
care sporesc — să zicem — la in
finit, fără să pretindem ce nu este 
realizabil, adică o sporire ,1a in
finit" a numărului de pagini. Se 
discută, ca în toate problemele, 
mai multe soluții. Ar fi posibil, sus
țin unii, ca pe măsură ce se adună 
fapte și idei noi să le introduci în 
curs, în locul faptelor și ideilor în
vechite, care și-au pierdut actuali
tatea. Scoți o pagină-două de lu
cruri vechi și bagi în loc o pagină- 
două de lucruri noi. Restul rămîne 
nemodilicat pînă cînd îi vine rîn
dul să sufere și el, treptat, manevre 
similare de înlocuire. Soluția pare 
destul de simplă, am spune chiar 
simplistă, și destul de comodă, 
chiar prea comodă. Personal ea nu 
ni se pare valabilă decît poate în 
sensul că anumite cuceriri științi
fice noi trebuie să ia într-un fel 
locul unor concepții sau cunoștințe 
perimate.

Există fără îndoială în orice do
meniu fapte și idei noi, cu ponde
re mai limitată, care se pot adău
ga sau substitui ; și acest lucru 
trebuie făcut, și în general se si 
face, la fiecare ediție nouă și, în
tre două ediții, la fiecare nou curs 
predat studenților. în discuția de 
față vreau să mă refer însă la nn 
alt gen de fapte și idei, la acele 
cuceriri științifice contemporane 
care aduc schimbări esențiale în 
concepția unei discipline, respectiv 
a unor capitole de curs sau a 
cursului în întregime, care implică 
introducerea unor capitole noi, 
redimensionarea ’ capitolelor exis
tente, schimbarea cadrului și a lu
minilor în care sînt prezentate, în 
diverse contexte, în curs, aspectele 
derivate din concepția nouă sau 
nou restructurată pe baza cuceri
rilor susmenționate. în această si
tuație nu mai este vorba de o în
locuire de fapte sau de idei, ci d6 
o înlocuire a însuși spiritului știin
țific în care este conceput și re
dactat un curs. „Metoda substitui
rii" devine deci de astă daiă total 
impracticabilă. Nu mai este posi
bil să se scoată ceva și să se in
troducă în loc altceva. Soluția tre
buie să fie mai radicală: este ne
cesar să se realizeze o nouă sinteză 
a cuceririlor la dimensiunile pe 
care le comportă ponderea aces
tora în ansamblul disciplinei, ex
tinderea cursului în raport cu nu
mărul orelor din planul de învăță- 
mînt, capacitatea de înțelegere și 
asimilare a studenților. Se poate a- 
precia, cu variații firești de la o 
disciplină la alta, că la cel mult 
cinci ani se impun în cursurile și 
manualele universitare, indiferent 
de specialitate, modificări esenția
le sub forma unor astfel de sinteze 
noi, care să înlocuiască sintezele 
vechi și să dea cursului înfățișarea 
de actualitate pe care o cere rit
mul vremii.

La întrebarea dacă cursul uni
versitar este locul cel mai potrivit 
pentru astfel de sinteze științifice 
nu am vrea să răspundem prin da 
sau nu. Desigur sînt și alte forme 
de publicații în care se pot face 
aceste sinteze, mai larg șl mai do
cumentat decît în manualele pen
tru studenți, care au un cadru li
mitat prin definiție. Dar aceasta 
nu exclude, ci, dimpotrivă, presu
pune posibilitatea și necesitatea 
ca și cursurile universitare să res
pire în atmosferă nouă, actuală, 
în spiritul contemporan al științei, 
în perspectivele pe care le des
chid cele mai valoroase cuceriri 
științifice contemporane. Studen
ții, care își însușesc bazele știin
ței in diversele domenii ale învă- 

I

țămîntului universitar, sînt cei din
ții îndreptățiți să studieze cu fața 
spre viitor, în perspectiva dezvol
tării continue a domeniului pe 
care l-au îmbrățișat, să-și dezvolte 
la rîndul lor gîndirea în tiparele 
și după dimensiunile noi ale ști
inței, nu în tipare vechi, menite să 
le țină pe loc elanul și imaginația 
creatoare caracteristice vîrstei.

Mai rămîne o pjoblemă dificilă, 
tot de conținut, pe care am putea-o 
formula printr-o triplă întrebare : 
care este fondul de cunoștințe cla
sice care trebuie să constituie în 
orice disciplină baza cursului uni
versitar ; cum se pot identifica cu
ceririle noi; care merită sau se im
pun a fi incluse în disciplina res
pectivă ; în ce măsură includerea 
lor implică riscul de a deranja 
echilibrul și prestigiul consacrat 
al fondului de cunoștințe clasice. 
Cum omul are întotdeauna temeri, 
adeseori se manifestă și în aceas
tă privință temerea că scoțînd din 
curs anumite cunoștințe înrădăci
nate prin tradiție, chiar dacă ele 
nu mai corespund cu realitățile 
epocii noastre, edificiul disciplinei 
ar putea să se încline pe o parte 
și chiar să se surpe ; sau că in
troducînd în cursuri perpetuu lu
cruri noi, care în multe cazuri nu 
au decît o valabilitate foarte efe
meră, s-ar putea crea în mintea 
studenților o impresie de șubreze
nie a cunoștințelor disciplinei pe 
care o studiază cu efect decon
certant, la o vîrstă la care nu sînt 
încă obișnuiți cu această dina
mică a dezvoltării științei. Firește, 
nu în acest sens trebuie înțeleasă 
reactualizarea permanentă a 
cursurilor universitare.

Cuceririle noi ale științei își pot 
găsi, după părerea mea, un loc 
indiscutabil în cursul universitar, 
sub forma de sinteze organic in
tegrate în fondul general de cu
noștințe — bunuri cîștigate ale 
unei discipline, și în măsura 
în care ele se pretează Iq a- 
ceastă operație. Care cuceriri me
rită și care nu merită să intre în- 
tr-un curs universitar, aceasta este 
o probftmă ce nu poate fi soluțio
nată printr-o rețetă general vala
bilă, ci o rezolvă fiecare în spe
cialitatea lui, în baza capacității 
de orientare pe care i-o conferă 
pregătirea, experiența și orizontul 
său de specialist.

O metodă bună de a cerne fap
tele și ideile care trebuie să intre, 
de cele care nu trebuie să intre 
într-o nouă ediție de curs, o con
stituie, cred, în cazul manualelor 
unice, discuțiile în colectivul de 
redacție (din păcate, greu mobili- 
zabil la asemenea discuții), sau, în 
cazul manualelor pe centre uni
versitare, dezbaterile în colectivul 
de catedră format din specialiști 
care au adîncit, fiecare, o altă la
tură a disciplinei, dar care sînt 
deopotrivă orientați și în cadrul 
general al acesteia. La fel de util 
este ca tot în colectiv să se facă 
și stabilirea cadrului general, a 
extinderii, a ponderii, a exigenței 
în care și cu care trebuie să se 
realizeze sinteza noului cu vechiul 
în cursul universitar. Pentru că nu 
trebuie să uităm nici o clipă că 
sinteza cuceririlor științifice con
temporane în cursurile universita
re, pentru a-și găsi o realizare de
plină, presupune aportul tuturor 
cadrelor didactice, schimbul și 
confruntarea opiniilor, un climat 
de intensă activitate colectivă.

Dacă un film, și mai ales 
un film de idei cu temă 
contemporană^ ar putea fi 
discutat făcindu-se abs
tracție de sensul și de cla
ritatea mesajului său, aș 
începe cronica la Un film 
cu o fată fermecătoare 
prin a consemna tnaniera 
degajată de a povesti în 
imagini folosită în ț această 
producție a studioului 
București. Dar modul cum 
povestesc scenaristul Radu 
Cosașu și regizorul Lucian 
Bratu nu poate fi disociat 
de ce anume povestesc, 
orice film demonstrîndu-și 
viabilitatea numai în ra
port cu conținutul de idei 
pe care-1 vehiculează, cu 
semnificațiile de ansamblu 
ale evocării cinematogra
fice. Care este fabula din 
Un film cu o fată fermecă
toare și care este mo
rala ei ?

Fata amintită în titlu e 
o adolescentă care vrea să 
reușească în viață mizînd 
exclusiv pe farmecele ei fi
zice. Filmul o prezintă în 
ipostazele respective, cău- 
tîndu-și uneori aventuri 
sentimentale după... cartea 
de telefon. E oare o disec
ție curajoasă a unui mod 
de existență frivol, a unui 
destin care se irosește în 
van ? Din păcate, nu. Com
portamentul Ruxandrei 
Vancu, abdicarea ei de la 
moralitate sînt privite cu 
amuzament, cu o îngăduin
ță voioasă, ca niște atribute 
acceptabile ce dau eroinei 
pitoresc și „farmec".

Personajul principal
practică un fel de liberti
naj ingenuu. O vedem pe 
Ruxandra primind cu can
doare cheia garsonierei lui 
Paul (Stefan lordache), apoi 
„racolîndu-l" pe Șerban 
(Emmerich Schaffer), co- 
chetînd cu aviatorii de la 
aeroport... Iar „experiențe
le" eroinei sînt redate ca 
întîmplări firești, cotidiene. 
Nu neagă nimeni că tipul 
Ruxandra există, că pot

• DACII — cinemascop : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA - 9,15;
11,30; 13,45; .16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21.
• DRAGA BRIGITTE — cine
mascop : REPUBLICA (comple
tare Imprudent») — 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• LEAC CONTRA DRAGOS
TEI : VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, FEROVIAR — 8; 10,30; 
13,15; 15,45; 18,30; 21,15, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : LUCEAFĂRUL (comple
tare Umbra) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 30* * 21
• RÎSETE IN PARADIS : CI
NEMATECA — 10; 12; 14.
• JUANA GALLO : CAPITOL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21,

Filmul despre care dis- ’ 
cutăm a fost comentat de 
critica cinematografică. 
Cronici apărute în „Lucea
fărul", „România liberă". 
„Scînteia tineretului", „In
formația Bucureștiului", 
„Steagul roșu" au criticat 
artificialitatea acestei pe
licule, viciile conținutului 
de idei.

Provoacă o mare ne
dumerire și apare regre
tabil faptul că revista 
„Contemporanul" a mani
festat o foarte slabă exi
gență în analizarea acestei’ 
lucrări cinematografice. In 1 
mod paradoxal, revista 
chiar elogiază filmul, cali- 
ficîndu-1 drept reprezenta
tiv pentru „aerul proaspăt 
ce adie dinspre Buftea". O 
astfel de abordare super
ficială, neștiințifică a crea
ției, de artă contravine fla
grant rolului și misiunii ce ’ 
revine revistei „Contem
poranul" ca publicație de 
cultură chemată să contri
buie la orientarea princi
pială a activității și a vie
ții artistice, să promoveze 
criteriile filozofiei noastre 
în artă, lucrările valoroase 
care oglindesc cu veridici
tate realitatea contempo
rană.

Televiziunea a irosit, la 
rîndul ei, spațiu de emi
sie pentru o discuție com
plezentă pe marginea a- 
cestui film, o discuție de 
suprafață, cu aer aproape 
festiv. Nu o astfel de atitu
dine comodă, neutră cer 
spectatorii televiziunii în 
legătură cu tratarea proble
melor de artă și, în gene
ral, cu discuțiile în jurul 
mesei rotunde prezentate pe 
micul ecran. Televiziunea e 
datoare să aducă o contri
buție substanțială la clarifi
carea temelor puse în dez
batere. să ajute publicul să 
tragă concluzii din aceste 
emisiuni.

D. COSTIN

De mulți ani de zile, activitatea Tea
trului de stat din Timișoara se remarcă 
în mod constant prin seriozitate pro
fesională, prin nivelul de cultură al re
pertoriului, prin buna calitate a repre
zentațiilor. Unele colective din țară au 
trecut în acest răstimp prin perioade de 
flux și reflux, echipe valoroase s-au 
împrăștiat după doi-frei ani de succese. 
Trupa timișoreană, deși a cunoscut și 
ea fluctuații de cadre regizorale și ac
toricești, se numără totuși printre cele 
care au reușit să-și păstreze o conti
nuitate a programului și ținutei artis
tice.

Desigur, în artă nu e deajuns să fii 
stăruitor. Meritul Teatrului de stat din
Timișoara este acela de a nu se fi 
închistat în tipare, de a se fi arătat 
deschis noului în repertoriu, în con
cepția regizorală, în interpretarea acto
ricească. Aici au fost readuse în cir
cuitul teatral lucrări interesante din pa
trimoniul dramaturgiei naționale, au 
fost promovate texte contemporane, au

Câiufii. Dans din regiunea Suceava Foto : Agerpres

teatre
• Teatrul de Operă și Balet : 
RĂSCOALA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
CASA CU TREI FETE — 19,30. 
® Teatrul National „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA - 19. (sala Studio) : DINU 
PĂTURICĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE 
VIAȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CANDIDA —
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

exista astfel de cazuri de 
iresponsabilitate în fața 
vieții. Ele sînt uneori ci
tate, cu consecințele lor, 
ca argument sau ca aver
tisment, în anchetele de 
presă consacrate educației 
tineretului, responsabili
tății etice și sociale ale fie
cărui cetățean. Ele sînt 
condamnate publici și le 
condamnă însăși viața, 
climatul în care se formea
ză astăzi tînăra generație. 
Filmul nu sancționează însă 
modul de viață al Ruxan
drei ; ea trăiește din expe
diente, cade la examen cu 
dezinvoltură, își etalează 
strident ignoranța, are un 
fel de „spleen" și își um
ple timpul fără noimă, în 
aventuri, insinuîndu-se o- 
braznic în mașina unui ne
cunoscut, Sți tîrăște plicti
sul în baruri, la hipodrom, 
așteptînd marea ocazie — 
angajamentul la film sau 
la televiziune. Iar happy- 
endul filmului îi confirmă 
speranțele. Acest personaj 
nu numai că nu primește 
nici o replică răspicată și 
nici un fel de sancțiune 
morală, dar chiar pro
speră, învinge, își atin
ge țelul rîvnit. La capătul 
unui lanț de abdicări și 
concesii, al unui drum ne
luminat de nici un ideal, 
destinul Ruxandrei cunoaș
te o surprinzătoare împli
nire. reușita ei din final 
putînd fi interpretată ca o 
confirmare a faptului că 
modul de viață al „fetei 
fermecătoare" duce la suc
ces, Ia celebritate. Acest 
tip de femeie (întruchipat 
pe ecran de Margareta Pîs- 
laru) și felul în care e re
dată evoluția sa sînt no
cive din punct de vedere 
educativ. Ce concluzii poa
te trage, din experiența 
Ruxandrei, o adolescentă 
înclinată spre o viață u- 
șoară ? Că poți să nu mun
cești, să nu studiezi, și — 
dacă știi să fii o „fată fer

mecătoare", reușești în 
viață,

Am avut prilejul să văd, 
nu de mult, un film ex
trem de apropiat de cel la 
care ne referim : „Dar
ling", al regizorului brita
nic .John Schlesinger. Este 
vqrba tot despre „o fată 
fermecătoare", frivolă, dis
pusă la orice' pentru a par
veni : protagonista se nu
mește Julie Christie și a 
primit pentru acest rol

premiul Oscar. Amintesc 
de el pentru a observa că 
realizatorul nu se mărgi
nește să ilustreze obiecti- 
vist „ascensiunea" eroinei, 
ci forează în profunzime, 
explică, dezvăluie amără
ciunea și vidul unei exis
tențe clădite pe nimic, iar 
finalul este în fond o pră
bușire dureroasă. întot
deauna. în astfel de cazuri, 
trezirea este dureroasă. 
Doar filmul românesc cu 
o fată fermecătoare în
cearcă să ne convingă că 
nu este așa. Sînt numeroa
se opere de prestigiu ale 
cinematografiei apusene 
consacrate tineretului. Mari 
regizori ap fost sensibili la 
problemele generației ti
nere din țările lor, pro
bleme grave uneori, pe

FLOREASCA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-
TROPEZ — cinemascop : FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, TOMIS .— 9; 11,15;
13,30; 16.15; 18,30, AURORA - 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,30 (la
toate completarea Hieroglifele 
pămintului), EXCELSIOR — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45.
• DOAMNA CU CĂȚELUL: 
CENTRAL - 9; 11,45; 15,45; 18;
20,45.
• ÎNTRE DOI : UNION (come 
pletare Zeii locuiesc în junglă)

15,30; 20, FLOREASCA —
20,45. AURORA - 20,30.
• PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE : UNION — 18.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA - 9; 10.
« MOSHI, MOSHI — ALO, JA
PONIA : DOINA (completare 
Poveste pe un metru pătrat) — 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• CAMPIONII EUROPEI — O- 
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timișorean
fost puse în scenă piese clasice înfr-o 
viziune modernă. Și chiar dacă nu toa
te încercările auĂzbutit pe deplin, mul
te din aceste spectacole au adus o notă 
proprie în concertul mișcării noastre 
teatrale. O vizită recentă ne-a dat încă 
o dată prilejul să constatăm eforturile

Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala 
Studio) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": 
VINOVAȚI FĂRĂ VINĂ — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL 
II-LEA - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LU
CEAFĂRUL DINSPRE ZIUĂ —
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER IN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19.30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : PEN
TRU TOT CE-MI ESTE DRAG
— 20. .
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL '67 - 19,30.

care le-au adus pe ecran 
dezvăluind cauzele profun
de, implicațiile umane și 
sociale ale întîmplărilor e- 
vocate. Cinematograful, 
arta, implică, în genere, și 
cu atît mai mult în socie
tatea noastră, o poziție fi
lozofică și. morală . înain
tată, cere artiștilor să pțe-, 
deze pentru un ideal de 
viață superior, să contribuie 
la continua perfecționare 
spirituală a omului. Or, ab

„Un film cu o fată 
fermecătoare"

dicarea de la acest țel este 
defectul esențial al filmu
lui la care ne referim.

Cu excepția cîtorva sce
ne fugare și neconcludente 
prinse pe un șantier și a 
unor întîlniri episodice, 
acțiunea filmului se petrece 
într-o lume cu un pronun
țat iz străin de viața și 
realitatea noastră. Cadrul 
general al povestirii cine
matografice afe o notă de 
puternică artificialitate. O 
boemă dezabuzată traver
sează acțiunea, iar dialogul 
conferă peisajului uman 
eterogen o aură de pretins 
rafinament intelectual ; se 
folosește un verbiaj agre
mentat cu panseuri preten
țioase, „filozofice" despre 
„spațiul sideral". despre 
„optimismul cosmic", des-

cinema
RIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 — 
COMOARA DIN PANAGJU- 
RIST — VREAU SA ȘTIU TOT 
NR. 47 — BOMBOANE MUZI
CALE : TIMPURI NOI - 9—21 
în continuare.
• EVADARE ÎN TĂCERE: TO
MIS — 20,30,
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE și NU SÎNT DEMN 
DE TINE : GIULEȘTI — 10; 15; 
19.
• CERUL ȘI IADUL : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare Orașul interzis) — 13;
15,30; 20,30.
• ZORBA GRECUL: DACIA 
(completare Palatul) — 8,45— 
14,30 în continuare ; 17,30; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : 
BUZESTI (completare A 6-a se

rodnice spre permanenta reîmprospă
tare a mijloacelor de expresie.

Frecvența pieselor istorice în reper
toriile actuale ale teatrelor ridică pro
blema caracterului modern al acestui 
gen de spectacole. Confruntarea reu
șitelor cu nereușitele demonstrează că 
teatrul istoric nu mai poate fi tratat 
azi ca o simplă poveste molcomă din 
vremi trecute, cu preocupare predo
minantă pentru pitorescul de epocă. 
Teatrul istoric își găsește ecou con
temporan în măsura în care evocă dra
me omenești autentice,, cu o mare pu
tere de generalizare. In acest spirit a 
fost concepută la Timișoara piesa lui 
Dan Tărchilă „Io, Mircea Voevod" (re
gia Marietta Sadova). Eroul n-a apă
rut hieratic, statuar, îndepărtat ; în ex- 
gelenta interpretare a lui Gh. Leahu, 
Mircea a fost un personaj complex, 
profund uman, un gînditor politic lu
cid, care — animat de nemărginită dra
goste pentru țara sa — înțelegea încă 
de pe atunci marea însemnătate a păcii 
și bunei vecinătăți între popoare și 
care, urmărindu-și cu clarviziune țelu
rile diplomatice, nu pregeta să facă 
sacrificii personale dureroase. întreg 
jocul actorului, sobru, stăpînit, fără în
florituri exterioare, este întors spre o 
lume lăuntrică de adîncă meditație, de 
mîndrie patriotică și de universalitate 
spirituală care-1 situau pe Mircea prin
tre suveranii cei mai luminați ai epo
cii sale. Treaptă însemnată în creația 
artistică a Iqi Gh. Leahu, această in
terpretare (alături de a altor actori va
loroși, printre care Elisabeta Jar, în 
rolul soției lui Mircea) a pus în va
loare în chip inedit și însușirile pie
sei. In unele spectacole accentele re
torice, declarative, o anume grandiloc
vență demodată mi s-a părut a de
zavantaja textul lui Dan Tărchilă. Re
gia a estompat aci latura discursivă, a 
subliniat dramatismul interior, a relevat 
nuanțele sufletești, ironia unor replici. 
Scenografia (Elena Veakis) a servit ad
mirabil concepția modernă a spectaco
lului. Pe un fundal permanent, alcătuit 
din reproducerea de mari dimensiuni 
a unui, vechi manuscris și o machetă a 
Curții domnești, cîteva elemente su
rpare, dar de bun gyst, marchează 
schimbarea locului acțiunii. Mi-au plă
cut mult și costumele, de o eleganță 
simplă, fără podoabe zornăitoare, su- 
qerînd o curte evoluată dar nededată 
luxului decadent, strîns legată de pă
turile populare țărănești pe care se re
zema forța uimitoare a acestei țări 
mici.

pre probleme fundamen
tale ale artei, cum ar 
fi de pildă... „filmul de 
foyer". Pe alocuri des
cifrăm, poate, o intenție 
ironică, dar rămîne preg
nantă ostentația. Ostenta
tive și gratuite sînt. de alt
minteri, și „crizele de... u- 
manism" ale lui Paul, 
„prietenul" Ruxandrei (un 
personaj confuz, a cărui 
partitură ingrată interpre
tul se străduiește s-o joace 

onorabil). Mediul în care 
.evoluează personajele ca
pătă o identitate falsă, cei 
care-1 alcătuiesc par a a- 
vea o poziție respectabilă 
în societate, dar se com
portă ridicol, se irosesc în 
preocupări meschine și în 
discuții sterile sau se exta
ziază în fața exploziei de 
ne-talent a Ruxandrei. 
considerînd-o o revelație. 
Acest lucru este accen
tuat și de aparatul de 
filmat care (operatorul 
Tiberiu Olasz este sem
natarul unor imagini bune), 
selecționează arbitrar locu
rile acțiunii, cu predi
lecție pentru o anume 
mondenitate și insolit — 
un decor învederînd do
rința realizatorilor de a 
părea „universali". Să ne 

siune a Marii Adunări Națio
nale) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMA DIN MORIS- 
VILLE : BUCEGI (completare 
Hieroglifele pămintului) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ :
COSMOS (completare Orizont 
științific nr. 9) — 15,30; 18; 20,30, 
MUNCA (completare Viile și vi
nurile României) — 16; 18,15;
20,30.
• MONDO CANE (ambele serii): 
UNIREA - 15,30; 19, PACEA — 
15 45’ 19
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT
CUMINTE : VITAN (completare 
Romanțe aspre) — 15,30; 18;
20,15.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : MIO
RIȚA (completare Zece minute 
în lumea fluturilor) — 10; 12;
14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• NOTRE dame de paris — 
cinemascop : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE:

Un spectacol bun, deși nu cu aceeași 
strălucire, este „Mitică Popescu" de 
Camil Petrescu (regia M. Sadova, sce
nografia Doina Almășan-Popa). Rolul 
titular e deținut de Dimitrie Bitang, un 
actor cu farmec, grație căruia perso
najul capătă acel amestec de haz, de 
sinceritate și căldură menit să ni-l facă 
simpatic. Verva comică și ritmul ac
țiunii cresc pe parcursul reprezentației, 
cu contribuția Florinei Cercel (plină de 
dezinvoltură în rolul Georgetei Deme- 
triad), a lui Ricardo Colberti (directo
rul), Alexandru Ternovici (Jean) ș. a. 
Ștefan lordănescu, apreciat veteran al 
scenei timișorene, are o convingătoa
re apariție în rolul lui Bernigrădeanu. 
In mod paradoxal actul I, cel mai reu
șit în text, pare mai fad, lipsit de 
nerv ; poate și din pricina unei inutile 
și greoaie mișcări de turnantă, dar mai 
ales din cauză că unele din rolurile 
colegilor de birou ai lui Mitică (de 
pildă, cele două dactilografe) păreau 
a fi fost distribuite nu în funcție de 
concordanța interpretului cu persona
jul, ci după principiul : „să joace cine 
n-a mai jucat de mult”. Or, compro
misurile se răzbună întotdeauna în
spectacol

In genere însă, distribuțiile lasă im
presia unei folosiri judicioase ,și echi
librate a forțelor teatrului. Alături de 
actorii mai vîrstnici, elemente tinere au 
posibilitatea să se afirme în roluri im
portante — și aceasta constituie o con
diție a neanchilozării artistice. Diversi
tatea partiturilor încredințate a stimu
lat creșterea profesională a unor ac
tori d'n noile promoții. Am reținut, de 
pildă, acum vreo doi ani, debutul pro
mițător al lui Miron Șuvăgău într-un 
rol episodic din „Răzbunarea sufleru- 
lui”: L-am revăzut acum, în mai multe 
spectacole, practicînd un. umor perso
nal, întemeiat nu pe „cîrlige", ci pe 
cultivarea meșteșugului scenic.

La începutul actualei stagiuni, pe cî
teva străzi din centrul Timișoarei au a- 
părut săgeți indicatoare pe care scria : 
„Spre Studioul 1.72". lată o inițiativă 
salutară, întîlnită deocamdată numai în 
cîteva teatre din regiuni, dar care ar 
merita extinsă. Primele două specta
cole ale Studioului au cuprins fiecare 
cîte trei piese într-un act. Nu toate au 
constituit experimente în adevăratul în
țeles al cuvîntului. „începem” și „Conu' 
Leonida față cu reacțiunea" de Cara- 
giale s-au menținut pe linia unei in
terpretări tradiționale. „Dragostea lui 
Don Perlimplin" de Lorca ar fi cerut 
o soluție scenică mai bine adaptată

amintim de secvența pe
trecerii din apartamentul 
fastuos, cu lampioane, gră
dină interioară și convivi 
în haine de seară — o ima
gine „ca-n filme".

în desfășurarea nara
țiunii se descifrează influ
ențe puțin asimilate. At
mosfera petrecerii, decorul 
și fauna curioasă care o 
populează, ambianța au un 
caracter evident împrumu
tat, introducînd o notă apă-

sat neverosimilă în desfășu
rarea povestirii cinemato
grafice. Este, ai spune, o re
plică a unei scene din 
„Dolce vita" ori a unor 
momente din filmele lui 
Antonioni — numai că o 
dată cu sugestia tabloului 
a fost preluat și spiritul 
său, un spirit care este e- 
manația altor realități, ale 
altei lumi. Dacă asimilarea 
creatoare a unor tehnici 
sau procedee, a unor cuce
riri de limbaj este firească 
în cinematografie, și chiar 
necesară, preluarea nefil
trată încarcă filmul cu im
purități, îl fac artificios. 
Este cazul filmului despre 
care discutăm. Originalita
tea, îndrăzneala reală în 
creația cinematografică nu 
constă, in nici un caz, în

„împrumuturi" de această 
natură. Arta are nevoie de 
o îndrăzneală cu adevărat 
creatoare. Actualitatea, nu
meroase probleme se
rioase ale ei, inclusiv ale 
educației tineretului, aș
teaptă să fie tratate pe e- 
cran dar de pe o poziție 
principială, fermă, în spiri
tul filozofiei și eticii noas
tre socialiste.

★
„Un film cu o fată fer

mecătoare" este o nereu
șită cinematografică de 
fond (în articolul de față nu 
ne-am propus să ne ocu
păm de construcția cinema
tografică, de interpretare, 
deși neajunsurile semnalate 
impietează și asupra reali
zării artistice). Răspunderea 
o poartă și conducerea Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, cei însărci
nați să îndrpme activitatea 
de elaborare și realizare a 
filmelor. Este necesară, de
sigur, încurajarea căutări
lor, a experimentelor crea
toare, stimularea abordării 
unei tematici variate, pro
gresul continuu al produc
ției cinematografice, pe plan 
artistic și tehnic, profesio
nal. Dar nimic nu poate jus
tifica trecerea cu ușurință 
peste fondul de idei al 
creației, peste conținutul 
mesajului filozofic și etic 
pe care-1 comunică un 
film, subaprecierea influ
enței exercitate de opera 
de artă cinematografică a- 
supra spectatorilor, asupra 
conștiinței marelui public. 
O asemenea atitudine nu 
poate sluji dezvoltării ci
nematografiei și nici evo
luției, maturizării realiza
torilor. Să nu se uite că 
obiectivul primordial al 
C.S.C.A. este desfășurarea 
unei activități de îndru
mare capabilă să asigure 
creșterea continuă a rolu
lui culturii, al artei în for
marea și dezvoltarea tră- 
săturiloi spirituale ale o- 
mului nou. .

MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 9) — 15; 17; 19;
20,45.
• CARTEA DE LA SAN MI
CHELE : COLENTINA — 15,30; 
17,45; 20.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : 
RAHOVA (completare Viile și 
vinurile României) — 11; 15,30; 
18; 20,30, VOLGA (completare 
Hieroglifele pămintului) — 9.30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• NEVESTE PERICULOASE: 
LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRA
ȚILOR GRIMM — cinemascop : 
DRUMUL SĂRII — 15,15; 18;
20,30.
• WARLOCK — cinemascop: 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop — FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR: 
COTROCENI (completare Ultima 
treaptă) — 15,15; 18; 20,45.
• YOYO : CRÎNGAȘI (comple
tare Ideal) — 15,30; 18; 20,30.

atît lirismului specific al marelui scrii
tor spaniol cît și dimensiunilor reduse 
ale scenei de studio ; manevrarea u- 
nei scenografii complicate, prea dese
le și lungile întreruperi pricinuite de 
schimbările de decor au rupt atmosfe
ra acestei scurte piese poetice. „Kilo
metrul 7", scenetă în două personaje 
de Mihail Joldea, a prilejuit lui Emil 
Reus o compoziție izbutită în rolul u- 
nui militar care, primind misiunea să 
„lichideze” un comunist — consătean 
și rival în dragoste — scoate la iveală 
propria sa ură meschină împotriva a- 
cesfuia ; partenerul său Victor Odillo 
Cimbru a rămas destul de șters.

Cele mai interesante realizări de 
pînă acum ale Studioului mi se par 
„Cerul nu există" de Al. Mirodan (re
gia Emil Reus) și „Dactilografii" de M. 
Schisgal (regia Iannis Veakis). Prima se 
joacă într-un decor de fantezie, sem
nat de Doina Almășan-Popa ; pretextul 
„cosmic" e înțeles, așa cum și trebuie, 
ca o glumă, de aceea eroii călătoresc 
cu rachete de jucărie, iar „Femeia Lu
nii’ coboară pe o scară. Cei trei iri
te,rpreți (Miron Șuvăgău, Dimitrie Bi
tang, Dora Chertes) s-au integrat con
venției și au rostit cu naturalețe și spi
rit replicile publicisfic-pămîntene ale 
dialogului. Ideea „Dactilografilor" a 
fost întruchipată sugestiv de pictorița- 
scenografă Emilia Jivanov printr-un sin
gur element de decor : un ceas în
tors cu mecanismul spre public. In- 
terpreții — Dora Chertes și Ovidiu 
Moldovan — n-au avut la dispoziție 
decît 2 scaune. Fără nici un fel de 
machiaj, ei au redat îmbătrînirea eroi- 
lor și schimbarea stărilor sufletești nu
mai cu ajutorul expresiei corporale — 
dînd dovadă de multă sensibilitate și 
cîștigînd fără îndoială, în pregătirea a- 
cesfui spectacol, o utilă experiență in
terpretativă.

Stabilindu-și pentru viitor un pro
gram mai clar, care să urmărească a- 
numite țeluri artistice precise, solici- 
tînd la maximum inventivitatea și pre
gătirea profesională a regizorilor, sce
nografilor și actorilor, Sfudioul poate 
deveni un adevărat laborator, în retor
tele căruia să crească germenii reîn
tineririi continue a teatrului timișo
rean.

Andrei BALEANU

tv
18,00 — Pentru cei mici : Ala 

Bala ; 18,25 — Pentru tineretul 
școlar : Pagini literare despre 
1907 , 18,50 — Publicitate ; 19,00
— Telejurnalul de seară ; 19,20
— Buletinul circulației rutiere : 
19,30 — Atlas folcloric : Valea 
Lăpușului. Prezintă : Iosif Her- 
țea ; 20.00 — Săptămîna ; 20,45
— Avanpremiera ; 21,00 — Re
flector ; 21,15 — Film artistic : 
„Impostorul" ; 22,55 — Telejur
nalul de noapte.
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PRIMIREA O! ClIBl TOMBteyi
CONSTANTIN ORĂGAN A DELEGAȚIEI

«DESULUI NIGERIAN AL SINDICATELOR
Delegația Congresului Nigerian al 

Sindicatelor (N.T.U.C.), formată din 
W. O. Goodluck, președinte, și S. U. 
Bassey, secretar general, care face o 
scurtă vizită în Republica Socialistă 
România, a fost primită joi după 
amiăză de tovarășul Constantin 
Drăgan. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin

Cronica zilei
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

plecînd în Franța, o delegație con
dusă de Ion Cîmpeanu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. De
legația va duce tratative în vederea 
dezvoltării cooperării economice 
dintre cele două țări.

★
Noul ambasador al Turciei la 

București, K. Gilriin, a depus joi o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

★
Delegația de profesori ai Univer

Toate lucrările agricole 
de primăvară să fie făcute 
la un nivel agrotehnic inalt

(Urmare din pag. I)

în ce privește semănăturile de 
toamnă, va trebui efectuat un con
trol riguros pentru a se putea face 
o fertilizare diferențiată, dindu-ee 
prioritate suprafețelor ieșite slab 
din iarnă. Pe acestea se vor apli
ca îngrășăminte pe bază de azot, 
în cantități mai mici pe faze de 
vegetație și după necesități. Com
parativ cu porumbul, griul valori
fică mal bine îngrășămintele, asi- 
gurînd producții mari la hectar. 
Din experiențele executate cu a- 
ceste îngrășăminte la cultura griu
lui, a rezultat că, în Banat, sporul 
mediu la hectar, față de parcelele 
neîngrășate, este de 922 kg pe cer
noziom, 1 700 kg pe lăcoviști și 623 
kg pe podzoluri. Pentru moment nu 
dispunem de îngrășăminte mine
rale pe măsura trebuințelor. Dar 
trebuie să recunoaștem că și pe 
acelea pe care le avem, în bună 
măsură, le folosim la întîmplare. 
î bine de știut că, de multe ori, 

UU—50 kg îngrășăminte azotate la 
hectar, aplicate plantelor într-un 
moment critic, aduc mai mult de- 
cît 100—150 kg aplicate fără dis- 
cernămînt.

Pentru combaterea buruienilor 
atunci cînd ele au o densitate 
mică, înviorarea culturii și asigura
rea unui strat afînat la suprafață 
este bine să se folosească grapa 
obișnuită cu condiția ca plantele 
să fie viguroase și lucrarea să se 
aplice în zile călduroase.

Datorită timpului prielnic, în re
giunea noastră a început semăna
tul culturilor timpurii. Știut fiind că 
în Banat primăvara este de obi
cei scurtă, vor trebui concentra
te toate eforturile în vederea efec
tuării a cît mai puține lucrări de 
pregătire mecanizată a terenului, 
elimtnîndu-se tesarea terenului, 
boala grea și veche în regiunea 
noastră, care a compromis în mul
te locuri structura solului. Calitatea 
bună a ogoarelor de toamnă drn 
anul acesta ne permite ca, prin 
simpla aplicare a unei lucrări cu 
grapa reglabilă sau prin trecerea 
unei grape cu discuri, să se creeze 
condiții optime pentru asigurarea 
unui bun pat germinativ. Trebuie 
să evităm pe cît posibil mobiliza
rea în adincimea solului, cu cul
tivatoare, pluguri fără cormane etc. 
în vederea menținerii și pe măi de
parte a apei In sol. Bineînțeles, su
prafețele nearate în toamnă vor 
trebui arate acum, folosind plugul 
cu brazdă îngustă și aplicînd con
comitent și grăpatul.

în ultima vreme ne-am obișnuit 
să așteptăm totul, ca de la un mi
racol, de la îngrășămintele mine
rale, ierbicide, soiuri superioare 
etc., ca fiind singurele mijloace de 
sporire a producției, neglijînd in 
foarte mare măsură calitatea lu
crărilor solului. Efectuarea unor lu
crări de bună calitate constituie 
una din rezervele cele mai de sea
mă de care dispunem și pe caro 
trebuie să le punem în valoare 
pentru sporirea recoltelor.

Ing. Vlaicu EMIL
directorul Stațiunii experimentale 
Lovrin, regiunea Banat

TRANSILVANIA
în Transilvania, solul este bine 

aprovizionat cu apă, iar culturile 
de toamnă au o densitate normală. 
Ca urmare a acestei situații lucră
rile agricole de primăvară se pot 
desfășura în condiții mai bune de
bit în alți ani. 

dicatelor din România. La primire 
au participat tovarășii Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral, și Ilie Frunză, adjunct al șefu
lui Secției relații internaționale a 
Consiliului Centra] al U.G.S.R.

Cu această ocazie, a avut loc o 
discuție prietenească.

(Agerpres)

sității „Fr. Schiller" din Jena, con
dusă de conf. dr. Heinz Kessler, 
care la invitația Universității „Ale
xandru loan CUzâ" din Iași a vizi
tat unele centre universitare româ
nești, a părăsit joi Capitala.

Timp de o săptămînă, reprezen
tanții învâțămîntului superior al 
orașului Jena au vizitat orașele 
București și Iași, interesîndu-se în
deaproape de organizarea facultăți
lor, procesului de învățămînt, ca și 
de condițiile de viață și învățătură 
ale studenților.

(Agerpres)

Dacă pe unele suprafețe semă
nate toamna, în condiții mai puțin 
favorabile, se manifestă fenomenul 
de descălțare, lucrarea cea mai 
indicată este tavălugirea cu tăvă
lugi netezi pentru a pune în con
tact rădăcinile plantelor cu solul. 
Zilele călduroase și senine alter- 
nind cu zilele ploioase din aceas
tă primăvară au favorizat și vor 
favoriza formarea crustei care stin- 
jenește creșterea plantelor. în aces
te cazuri se impune grăpatul, de 
preferat cu grapa ușoară sau cu 
grapa stelată, manifestînd însă 
grijă pentru a nu smulge un mare 
număr de plante.

Umiditatea ridicată a solului ca 
și temperaturile mai scăzute de la 
începutul primăverii acestui an au 
stînjenit și stînjenesc încă activita
tea microorganismelor producătoa
re de azot. De aceea, îngrășarea 
suplimentară a culturilor de toam
nă se impune ca o măsură deose
bit de eficientă. îngrășămintele se 
vor aplica, în primul rînd, pe tar
lalele unde plantele au o creștere 
firavă, o coloratură verde palidă 
a frunzelor, care evoluează înspre 
galben, fapt ce denotă o rezerva 
neîndestulătoare de azot în sol.

Zilele acestea trebuie grăbite lu
crările de pregătire a solului pen
tru înSămînțările de primăvară. 
Scopul principal al acestor lucrări 
este crearea unul pat germinativ 
bun, lipsit de buruieni, în care se
mănatul să se poată executa în 
condiții optime. Ținîndu-se seama 
de particularitățile determinate de 
diversitatea mare a tipijrilor de sol 
din Transilvania, de existența unor 
suprafețe mari încă nearate, de 
condițiile meteorologice specifice, 
de epoca de însămînțare și de gra
dul de îmburuienire, vor trebui 
alese cele mai adecvate lucrări 
și unelte și timpul optim pentru e- 
fectuarea lor. Principalele forțe vot 
fi mobilizate pentru executarea la 
timp a arăturilor pe terenurile ne
arate din toamnă. Trebuie să se 
evite efectuarea acestei lucrări pe 
terenurile prea umede, cînd braz
da nu se revarsă în urma plugu
lui, ceea ce duce, prin uscare, la 
formarea bulgărilor. Pe terenurile 
cu textură măi ușoară, cu o stare 
culturală bună, lipsite de buruieni, 
după culturi de prăsitoare bine în
treținute în anul precedent este po
sibilă pregătirea patului germinativ 
prin lucrări cu grapa cu discuri în 
preajma semănatului.

Pentru afînarea și nivelarea ară
turilor de toamnă se folosește fie 
numai grapa cu colți reglabili sau 
grapa cu discuri în agre-gat cu 
grapa CU colți reglabili. Lucrarea 
este bine să se execute cînd solul 
este zvîntat și nu se lipește de 
dinții grapei.

Rezerva mare de umiditate din 
acest an creează condiții favora
bile pentru o bună utilizare a în
grășămintelor organice și minera
le aplicate în primăvară. Atît pen
tru păioasele de primăvară, cît și 
pentru culturile prăsitoare, îngrășă
mintele se vor administra înainte 
de lucrările de pregătirea solului. 
Ele vor fi date cu precădere la cul
turile care valorifică cel mai bine 
îngrășămintele : sfecla de zahăr, 
cartoful, porumbul și orzoaica.

Este neîndoielnic faptul că cel 
mai bun sfătuitor în condițiile aces
tui an este terenul și lucrările tre
buie judecate în funcție de particu
laritățile concrete din fiecare uni
tate agricolă.

Ing. Tâtaru VICTOR
directorul Stațiunii experimentale 
agricole — Turda

Manifestări 

consacrate 

comemorării 

lui Brâncusi

Comitetul de cultură și artă al 
orașului București — întreprinde
rea cinematografică — a organizat 
joi la cinematograful „Union“ o 
seară omagială „Constantin Brân- 
cuși“, cu prilejul împlinirii unui 
deceniu de la moartea sculpto
rului.

Au luat cuvîntul criticul de artă. 
Petru Comarnescu și Adrian Pe- 
tringenaru, realizatorul filmului 
„Pași spre Brâncuși". Publicul pre
zent la manifestare a urmărit apoi 
filme dedicate genialului artist și 
realităților contemporane ale Olte
niei.

★

CRAIOVA. — împlinirea unui 
deceniu de la moartea marelui 
sculptor român Constantin Brâncuși 
a prilejuit joi, în trei localități ale 
Gorjului, emoționante manifestări 
omagiale.

Artiști plastici, cercetători ai Cen
trului de istorie, filologie și etno
grafie din Craiova, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai Institutului 
de istoria artelor și ai Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia au poposit dimineață la Hobi- 
ța, unde, cu 91 de ani în urmă, 
s-a născut acel ce avea să devină 
unul dintre geniile creatoare ale 
secolului nostru. Sute de săteni au 
asistat împreună cu oaspeții la so
lemnitatea dezvelirii unei plăci co
memorative fixate pe un mare bloc 
de piatră așezat în curtea fostei 
case părintești a sculptorului. învă
țătorul Dumitru Brâncuși, strănepot 
al marelui artist, a povestit oaspe
ților despre anii petrecuți de Brân
cuși pe meleagurile natale.

în aceeași zi, la cîțiva kilometri 
de Hobița, în curtea liceului din 
Peștișani, unde Brâncuși a învățat 
primele clase de școală, sute de lo
cuitori ai satelor din împrejurimi 
au participat, la dezvelirea unui 
bust al marelui sculptor.

O altă placă comemorativă a 
fost fixată ia casa din Tg. Jiu, unde 
a locuit și a lucrat Brâncuși, în 
anii 1937—1938. Tot. la Tg. Jiu a 
fost organizat Un pelerinaj la Co
loana infinitului, Poârta sărutului 
și Masa tăcerii, celebre capodopere 
ale sculptorului.

★

CONSTANȚA. - în foaierul ci
nematografului < „Republica" din 
Constanța a avut loc vernisajul 
unei expoziții consacrate vieții și 
operei lui Constantin Brâncuși. Ex
poziția cuprinde numeroase repro
duceri fotografice ale lucrărilor ma 
relui nostru sculptor.

(Agerpres)

(Urinare din pag.*I)

Ieri în țară : Vremea s-a în
călzit ușor în sud și est. Cerul 
a fost mai mult acoperit. S-au 
semnalat precipitații locale sub 
formă de ploaie și lapoviță în 
Transilvania. Izolat. în Munte
nia și Moldova a plouat, iar în 
munți a nins. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit din nord- 
vest. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 1 grad 
la întorsura Buzăului și 11 gra
de la Sînnicolau Mare, Răuți, 
Băilești, Turnu Măgurele, Plo

coreeni în agresiunea S.U.A. din Viet
nam.

Toate aceste acțiuni aU antrenat, fi
rește, o serie de măsuri corespunză
toare pe plan intern. în Noua Zee
landă. guvernul lui Keith Holyoake, a 
hotărît crearea unei armate regulate, 
ale cărei efective sînt în continuă 
creștere. La fel în Australia, pentru 
prima dată în istorie, a fost introdus 
serviciul militar obligatoriu. Concomi

tent. atît la Canberra cît și la Welling
ton bugetele militare au luat proporții 
nemaiîntîlnite. La capitolul „cheltuieli 
militare" bugetiil Australiei pe 1966-— 
1967 prevede o sumă de 1,1 miliarde 
dolari, adică o creștere de 34 la sută 
în raport cu anul precedent și de doua 
ori mai mare față de acum doi ani. 
în Noua Zeelandă aceste cheltuieli au 
crescut în 1966, în comparație cu 1965, 
cti 18 la sută, a|ungîndu-se în acest 
fel la stima de 134 milioane dolari.

Efectele politicii prin care „tunu
rile ăU fost trecute înaintea untului" 
nu s-au lăsat prea mult așteptate. 
„Noua Zeelanclă — relata cu cîteva 
zile în urmă ziarul „Guardian" — 
trece în prezent prin cea mai grea 
criză pe care a cunoscut-o în ultimii 
30 de ani". Datorită creșterii cheltuie
lilor militare și a scăderii prețurilor la 
lînă — una din principalele surse de 
devize •— guvernul a luat o serie de 
măsuri de austeritate. Acestea se voi 
traduce prin creșterea cu aproape 50 
la sută a prețurilor la unele produse 
alimentare de bază, cu 12,5 la sută 
a chiriilor pentru locuințele aparți- 
nînd statului. Povara cheltuielilor mi
litare se resimte de pe acum și în e- 
conomin australiană. Se remarcă o 
lipsă de bani lichizi, iar vînzarea bu
nurilor de consum s-a redus, „locui
torii fiind nevoiți să accepte în ulti
mul timp majorări simțitoare ale im
pozitelor pentru acoperirea acestor 
cheltuieli". („Die Welt'j.

I și Noua Zeelandă „pentru a stăvili res- 
Itrîngerea comerțului englez cu aceste 

țări, ca urmare a concurenței care se 
intensifică tot mai mult din partea 

| Statelor Unite".

| DE LA „APROPIERE"... 

I LA DEPENDENTA 

|
I începutul pătrunderii Washingto

nului în Australia și Noua Zeelandă 
s-a produs discret. Pentru prima dată,

I Statele Unite și-au aruncat aici undi
ța, în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial folosindu-se de fap- 

Itul că atît Canberra cît și Wel- 
iingtonul erau expuse pericolului in
vaziei japoneze. Consacrarea definiti- 

Ivă a colaborării tripartite americatio- 
australiano-neozeelandeze a surve
nit însă abia în 1951 prin crearea I „micului pact al Pacificului" ■—
ÂNZUS (Australia, Noua Zeelandă, 
Statele Unite) la care Anglia nici nu I fusese cohstiltâtă. Despre acest pact
se afirma inițial că ar avea scopul 
„Să contracareze o eventuală âgresiu- 

Ine japoneză". Dar. după cum scria 
revista „Eastern World", „obiectivul 
său real era de a facilita pătrunde 

Irea influenței americane în aceasta 
regiune".

Ceea ce în fapt s-a și întîmplat. Să 
Iluăm, de pildă, cazul Australiei. Liza 

australiană a fost înlocuită cti dolarul. 
Forțele armate australiene folosesc in 

Icea mai mare măsură arme america
ne. Un număr crescînd de tineri aus
tralieni își desăvîrșesc studiile în uni- 

Iversitfiți americane. Investițiile ameri
cane — care au atins 1,6 miliarde do
lari în 1966 — cresc într-un ritm r;l- 

Ipid. Tehnicieni americani lucrează în- 
tr-un număr tot mai mare în Austra
lia. 1 400 de firme americane și-au I creat deja filiale australiene.

înainte de război, Australia era una 
din principalele surse de materii pri- 

Ime și produse alimentare pentru ne
voile „patriei mamă" ; industrii întregi 

Ise dezvoltau aici pentru a satisface ce
rerile Consumatorului britanic. Aproa
pe 50 la sută din comerțul australian 

ț se făcea cti Anglia. în 1966 această 
} pondere S-â redus la numai 17 la sută,

SPORT
IN FINALA C.C.E. LA TENIS DE MASĂ

C.S.M. CLUJ A CÎȘTIGAT 
LA LIMITĂ PRIMA MANȘĂ

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 
— în prima manșă a finalei „Cu
pei campionilor europeni" Ia tenis 
de masă. echipele masculine 
C.S.M. Cluj și V.S.C Budapesta 
s-au întîlnit ieri în Sala Armatei 
din Cluj. Partida s-a încheiat,

Fotbaliștii 

noștri in 

Franța, Izrael 

și U.R.S.S.

■ Zilele imediat următoare, trei 
selecționate de fotbal ale țării 
noastre vor susține meciuri peste 
hotare. După cum am mai anun
țat, miercuri, 22 martie, la Paris, 
echipa națională va întîlni repre
zentativa Franței. în lotul inițial 
au survenit indisponibilități de 
ultim moment, astfel că antreno
rii Oană și Covaci au fost ne- 
vOiți să renunțe la trei dintre 
titulari : Ion loncscu (nerestabilil 
după accidentul din meciul de la 
Atena), Pîrcălab (accidentat alai 
tăieri, în partida Dinamo-Steaua) 
și portarul Constantinescu — 
bolnav, lată numele celor 18 se- 
lecționabili care se antrenează în 
comun pînă la meciul cu Franța: 
Datcu, Ionescu (portari) ; Sătmă- 
reanu, Popa, Nunweiller III, Du
mitru Nicolae, Mocanu. Dan C. 
(fundași) ; Năftănăilă, Ghergheli 
Dobrin (mijlocași) ; Frățilă, Ian- 
cu, Dridea I, Badea, Sorin A- 
vnam, Lucescu, C. Radu (înain
tași).

Mîine urmează să plece în Iz
rael, pentru a susține două par
tide (la 20 și 22 martie) cu se
lecționata de tineret a țării gaz
dă, reprezentativa similară a Ro
mâniei. Lotul acesteia este for
mat din : Răducanu, Coman — 
Costea, Anca, Măndoiu, AlecU, 
Dinu (Dinamo) Velea — Din- 
cuță, Mustețea. Prepurgel — 
Lupulescu, Pantea, Dumitriu III, 
Oblemenco, Dumitrache, Panici, 
Barbu (Universitatea Cluj).

O selecționată divizionară a 
părăsit ieri Capitala cu destina
ția Tașkent (U.R.S.S.), unde, în
tre 19 și 21 martie, se va dis
puta un turneu internațional. Se
lecționata noastră are următoa
rea alcătuire : Haidu. Niculeseu 
— Lupescu, Motroc, Deleanu, 
Florea, Ivăncescu, Mincă — Dra- 
gomir, Jamaischt, Dinu (Rapid) 
•— Năsturescu, Dumitriu II, Cu- 
perman. Moldoveanu, Mrateianu, 
Naghi.

în timp ce comerțul cu Statele Unite 
a crescut continuu.

Dacă la venirea sa în fruntea gu
vernului, în 1949, ex-premierul Robert 
Menzies și-a desfășurat campania e- 
lectorală sub lozinca : „britanic din 
creștet pînă în vîrful degetelor", gu
vernul actualului prim-ministru, Ha
rold Hoit, a înscris în schimb pe 
panouri, în alegerile de la sfîrșitul 
lunii noiembrie o altă lozincă : „Tot 

Australia și Noua Zeelandă 
pe o nouă orbită

drumul alături de L.B.J." (L. John
son).

Vizita întreprinsă anul trecut de 
președintele Statelor Unite în cele 
două țări a reprezentat un moment 
important în această evoluție, a că
rei finalizare era astfel caracterizată 
de revista „U.S. News and World Re
port" : „Dependența de S.U.A. (a ce
lor două țări) care a început acum 
douăzeci și cinci de ani n-a fost nici
odată mai mare ca în prezent".

tunurile Înaintea 

untului

Cum era și de așteptat, virajul prin 
care Australia și Noua Zeelandă s-aii 
îndreptat dinspre riviera Tamisei spre 
malurile Potomacului a creat obligații 
suplimentare celor două țări. Pentru « 
prima oară în 1962 o escadră de luptă 
australiană a fost trimisă la Ubon, în 
Tailanda. Cam în același timp primii 
instructori militari și consilieri tehnici 
ăustialieni au sosit în Vietnamul de 
sud. Punctul culminant a fost atins în 
aprilie și, respectiv, mai 1965, cînd 
soldâții australieni si neozeel'-ndezi 
s-au alăturat celor americani și sud- 

după 3 ore și jumătate, cu scorul 
de 5—4 în favoarea sportivilor 
noștri.

Rezultatele tehnice: Giurgiu- 
că—Berczik 2—1 ; Rozsas—Rethi 
2—1 ; Kovacs—Negulescu 2—0 ; 
Giurgiucă—Rozsas 2—1 ; Negules
cu—Berczik 2—0 ; Kovacs—Rethi 
2—0 ; Rozsas—Negulescu 2—0 ; 
Giurgiucă—Kovacs 2—0 ; Rethi— 
Berczik 2—1.

După cum se poate constata și 
din lectura rezultatelor tehnice, 
disputa a fost foarte echilibrată, iar 
victoria a stat sub semnul incer
titudinii pînă la ultimul meci. Echi
pa maghiară a dovedit o bună pre
gătire tehnică Și psihică, în timp ce 
jucătorii noștri au manifestat lip
să de calm în momente hot.ărî- 
toare. Doar Giurgiucă și Rethi (în 
final) s-au comportat mai aproape 
de valoarea lor.

Returul va avea loc joia viitoare 
la Budapesta.

După șase runde, 
Alexandra Nicolau 
pe locul Ml

în runda a șasea a turneului de 
șah de la Belgrad, Alexandra Nico
lau, cu piesele albe, a învins-o pe 
cehoslovaca Eretova după 35 de mu
tări. Alte rezultate : Timofeeva —• 
Zatulbvskăia 0—1 ; Asenova — Be- 
latnârici 0—1 ; GaprindașVili — 
Konarkovska remiză. Partidele Ne- 
delkovici — Heemskerk, Bilek — 
Novara și Liliak — iovanovici s au 
întrerupt.

în partida întreruptă din runda 
a cincea, Alexandră Nicolau a pier
dut la Katia Iovanovici.

Pe primul loc în clasament se 
află Iovanovici cu 4 puncte (1), ur
mată de Nicolau — 4, Gaprindașvi- 
li și Belaniarici — 3,5, Zatulovskaia 
3 (2) etc.

vremea

Valoarea 
frumuseți

„.în lumina de o paloare crepuscu
lară răsare din noianul de ape acea 
„perlă a Adriaticii’, cum a fost numită 
insula Hvar, înveșminfală parcă într-o 
pelerină de catifea verde, cu gule
rele brodate din belșug de albul si
defiu al spumei de mare. Vile și ho
teluri moderne ascunse de o vegeta
ție luxuriantă invită la popas. Numă
rul turiștilor, în special în timpul verii, 
este aci destul de mare. Iarna însă, 
deși condițiile oferite de climatul me
diteranean sînt destul de favorabile, 
cei care își petrec concediul pe acest 
petic de pămînt, înconjurat de apele 
liniștite aie Adriaticii, sînt în genere 
foarte puțini. Deosebit de întreprinză
tori, hotelierii din Hvar au găsit însă 
o soluție ingenioasă pentru a atrage 
vizitatori și în timpul iernii : ei au anun
țat că oferă cazare și masă gra
tuit tuturor celor care se află pe insu
lă în zilele cînd temperatura coboară 
sub zero grade. Ca urmare, numărul 
turiștilor care po
posesc iarna pe 
insulă a început să 
crească. Evident 
hotelierii sînt de
ciși să-și respecte 
promisiunile. Nu
mai Că... nu prea 
au o astfel de o- 
cazie : în ultimii 
70 de ani zilele în 
care termometrul a Cobortf sub zero 
grade se pot număra pe degete.

Trebuie spus că dezvoltarea turis
mului constituie o preocupare de sea
mă în Iugoslavia. Anul acesta, declarat 
printr-o rezoluție a ultimei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. ca „An turis
tic internațional", găsește Iugoslavia 
(coautoare ca și țara noastră a rezo
luției O.N.U.), în toiul unei ample 
activități pentru îmbunătățirea condiți
ilor de practicare a turismului. Aces
tor pregătiri II se acordă o mare aten
ție atît la nivel federal, unde funcțio
nează un comitet Special condus de 
un membru al Vecei executive fede
rale, cît și pe plan republican și lo
cal, turismul fiind considerat ca una 
din principalele surie pentru obține
rea devizelor în vederea importului 
de mașini și utilaje de care are ne
voie economia iugoslavă și pentru 
acoperirea deficitului balanfei comer
ciale (în 1960 turismul a acoperit 8 
la Sută din deficit, în 1962 — 21 la 
sută, iar în 1965 — 52,6 la sută).

Privite în ansamblu, rezultatele obți
nute în ultimii ani în dezvoltarea turis
mului sînt destul de bune. Iugoslavia 
dispune de numeroase regiuni pitorești 
și monumente istorice, ca și de remar
cabile realizări obținute în anii con
strucției socialiste, care pot atrage pe

corespondență 
din Belgrad

iești și Buzău. In București : 
Vremea s-a încălzit ușor. Ceru] 
a fost mai mult noros în prima 
parte a zilei, devenind variabil 
după-amiaza. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 martie. în țară : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea precipi
tații temporare. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime voi- fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 
grade, iar maximele între 5 și 
15 grade. în București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul tempo- 
tar noros. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor varia
bilă.

„FRUCTE AMARE1'

La începutul anului 1965, între 
Canberra și Washington a avut loc 
un schimb rapid de mesaje ; ministrul 
de finanțe australian a traversat de 
Urgență Pacificul. Motivul ? „Casa 
albă" dăduse publicității măsurile des
tinate să amelioreze balanța de plăți 

americană, printre care se afla și re
ducerea investițiilor de capitaluri în 
străinătate. Vestea a îngrijorat se
rios guvernul de la Canberra care 
vedea în investițiile americane în 
Australia unica sursă de ameliorare a 
situației balanței sale de plăți. Nu
mai în comerțul cu S.U.A. deficitul 
balanței de plăți atingea atunci 442 
milioane dolari. Și aceasta, datorită 
faptului că 81 la sută din exporturile 
australiene către S.U.A. erau supuse 
la numeroase restricții.

Guvernul de la Canberra l-a rugat 
pe președintele Johnson să facă unele 
excepții pentru Australia, dar ameri
canii au refuzat să răspundă favora
bil atît în ceea ce privește investițiile 
cît și în privința ridicării cotelor. Cum 
se prezintă situația acum ? Răspunde 
chiar premierul australian, într-un in
terviu publicat în primul număr din 
acest an al revistei americane „U. S. 
News and World Report" : „în pri
vința unei game întregi de produse 
Statele Unite au impus bariere pri
vind dezvoltarea posibilităților de ex
port ale Australiei. Lîna constituie 
produsul nostru de export major. 
S.U.A. este singura țară dezvoltată 
care impune o taxă asupra lînei. La 
produsele noastre lactate s-au sta
bilit Cote atît de mici îneît nici nu 
puteau fi luate în considerație. Cotele 
cu privire la zinc și plumb au fost 
înlăturate de abia în anul 1966°). Și 
toate acestea, în timp ce exportul a-

unor 
turistice

turiști. De la coasta adriatică, trecînd 
prin munții Sloveniei, prin Bosnia și 
Muntenegru, pline de locuri cu bogat 
trecut istoric, turiștilor li' se oferă mul
te priveliști interesante. Numeroase mo
numente istorice vechi au lost sau vor 
fi puse în valoare într-un viitor apro
piat. Investițiile destinate acestui scop 
sînt în continuă creștere. Și rezultatele 
n-au întîrziat să se arate. Dacă în 1957 
de pe urma, turismului s-au obținut 
venituri de 11 milioane dolari, anul jre- 
cut, potrivit cifrelor oficiale, suma s-a 
ridicat la 250 milioane dolari. Forurile 
care se ocupă de problemele turismu
lui desfășoară în continuare eforturi 
pentru ca, în 1970, suma respectivă să 
ajungă la 400 milioane dolari. Ele por
nesc de la faptul că unele țări au reali
zat sume asemănătoare, dar de ne urma 
unui număr mai mic de turiști.

Cum se explică aceasta ? Din numărul 
de 24 milioane de străini, care in 1966 
au trecut frontierele Iugoslaviei, aproa

pe 20 de milioane 
au fost numai in 
tranzit. Problema 
care se pune este 
aceea de a deter
mina cît mai mulți 
turiști să se opreas
că mai multă vreme 
în țară. In acest 
scop o atenție ded- 
sebită este acorda

tă creării de noi capacități hoteliere, de 
magazine, stafii de benzină, construcții 
de noi șosele etc. Ospătarii, funcționa
rii de bancă și de poștă „învață" sis
tematic pentru a putea servi pe turiști 
într-un mod ireproșabil. v

Este știut că, oricît de bune ar fi con
dițiile de cazare și alimentație și oricît 
de frumoase și interesante ar fi locurile 
ce pot ti vizitate, ele rămîn fără va
loare dacă nu sînt cunoscute. De aceea, 
forurile care se preocupă de această 
problemă acordă o atenție sporită publi
cității. Formele de publicitate sînt din 
cele mai variate. Există programe co
mune de publicitate cu alte țări, expozi
ții materiale foto etc. Dar nu la aces
tea aș vrea să mă refer, ci la cele care 
țin de priceperea, de inventivitatea ce
lor care se ocupă cu publicitatea în ve
derea atragerii turiștilor. In acest sens 
aș cita ca exemplu localitatea Ulcini de 
pe coasta Mării Adriatice. Situată într-o 
zonă de stînci înalte, ea nu s-a bucurat 
în anii trecufi de prezenfa unui mare 
număr de turiști. Și aici s-a pus între
barea : oare nu se poate găsi ceva 
care să prezinte interes ? Și s-a găsit.

Cu secole în urmă, în regiunea res
pectivă și-a avut sălașul o bandă ds 
pirați care înspăimîntau ținuturile în
conjurătoare. Faptele piraților au născut 
legende, iar la muzeul din orașul vechi 
turistul poate vedea rămășițe de nave, 
arme, unelte și trofee care au aparfinut 
briganzilor de odinioară. Interesul vizi
tatorilor crește atunci cînd ajung în 
Tîrgul Robilor, unde — zice-se — ar ti 
fost vîndut pe vremuri și Miguel de 
Cervantes, creatorul nemuritorului „Don 
Quijote". Se știe că Cervantes și-a pe
trecut într-adevăr cîfiva ani din viată 
în robie, dar după cum o arată sin
gur în „Povestirile robului din Alger", 
locul său de detențiune a fost undeva, 
de cealaltă parte a Mediteranei. Cu a- 
ceastă ocazie, turistul ia cunoștință de 
un episod interesant din viața marelui 
romancier spaniol — pentru că în 
probitatea lor profesională ghizii îi 
oferă și versiunea adevărată asupra ro
biei lui Cervantes — și rămîne totodată 
cu amintirea unor locuri deosebit de 
pitorești,

N. PLOPEANU

merican către Australia aproape s-a 
dublat în ultimii 4—5 ani".

în ultimă instanță, declarația lui 
Harold Hoit nu este altceva decît o 
recunoaștere implicită a faptului că 
din orientarea politicii externe a Aus
traliei nu au rezultat decît „fructe 
amare".

„SĂ TRĂIM IN PACE

CU ASIA"

Este astfel firesc ca în ambele țări 
să se înmulțească continuu și să creas
că în intensitate opiniile și cererile vi- 
zînd reconsiderarea politicii externe 
care nu corespunde intereselor celor 
două popoare. „Mulți neozeelandezi — 
scrie revista „Le Monde Diploma
tique" — susțin că datorită situa
ției geografice, Noua Zeelandă trebuie 
să fie în bune relații cu toate țările 
Asiei și să-și definească o politică 
externă independentă în loc să mear
gă în pas cu Statele Unite. Cei care 
împărtășesc acest argument, continuă 
revista, adaugă că în viitor debu- 
șeele Noii Zeelande se vor situa mai 
degrabă în această parte a lumii de
cît în Marea Britanie sau Statele Uni
te".

Argumente asemănătoare sînt avan
sate și în Australia. într-un articol 
publicat în revista „The Australian 
Quarterly", Usha Mahajani, conferen
țiar la Universitatea națională, se în
treabă : „Oare rolul Australiei în 
Asia nu trebuie să fie acela al unui 
bun vecin ?“ Iar dr. James Cairns, li
nul din liderii partidului laburist, scrie 
în cartea sa „Living with Asia" (Tră
im în Asia) 1 „Principalul obiectiv al 
cărții mele este de a demonstra că 
noi putem trăi în bune relații cu 
Asia"... că „o politică cu adevărat aus
traliană diferită de cea a „marilor și 
puternicilor" aliați ai noștri este po
sibilă".

Radu BOGDAN

“) Este interesant de relevat că ri
dicarea acestor cote a coincis cu 
creșterea participării Australiei ia 
războiul din Vietnam.

IB
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viața internațională
După părăsirea 
bazelor N. A.T.O.

PARIS 16 (Agerpres). — Clădirile 
rămase disponibile după părăsirea 
bazelor N.A.T.O. de pe teritoriul 
Franței de către cei 25 000 de mi
litari americani și 3 000 de cana
dieni urmează să primească noi în
trebuințări. Astfel, după cum men
ționează agenția France Presse, pa
latul „Porte Dauphine" din Paris, 
fost sediul Consiliului Atlantic, va 
fi pus la dispoziția Ministerului de 
Externe al Franței, în ciuda efor
turilor Ministerului Economiei și 
Finanțelor de a și-l atribui. Insti
tutului Pasteur i-au fost repartizate 
numeroase imobile eliberate de 
unitățile americane la Orleans, iar 
imobilele de la Fontainebleau, unde 
fusese instalat Comandamentul su
prem al forțelor N.A.T.O. din ,Eu
ropa, vor fi transformate într-un 
centru al serviciului de studii me
dicale al armatei franceze.

în Comitetul O.N.IJ. 
pentru decolonizare

NEW YORK 16 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru decolonizare 
a adoptat miercuri seara, cu 16 vo
turi pentru, unul contra (Coasta de 
Fildeș) și 7 abțineri, o rezoluție 
care cere Franței să organizeze la 
19 martie în Somalia franceză un 
referendum „care să aibă loc pe 
baze democratice". Rezoluția pre
zentată de Afganistan, Irak, Sierra 
Leone, Siria și Tanzania reafirmă, 
totodată, dreptul inalienabil al 
populației din acest teritoriu la au
todeterminare și independență.

u

VIETNAM : Cu prilejul zilei naționale 
de lupta împotriva agresiunii americane 

ADUNAREA DE LA HANOI
HANOI 16 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc o adunare festivă 
organizată de Comitetul Central al 
Frontului Patriei din Vietnam și 
Comitetul de solidaritate a po
poarelor din Asia și Africa cu pri
lejul aniversării Zilei naționale de 
luptă împotriva agresiunii ameri
cane.

Ton Quang Phiet, președintele 
Comitetului vietnamez de solidari-

BRASILIA 16 (Agerpres). — în
tr-un discurs-program rostit la 
Brasilia, noul președinte al Brazi
liei, Costa e Silva, a arătat că va 
continua . politica predecesorului 
său, Castello Branco, și va urma 
„fără ezitări și devieri calea tra
sată". „Metodele, a spus el, pot fi 
diferite, dar scopurile sînt ace
leași". Noul președinte a declarat 
că va guverna sprijinindu-se pe 
Congresul federal, îndeosebi pe 
partidul majoritar „Arena", pre
cum și pe „disciplina conștientă" a 
armatei. Pe plan economic, el a 
vorbit despre hotărîrea sa de a 
continua lupta împotriva inflației.

Costa e Silva a arătat că actuala 
politică externă, a Braziliei va fi 
menținută, „dar va fi adaptată 
condițiilor unei lumi în schimba
re". Agenția Associated Press men
ționează că fostul președinte, Bran
co, „a fost acuzat de mulți că în 
politica sa externă a urmat prea 
îndeaproape Statele Unite".

4

aeronautică
La Toulouse, tn sudul 

Franței, și la Fiiton, lingă 
Bristol, în Marea Britanie, cele 
două prototipuri „Concorde" 
și-au prefigurat contururile. 
Firmele respective — „Sud- 
Aviation” și „British Aircraft 
Corporation" — au făcut 
schimb de ingineri și tehni
cieni, astfel îneît echipele 
respective de francezi și en
glezi lucrează împreună, cu 
singura deosebire că primii 
au denumit proiectul franco- 
englez, în timp ce colegii de 
peste Canalul Mînecii l-au 
declarat anglo-francez.

Apărut cu vreo patru ani 
și jumătate în urmă, pro
iectul primului avion su
personic de pasageri vest- 
european — „Concorde” 
— a trecut prin succesive 
momente critice, fiind de fie
care dată la un pas de a- 
bandonare. In afară de un

porturi aeriene pe distanțe 
lungi. Un rival de aceeași ta
lie cu „Boeing” nu ar fi re
zistat cu succes .concurentei 
pe plan internațional. Tocmai 
de aceea, la baza proiectu
lui „Concorde*  a stat de la 
început ideea unui tip avan
sat de avion, a cărui princi
pală calitate este viteza su
personică, ceea ce îi va per
mite să străbată trasee lungi 
într-un timp redus. In ace
lași timp, un motiv deosebit 
de important îl constituie 
faptul că proiectul „Concor
de” oferă Europei occidentale 
primul său campion aerian în 
stare să se măsoare cu riva
lii de dincolo de ocean.

Promisiunile se arată deo
camdată atractive. Un zbor 
de la Londra la New York, 
care de obicei durează 7 
ore și 35 minute, urmează a

■

corespondență din Londra

anumit climat neprielnic, în
treținui de controversa candi
daturii britanice la Piața Co
mună, au intervenit pe par
curs și unele dificultăți tehni
ce, dar mai ales financiare. 
Inițial, în noiembrie 1962, 
cheltuielile pentru dezvolta
rea proiectului fuseseră stabi
lite la 150—170 milioane lire, 
pentru ca în 1964 să se con
state că de fapt sînt nece
sare 280 milioane lire, iar 
mai tîrziu să se facă noi su
plimentări de fonduri. Și a- 
ceasta într-o perioadă cînd 
deficitul comercial britanic 
era evaluat la 800 milioane 
lire, iar economia intraîn pe
rioada unor restricții ’ sdvere 
introduse de îjuVerilul’ la
burist. Dialogul franco-brifa- 
nic pe această temă a ge
nerat repetate îndoieli fată 
de soarta întregului proiect, 
mai ales că între timp chel
tuielile au crescut mereu,
jungînd în prezent la circa 
500 milioane lire.

In fa(a ambelor părți a stat 
aceeași problemă : supravie
țuirea proiectului, în condiții
le unei competiții internațio
nale din ce în ce mai ac
centuate în domeniul aero
nautic. Liniile aeriene impor
tante, îndeosebi cele inter
continentale, sînt în mare 
parte dominate de companii
le americane. Firma „Boeing” 
din Seattle (S.U.A.), de pildă, 
furnizează avioane aproape 
tuturor societăților de trans-

a-

fi efectuat de către „Con
corde” în rtumai 3 ore și 17. 
minute, afingînd viteza de 
peste 2 200 kilometri pe oră 
și ridieîndu-se ,pînă la 17— 
20 de mii de metri înălți
me. Avantajul apare evident: 
cînd asemenea curse aeriene 
vor deveni regulate — în 
primii ani ai decadei urmă
toare — se va putea pleca 
la New York și reîntoarce la 
Londra în. aceeași zi.

Cercetările efectuate pînă 
acum au condus la cîteva 
preocupări importante privind 
condițiile de zbor. Deși ex- 
perții afirmă că pasagerii nu 
vor simți efectele vitezei su
personice, în schimb, apare 
ca cert că le va simți popu
lația pe deasupra căreia va 
zbura „Concorde”, ținîndu-se 
seama căTyibțaj{i|e sonore, 
produse de avion'vor, fi de
osebit de puternice. Zborul 
la mari altitudini a ridicat, 
de asemenea, la un moment 
dat problema radiațiilor cos
mice, în special pentru e- 
chipaj, care circulă mai frec
vent, dar calculele făcute 
prevăd că doza de radiații 
va fi infimă, reprezentînd cam 
a cincea parte din doza ad
misibilă în condițiile de mun
că obișnuite din anumite in
dustrii.

Stadiul aciuai al prototipe- 
lor „Concorde” este apreciat 
ca asigurînd un avans de 
circa trei ani față de indus
tria aeronautică din Statele

VIZITA TOVARĂȘULUI 
M. BCRGHIANU IN ITALIA

Plecarea delegației române 
din R. D. Germană

tate a popoarelor din Asia și Afri
ca, a rostit o cuvîntare în care a 
evocat istoria luptei glorioase a 
poporului vietnamez "împotriva 
agresiunii și a condamnat crimele 
comise de intervehfionișlîi ameri
cani în Vietnamul de sud, precum 
și războiul de distrugere dus îm
potriva Vietnamului de nord.

Luînd cuvîntul, șeful reprezen
tanței permanente a Frontului Na
țional de Eliberare din ,-VietnanyiJ. 
de sud la Hanoi și-a exprimat în
crederea în victoria finală a luptei 
poporului sud-vietnamez. ., .împotri
va agresorilor americani.

Osmani Cinefuegos, secretar ge
neral al Organizației de solidari
tate a popoarelor Asiei, Africii și 
Americii Latine, a exprimat admi
rația pentru lupta plină de sacri
ficii a poporului vietnamez și a 
reafirmat sprijinul puternic pe 
care popoarele din Asia, Africa și 
America Latină îi acordă acestei 
lupte.

Participanții la adunare au adop
tat o rezoluție în care condamnă 
actele de război ale agresorilor 
americani și cer încetarea imediată 
a agresiunii, a bombardamentelor 
și a tuturor acțiunilor împotriva 
R. D. Vietnam.

Operațiuni ale forțelor 
patriotice în apropierea 

Saigonului
SAIGON 16 (Agerpres). — For

țele Frontului Național de Elibe
rare au atacat în apropierea Saigo
nului, în noaptea de miercuri spre 
joi, mari unități americane. Agen
ția France Presse informează că atît 
cartierul general cit și depozitele 
celei de-a 25-a divizii americane 
de la Cu Chi, situate la 30 km vest 
de Saigon, au fost bombardate cu 
mortiere grele.

♦ROMA 16. — Trimisul special A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : 
Continuîndu-și vizita în Italia, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, • Maxim Berghianu, 
împreună cu Comei Burtică, am
basadorul României la Roma, Mau- 
riciu Novac, vicepreședinte al 
C.S.P., a sosit joi cu avionul la Ge
nova, unde a vizitat Șantierele 
navale din Sestri-Genova ale socie
tății Italcan'tieri, care face parte 
din grupul industrial I.R.I. Direc-. 

‘torul șantierelor, Parenzona, a in
format pe oaspeți asupra organiză
rii lucrărilor și utilajului modern 
folosit. Aici se construiesc diferite 
nave — de pasageri, petroliere, mi
neraliere. cargouri — cu un depla
sament pînă la 100 000 tone. Oaspe
ții au fost apoi conduși la nave 
aflate pe șantier în diferite stadii

- de construcție.
La Genova Campi, a fost vizitată, 

una din cele mai mari uzine de' 
construcții de mașini grele din Ita
lia : Ansaldo San Giorgio — Com-, 
pagnia Generale (A.SlG.ElN.). Aici

se produc turbogeneratori cu o pu
tere pînă la 370 MW, o largă gamă 
de electromotoare, tablouri de co
mandă electronice și locomotive 
electrice.

PRAGA

Sosirea delegației 
de partid și de stat 
a R. D. G.

BERLIN 16. Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite: 
Miercuri seara s-a încheiat vizita 
în R. D. Germană a delegației ro
mâne, condusă de Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere al Re
publicii Socialiste România. La ple
care delegația a fost condusă de 
ministrul industriei ușoare al R. D. 
Germane, Hans Wittik, și de alte 
persoane oficiale. A fost de față Ni- 
colae Ghenea, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Democrată Germană.

In timppl șederii în R.D.G., dele-

gația română a vizitat institute 
științifice clin domeniul silvicultu
rii și prelucrării lemnului, între
prinderi de prelucrare a lemnului 
și întreprinderi forestiere. Delegația 
română a vizitat, de asemenea, Tir- 
gul internațional de la Leipzig.

Șeful delegației române a avut 
întrevederi cu Hans Wittik, mini
strul industriei ușoare al R. D. G., 
referitoare la adîncirea colaborării 
dintre industriile forestiere și de 
prelucrare a lemnului din cele'două 
țări.

A SOSIT LA TfHLIii
TEHERAN 16 (Agerpres). — La 

15 martie a sosit la Teheran' 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România. La aeroport, oaspe
tele român a fost întîmpinat de. 
Naghi Alikhani, ministrul econo
miei al Iranului, și de alte per
soane oficiale iraniene. A fost pre
zent Valentin Vlad, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România la Teheran.

PRAGA 16 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : La 
invitația C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a președintelui R. S. Ce
hoslovace, Antonin Novotny, și a 
guvernului cehoslovac, joi a sosit 

• la, Praga, într-o vizită 
legația de partid și de 
Germane, condusă de 
bricht, prim-seefetar 
P.S.U.G., președintele 
de Stat al R. D. Germane. Din de
legație fac parte Wili Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P;S:U.G„ președintele Consiliului 
de- Miniștri, și alți conducători de 
partid și de stat.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de A. Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace, 
J. Lenart, președintele guvernului 
și alte persoane oficiale.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale între delegația R. S. 
Cehoslovace și delegația R. D. Ger
mane.

Seara, A. Novotny a oferit o recepție 
în cinstea delegației R. D. Ger
mane.

la Casa oamenilor de știință din Moscova

oficială, de
șt at a R, D.
Walter Ul- 
al C.C. al
Consiliului

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL P.C. DIN S.U.A.

16 (Ager-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Can
celarul federal al Austriei, Josef 
Klaus, care se află de cîteva zile 
la Moscova într-o vizită oficială, 
a prezentat joi la Casa oamenilor 
de știință din Moscova referatul 
„Neutralitatea, noua cale politică 
a Austriei". Amintind principiile 
fundamentale ale neutralității ță
rii sale, el a subliniat că neutrali
tatea, nu înseamnă izolarea țării 
de viața întregii lumi. Cancelarul 
Klaus consideră că colaborarea e- 
conomică a Austriei cu celelalte 
țări europene este compatibilă cu 
statutul ei de neutralitate.

Tot joi, Josef Klaus a oferit o 
recepție la ambasada Austriei din 
Moscova, Ia care au participat pre
mierul Alexei Kosîghin și alte per
soane oficiale sovietice.

• VIENA 16 (Agerpres). — 
Președintele Austriei, Franz 
Jonas, vizitînd joi după-amia- 
ză unele pavilioane din cadrul 
Tîrgului internațional de la 
Viena, s-a oprit și la standul 
turistic românesc. El a fost în- 
tîmpinat și salutat de ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena, Gheorghe 
Pele, și de șeful agenției eco
nomice române, Constantin 
Stoica. Președintele s-a intere
sat de construcțiile de locuin
țe din București și și-a amintit 
cu plăcere de vizita pe care a 
făcut-o în capitala țării noas
tre în vremea cind era prima
rul orașului Viena.

Chichester
in apropierea 
Capului Horn

Unite. Washingfonu! a răs
puns recent la „provocarea 
vest-europeană” prin anunța
rea unor proiecte de și mai 
mari proporții. Astfel, în 
concurența directă dintre fir
mele americane „Lockeed" și 
„Boeing”, aceasta din urmă a 
cîștigat alocarea fondurilor 
pentru dezvoltarea unui tip 
de avion supersonic care ar 
urma să depășească 2 800 
km/oră și să transporte 300 
de pasageri („Concorde” 
are o capacitate de numai 
136 de locuri).

Dar, deocamdată, vreo 15 
societăți aeriene au și coman
dat peste 70 de aparate 
„Concorde”, la prețul de cir
ca 6 milioane lire avionul. 
Semnificativ este desigur fap
tul că de data aceasta prin
cipalii cumpărători sînt so
cietăți americane ca „Pan 
American” și T.W.A., din par
tea cărora se așteaptă în vii
torul apropiat chiar o majo
rare a comenzilor. Ultimul 
client apărut pe piața viitoa
relor avioane „Concorde” 
este „Lufthansa*  vest-germa
nă, ceea ce a constituit pe 
lîngă altele și o surpriză, 
cunoscute fiind strînsele le
gături ale a'cesteia cu firma 
americană „Boeing*.

Potrivit prevederilor, proto
tipul,‘de la Toulouse — nume
rotat 001 — urmează să efec
tueze primul său zbor de în
cercare la 28 februarie 1968, 
iar perechea sa de la Fiiton 
— 002 — în septembrie a- 
celași an. Se crede că pri
ma probă va fi probabil de
cisivă, întrucit, potrivit unei 
clauze din acord, cele două 
părți mai păstrează încă po
sibilitatea de a renunța la 
întregul proiect, ca un fel de 
supremă precauție pentru 
orice fel de eventualitate.

Liviu RODESCU

‘ft,

NEW YORK 
pres). — La New York a 
avut loc ședința Gomitetu- 
lui Executiv al Partidului 
Comunist din S.U.A. con
sacrată în special proble
melor organizatorice ale 
partidului, activității sin
dicatelor și muniții în rîn- 
durile tineretului. Luînd 
cuvîntul la ședință, -secre
tarul general al Partidului, 
Gus Hali, s-a referit la 
lupta pe care o duc sin
dicatele în apărarea drep
turilor lor și a revendică
rilor oamenilor muncii.

Vorbitorul a adresat, un a- 
pel pentru intensificarea 
protestelor împotriva „pe
ricolului real al escaladării 
agresiunii S.U.A. în Viet
nam". El a condamnat „in
tențiile iluzorii, infruc
tuoase și extrem de costi
sitoare" ale guvernului 
Johnson de a obține o vic
torie militară în Vietnam.

Președintele național al 
P.C. din S.U.A., Henry 
Winston, în cuvîntul său, a 
subliniat necesitatea inten
sificării luptei în apărarea 
drepturilor depline ale par
tidului.

SOFIA

SOFIA 16. Corespondență de la 
Gli. I£va : Joi dimineața, în sala 
Adunării Populare din Sofia, au 
început lucrările ședinței comune 
a; Comitetului Central al Partidu
lui Gomunist Bulgar 'și a Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
la care se dezbat probleme privind 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale a țării și progresul t.eh- 
nico-științific. Raportul la ședință 
a fost prezentat de Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Progres 
Tehnic.

Ziarul „Times" publică noi 
date în, legătură cu desfășura
rea călătoriei temerarului navi
gator englez Francis Chichester 
<n vîrstă de 65 de ani, care și-a 
propus să înconjoare globul la 
bordul micului său yaht ..GiDsv

Părerile exprimate de 
doi dintre 
tidului 
(P.L.D.) 
ultimele 
cuție la 
nată cu 
politica

liderii par- 
liberal-democrat 

au antrenat în 
zile o vie dis- 
Bonn. Neresem- 
un rol pasiv în 

vest-germană, 
conducerea liberal-demo- 
craților se pregătește să 
refacă pozițiile electorale 
ale partidului și chiar să 
revină în coaliția guver
namentală dacă conjunc
tura politică s-ar 
favorabilă, 
personalități au întocmit 
și un studiu cu caracter 
programatic, vizînd cele 
mai importante domenii, 
cu intenția de a-l supune 
discuției apropiatului con
gres al partidului din 
Juna aprilie.

Din voluminoasa anali
ză, așternută de-a lungul 
a 120 de pagini, au reți
nut în mod deosebit a- 
tenția referirile — într-un 
capitol separat — la poli
tica externă a Republicii 
Federale a Germaniei. 
Autorul acestui . capitol 
este Wolfgang Schollwer, 
purtător de cuvînt al 
P.L.D. dată recomandările 
făcute de el, în relatarea 
revistei „Spiegel*.  „Re
publica Federală trebuie : 
să renunțe la pretenția 
de reprezentant unic ; să 
accepte granițele răsări-

arăta
Mai multe
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■ PARIS, Michel BruguieY. un »lt avocat 
care a reprezentat familia fostuliii lider 

al opoziției marocane, Ben Barka, în cursul 
procesului referitor la răpirea acestuia, a 
decedat joi dimineață la domiciliul său din 
Paris, în urma unei comoții cerebrale. Se 
menționează că, după Rene William Thorp 
și Pierre Stibbe, Bruguier este al treilea 
avocat al părții civile care a decedat în 
cursul ultimelor săptămini.

■B HANOI. Renumitul cineast olandez Joris 
" Ivcns va turna un film documentar 
despre agresiunea americană în Vietnam. 
La realizarea filmului iși vor da concursul 
și regizorii francezi Alain Resnais, Jean Luc 
Godard, Agnes Varda și Jacques Deny.

Pe scena vieții

• tene actuale ; să ducă 
negocieri la toate nivelu
rile cu R.D.G.; să se în
țeleagă cu R.D.G. asupra 
reprezentării reciproce în 
statele în care celălalt 
stat german nu are încă 
ambasador și, în sfîrșifpsă

lui 
Ru- 
dis-

Recomandările 
Schollwer și ale lui 
bin au produs o vie 
pută în sînul partidului. 
Președintele P.L.D., Erich 
Mende, și adjunctul său, 
Willi Weyer, s-au dis
tanțat de aceste păreri,

corespondență din Viena

năzuiască la admiterea în 
O.N.U. printr-un sprijin 
reciproc*.

1n susținerea lui Scholl
wer s-a ridicat un alt li
der al partidului, deputa
tul Rubin. într-un articol 
apărut în „Liberal*,  pu
blicație oficială a P.L.D., 
Rubin arată că problema 
germană nu poate fi solu
ționată „fără recunoaște
rea existentei celuilalt 
stat pe pămîntul ger
man”.

eu toate că, așa cum a- 
minfește ziarul „Sud- 
deutsche Zeitung", Men
de însuși a cerut cu un 
alt prilej să fie refor- 
mulată „pretenția (Vesf- 
germană) de reprezen
tant unic”.

Consemnînd intervenfia 
lui Rubin, corespondentul 
de la Bonn al ziarului 
„Salzburger Nachrichten*  
o consideră ca o dovadă 
că Schollwer nu este sin
gurul în P.L.D. care gîn-

;•

■ GENEVA. Cu prilejul comemorării Iui 
Brâncuși, ambasadorul României la 

Berna. Vasile Dumitrescu, a oferit în seara 
zileRde 15 martie o gală de filme. Au parti
cipat numeroase personalități politice și cul
turale elvețiene, membri ai corpului diplo
matic și reprezentanți ai presei.

■ DELHI. Camera populară a Parlamen
tului Indiei, in noua sa componență, 

s-a Întrunit joi în prima sesiune. în cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej, premierul Indira 
Gandhi s-a referit la greutățile economice 
cărora India trebuie să le facă față în prezent, 
subliniind că noul guvern va depune eforturi 
pentru îmbunătățirea situației economice a 
țării, îndeosebi pentru înlăturarea penurie) 
de produse alimentare.

. -V'' .

precis, asis- 
proces care, 
de limitat ca 

evidențiază 
din sînul u-

deșfe astfel. Susținătorii 
unor idei realiste in pro
blema germană, constată 
unele ziare, sînt în creș
tere ; mai 
tăm la un 
oricît ar fi 
proporții, 
frămîntările
nor partide, incluzînd și 
tendințe realiste. „Die 
Welt” publica zilele tre
cute o scrisoare a unei 
organizații numite „Acțiu
nea împăcării” adresată 
congresului bisericesc de 
la Hanovra. In scrisoare 
se subliniază că se cer 
trei premize principale 
pentru o politică externă 
de pace : renunțarea la 
orice participare la înar
marea atomică, recunoaș
terea granițelor postbeli
ce și respectarea împăr
țirii în două state ger
mane.

în cadrul acestui curent 
de opinie, care își are

adversarii săi, 
gistrat pe plan oficial 
declarațiile tăcute recent 
de ministrul de externe 
Willy Brandt, subliniind 
dorința de „a intensifi
ca contactele cu vecinii 
din Est și Sud-Est”.

în acest proces de cris
talizare se înscriu și 
cererile tot mai frec
vente de legalizare a 
Partidului Comunist din 
Germania. La o conle- 
rinfă de presă care a 
avut loc la Frankfurt pe 
Main s-a anunfat crearea 
unui comitet national ca
re își propune drept scop 
legalizarea Partidului Co
munist din Germania, in
terzis în 1956. Comitetul 
a adresat o scrisoare gu
vernului R.F.G., prezidiu
lui Bundestagului și parti
delor reprezentate ;n 
Bundestag, în care se 
subliniază necesitatea re
cunoașterii Partidului Co
munist din Germania. 
Membrii Comitetului na
tional au subliniat că in
tensificarea tendințelor 
spre destinderea încor
dării a făcut ca în Ger
mania occidentală să se 
ridice tot mai multe gla
suri în favoarea legaliză
rii partidului comunist.

Petre STĂNCESCU

■ ATENA. Aproximativ 180 000 de munci
tori constructori din Grecia au declarat 

joi o grevă generală de 24 de ore, revendi- 
cînd majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

■ LISABONA. După cum a anunțat Minis
terul Marinei portugheze, nava suedeză 

„Elna“, cu un deplasament de 286 de 
naufragiat în apropiere de coastele 
gheze. Șapte membri ai echipajului 
salvați de către o navă de pescuit.

tone, a 
portu- 

fostau

■ WASHINGTON. Departamentul de Stat 
al S.U.A. a anunțat că tratativele tri

partite plivind cheltuielile pentru întreține
rea trupelor americane și britanice aflate pe 
teritoriul R.F. a Germaniei vor fi reluate luni 
la Washington.

Moth IV". La 28 ianuarie 1967, 
Chichester a pornit de la Syd
ney în a doua etapă a călăto
riei Sale, în care urmează să 
parcurgă 14 300 mile marine*).

„Am fost informați, scrie zia
rul „Times", că la începutul 
săptămînii viitoare Sir. Francis 
Chichester va înconjură extre
mitatea sudică a continentului 
latino-american, trecînd pe la 
Capul Horn. Această porțiune a 
itinerarului său este conside
rată drept cea mai dificilă și 
mai primejdioasă din întreaga 
sa călătorie. în ultimele 24 de 
ore, el a parcurs 200 de mile 
marine — ceea ce reprezintă 

’cea mai mare distanță parcursă 
de el pînă acum într-o zi. Cen
trul meteorologic din Punta A- 
renas a anunțat că pînă în pre
zent în regiunea Capului Horn 
nu au fost semnalate banchize 
de gheată care ar putea să fie 
periculoase pentru „Gipsy Moth 
IV".

Comunicația prin radio cu 
navigatorul solitar este din ce 

. în ce mai dificilă, datorită dis
tanței mari ce-1 desparte de 
posturile de radio-recepție și 
datorită descărcării bateriilor 
de la aparatul său de trans
misie.

La postul de radio-recepție 
din Wellington vocea lui Chi
chester abia a putut fi auzită. 
Transmisia era atît de slabă in
cit nu se putea duce o conver
sație bilaterală. Cu cîteva zile 
în urmă Chichester a cerut prin 
intermediul Wellingtonului sfa
turi de la Londra pentru a-și 
putea repara bateriile. Sfaturile 
i-au fost transmise dar se pare 
că bateriile nu au putut fi re
parate.

,,Gipsy Moth IV" se află în 
prezent la aproximativ 6 000 de 
mile de Sydney, într-o zonă în 
care în general transmisiile 
radio se efectuează cu greu. Na
vigatorul s-a apropiat foarte 
mult de zona aurorelor în care 
activitatea solară ar putea in
fluența și ea în mod nefavora
bil calitatea transmisiei".

Se anunță că*  vremea în zona 
Capului Horn este rea, iar sate
litul meteorologic american 
„Essa" a prevăzut pentru zilele 
următoare puternice furtuni din 
nord-est.

In harta de mai sus, repro
dusă din „Times", linia neîn
treruptă reprezintă drumul par
curs de navigator de la Sydney 
spre Capul Horn.

*) o milă marină — 1852 metri.
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