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E cunoscut rolul standardizării în 
industria modernă. Se știe, de ase
menea, că potrivit legilor în vigoare 
fabrica producătoare garantează că 
marfa respectivă corespune carac
teristicilor prevăzute în standarde. 
Standardul, factor activ de progres, 
trebuie să prescrie asemenea carac
teristici tehnice și de calitate care 
■ă țină seama de posibilitățile maxi
me ale întreprinderilor și de progre
sul tehnlo și economio ce trebuie 
realizat de beneficiari. Cum se îm
bină aceste considerații valabile, în 
principal, în domeniul mijloacelor 
de producție, cu gustul și cerințele 
tradiției și modei în cazul standar
delor ce acționează în producția bu
nurilor do consum, unde cererea și 
exigențele cumpărătorilor sporesc 
de la an la an? Corespund în toa- 

-'e cazurile acestor cerințe standar- 
• rflî, noastre ? Pentru a cunoaște 

i lnctul de vedere al forului de re
port în legătură cu această proble
mă, am avut recent o convorbire cu 
tov. ing. CONSTANTIN TUZU, di
rectorul general al Direcției Gene
rale pentru Metrologie, Standarde Șl 
Invenții de pe lingă Consiliul do 
Miniștri.

Bcrlu In standardele privitoare la bu
nurile de consum se referă în prin
cipal la condiții de calitate, metode 
de analiză și încercări, marcare, am
balare, depozitare și transport. Nu se 
înscriu în acest gen de standarde, ca

(Continuare în pag. a III-a)
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— Cum trebuie înțeleasă no
țiunea de standard în producția 
bunurilor de consum și măi ales 
a articolelor de îmbrăcăminte și 
încălțăminte — domeniu în care 
se cere o diversificare continuă 
a produselor, pentru ca acestea 
să fie „la zi" față de cererea 
pieței ? Care este rolul standar
delor în acest sector ?

— Standardizarea, prin tipizare 
rațională și stabilirea unor pre
scripții de calitate și metode de în
cercare a produselor, are un rol 
important în industria modernă ; în 
esență, prin tipizare rațională stan
dardizarea asigură diversificarea e- 
țonomică a producției, o dată cu ri- 
’icarea calității și ușurarea relațiilor 
intre producători și beneficiari.
'Rolul standardizării în sectorul 

bunurilor de consum nu diferă față 
de alte domenii ale producției, dar 
în acest caz trebuie alese numai 
produsele într-adevăr de larg con
sum și stabilite cu grijă deosebită 
numai prescripțiile de calitate esen
țiale, care să definească în mod co
rect produsul respectiv, fără a în
grădi în vreun fel libertatea de 
creație și satisfacerea cerințelor tra
diției și modei. Standardele, fiind 
documente tehnico-economice puse 
de acord între producătorii și bene
ficiarii de mărfuri, constituie un in
strument larg folosit atît de producă
tori (Ia proiectare, execuție și con
trol tehnic al calității), cît și de be
neficiari (la darea comenzilor, stabi
lirea condițiilor de livrare în con
tracte, recepția calitativă) ; ele ușu
rează luarea deciziilor în soluționa
rea litigiilor dintre producători șl 
beneficiari.

In practica Oficiului de Stat pen
tru Standarde prescripțiile ce se în

Comisia centrală 
de organizare a con
cursurilor agricole a 
definitivat rezultatele 
concursurilor republi
cane desfășurate în 
anul trecut,. pentru 
dezvoltarea produc
ției de legume, extin
derea culturilor iriga
te de porumb, sfeclă 
de zahăr și lucernâ și 
mărirea recoltelor de 
cartofi. Cel mal mare 
număr de unități — 
întreprinderi agricole 
de stat și cooperati
ve agricole — au 
participat la con
cursul pentru produc
ția de legume — 456, 
șl la cel pentru cul-

turl irigate de po
rumb — 435.

Pe baza clasificării 
unităților, Comisia 
centrală a acordat 31 
premii și 19 mențiuni. 
La concursul pentru 
dezvoltarea și eșalo
narea producției de 
legume, pe primul loc 
s-a situat C.A.P.-Bu- 
zău, care a cultivat 
160 ha irigate, a a- 
menajat alte 40 ha și 
a realizat o producție 
medie de 35,8 tone la 
ha. La porumb, locul 
I a fost cîștigat de 
cooperativele agrico
le Albești și Rosețl, 
ambele din regiunea 
București, care au

realizat. In medie, 
11 197 kg la ha de pe 
54 ha și, respectiv, 
7 990 kg de pe 372 ha 
irigate. La sfecla de 
zahâr, premiul I a 
fost acordat C.A.P. 
Gherghița, regiunea 
Ploiești, pentru pro
ducția medie de 
56 150 kg obținută pe 
74 ha, iar la lucernâ, 
C.A.P.-Ciochina, re
giunea București, ca
re a realizat în medie 
19 530 kg de pe 150 ha 
irigate. La cartofi, 
premiul I a fost obți
nut de I.A.S.-Cătăli- 
na, din regiunea Bra
șov.

(Agerpres)
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Reflecții la retrospectiva Lucian Grigorescu
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Instantaneu In secția de montare a 
microscoapelor de cercetare de la 

I.O.R. din Capitală
(Foto : R. Costin)

Orașul s-a mai mărit cu 
clădire. In centrul vechi, 
tr-o vecinătate de case cu
minți, respectabile ca un om 
mereu egal cu sine, se desă- 
vîrșește o nouă construcție, 
armonie inedită de beton și 
sticlă și metal, pe care majo
ritatea privitorilor o compară 
cu clădirea unui aeroport. 
Chiar dacă această asemă
nare nu e deplin exactă, nu 
vom căuta alta. Aici va fi 
dispeceratul central 
conducerea automată 
distanță a întregului 
hidroenergetic de pe 
Bistriței.

Pentru cine cunoaște 
recentă a locurilor, plasarea 
dispeceratului la Piatra Neamț 
este cum nu se poate mal 
potrivită. Ani de zile, pentru 
constructorii de la Bicaz, Pia
tra Neamț a reprezentat fasci
nația orașului, locul unde se 
duceau la sfîrșit de săptă- 
mînă șl de unde se întorceau 
cu un aer vag misterios, ca 
altă dată provincialii după o 
vizită în capitală. După toate 
eforturile construcției, curentul 
electric 
muncii
— va 
Neamț.
— prin 
de operativitate 
se mărește gradul de siguran
ță și de economicitate în ex
ploatare — vor încununa cu 
modernitatea și precizia lor 
un drum început cu 18 ani în 
urmă cu tîrnăcopul și lopata.

Dacă s-ar mărgini la atît, 
relația ar fi prea simplă, de
plin previzibilă. Dar o coman
dă sau o apăsare pe buton

pentru 
de la 
sistem 
Valea

istoria

— „ținuta de gală* a 
duse la hidrocentrală 
fi dirijat din Piatra 
Mașinile electronice 
care crește indicele 

în manevre.
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ORAȘULUI
puncte de vedere

de radio
televiziune

GALAȚI (corespondentul „Scinteii"). 
La Galați s-au terminat lucrările de 
bază la stația releu de radio-televiziu- 
ne. Turnul care o adăpostește are o su
tă de metri înălțime. La nivelul 
de 76 m se află o terasă inela
ră, care va adăposti un bar de zi, iar 
pe o altă terasă, ceva mai jos, va 
funcționa o cofetărie. Prin mijlocirea 
noii stații releu de la Galați cmisiunilo 
de radio și, îndeosebi, cele de televiziu
ne vor putea fi recepționate în condi
ții optime în toate localitățile din ac
tualul teritoriu al regiunilor Galați și 
Dobrogea. Noua stație releu va 
fi pusă în funcțiune Ia începutul tri
mestrului doi al acestui an.

Vacanță ’68
la Predeal

I

I
I
I
I
§
I
I
I

^(Continuare în pag. a V-a)

Zona centrală a orașului 
— fie că e vorba de o stra
dă sau o piață, fie despre 
un sistem de asemenea spa
ții publice — reunește func
țiile cele mai reprezenta
tive ale vieții sociale. Pa 
măsura desfășurării proce
sului de urbanizare, pe 
măsura creșterii în dina
mism și complexitate a vie
ții colectivităților orășe
nești, nucleul — denumit 
generic centru — capătă o 
tot mai mare pondere prin
tre determinantele acestei 
vieți, devenind principala 
scenă a desfășurării sale. 
El reunește locurile unde 
își dau întîlnire lăcașuri da 
cultură cu magazine de 
elită, edificii administrati
ve cu spații de destindere 
și promenadă. O analogie 
cu marile metropole ale 
lumii ar fi poate nepotrivi
tă ; totuși, concepția cen
trului orașelor noastre tre
buie să pornească de la cele 
mai înalte exigențe, de la 
repere universale, de Ia ex
periența cea mai avansată 
a contemporaneității. Dacă 
există vreun factor constant 
de definire a personalității 
unei localități, acesta este 
tocmai centrul, spațiu ur
ban prin excelență și în 
cel mai intens mod cu pu
tință. Cu atît mai mare 
este însemnătatea unor so
luții moderne în conturarea 
acestor zone reprezentative, 
menite să polarizeze diver
sele sectoare ale ființei oră
șenești.

Pentru urbaniști, esen
țială este realizarea celei 
mai potrivite ambianțe, a 
cadrului în care desfășura
rea complexului de func
țiuni să se producă în mod 
firesc, să fie stimulată. în 
condițiile în care personali
zarea orașelor se impune 
printre cerințele de prim 
ordin ale sistematizării, 
modelarea ansamblurilor 
centrale capătă o importan
tă deosebită. Lucrind Ia 
elaborarea unor proiecte 
actuale, prilejuite de posi
bilitățile tot mai largi de 
reconstrucție pe care Ie o- 
feră societatea noastră, ar- 
hitecții depun un perma
nent efort de armonizare a 
elementelor de valoare pre
luate cu trăsăturile noului,

de echilibrare a cerințelor 
concrete de astăzi cu con
cepția generoasă, largă a 
unor acțiuni de lungă du
rată. în această ordine de 
idei trebuie subliniat că, în 
mod inevitabil, în asemenea 
zone se urmărește o altă 
proporție în amplasarea lo
cuințelor, o altă evaluare a 
densității. Nu se poate apli
ca una și aceeași măsură 
și în cartierele de locuințe 
și în nucleele intens urbane 
ale centrului unui oraș, 
unde predomină funcțiunile 
sociale. In același timp e 
necesar să fie combătută 
optica primitivă, provin
cială a urbei circumscrise 
unei piețe, în mijloc cu a- 
ceeași statuie cu mîna tea
tral întinsă înainte și cu 
ceasul public al întîlnirilor 
de amor. Proiectarea cen
trelor urbane — unul din 
programele ce presupun 
cea mai profundă stăpînire 
a profesiunii, o adevărată 
piatră de încercare a ma
turității de gîndire și a spi
ritului de sinteză — este 
privită de specialiștii noștri 
cu tot mai multă seriozi
tate. Se poate afirma că în 
prezent se pregătesc condi
țiile pentru conturarea unei 
viziuni urbanistice noi în 
privința remodelării zonelor 
centrale. Prin ce se carac
terizează aceasta ?

Studierea centrului în 
condițiile existenței unei 
schițe de sistematizare — 
chiar dacă ea nu e încă de
finitivată — oferă o pers
pectivă largă rezolvărilor 
date. Se știe că schița de 
sistematizare conține, prin
tre alte elemente, zonarea 
funcțională, schema circula
ției majore, posibilitățile do 
amplasare a centrului oră
șenesc. Poziția zonei cen
trale, accesele sale sînt deci 
stabilite pe o bază largă, cu 
mare valabilitate în timp, 
ținînd seama de direcția 
dezvoltării viitoare a așe
zării. Sînt prevenite astfel 
amplasările eronate, care să 
pericliteze buna desfășura
re în timp a 
funcțiuni ce își 
diul.

Desfășurarea 
este precedată de consulta
rea tuturor factorilor inte
resați, pentru ca la elabo-

rarea temei să fie luate în 
considerare toate construc
țiile ce se vor grupa în cen
trul orașului, chiar dacă 
realizarea lor se va face 
etapizat, într-o perioadă 
mai îndelungată. O aseme
nea temă generală, prezen
tă la proiectele pentru Pi
tești, Baia Mare, Hunedoa
ra sau Galați, este de mare 
însemnătate, deoarece ea 
permite conceperea unui 
ansamblu unitar, cerințele

arh. P. DERER 
arh. Gh. SASARMAN

Trenul vacanței ajunge și în acest 
an la Predeal cu peste 1 300 de stu- 
denți. Casa de cultură Predeal, în co
laborare cu comandamentul taberei 
studențești va prezenta, în această pe
rioadă, un repertoriu tineresc din oare 
nu vor lipsi excursiile, serile de dans, 
proiecții de filme, întîlniri cu actori 
preferați, întreceri sportive etc.

In plus față de ceilalți ani, vor avea 
loc întîlniri cu valoroși interpreți și 
compozitori de muzică ușoară care își 
vor da concursul în cadrul studioului 
de muzică ușoară inaugurat de curînd 
la Predeal. De asemenea, se va or
ganiza un carnaval de iarnă cu un 
bogat program cultural-distractiv.

multiplelor 
au aici se-

proiectării

Combinatul de fire artificiale din Brăila > In secția matu- 
rajie de la fabrica de rețele cord

Foto : Gh. Vlnțilă

ȘCOLI!
Demostena BOTEZ

Opinia publică din țara noastră a avut la în- < 
demînă zilele acestea o lectură pasionantă — 
după părerea mea, de cel mal larg Interes. 
In continuarea măsurilor privind perfecționarea 
activității școlilor de toate gradele, preconizate C. 
de hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului, $ 
au fost date publicității studiile privind dezvol- < 
tarea învățămîntului de cultură generală, profe- 
sional și tehnic. Semnificația lor e cu atît mal y 
relevantă cu cît cunoaștem mal bine locul de < 
cinste pe care-1 ocupă învățămîntul în opera so- 'A 
cialistă pe care o făurim. >

„Așezat pe temelia concepției înaintate despre © 
natură șl societate, folosind tradițiile progresiste 
ale școlii românești — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la al IX-lea Congres al P.C.R. — > 
învățămîntul din țara noastră Joacă un rol do 
seamă în formarea tinerelor generații șl educa- 5, 
rea omului nou, în ridicarea nivelului cultural șl > 
de conștiință al întregului popor, în spiritul înal- $ 
telor Idei ale umanismului socialist. Nivelul ac- < 
tual al societății noastre impune ridicarea pe o S 
treaptă șl mai înaltă a cunoștințelor de cultură 
generală, științifice șl tehnice ale tuturor cetățe- ș 
nilor patriei". Dezideratul însuși cît și concreti- $ 
zarea lui cu mare rigurozitate didactică au o de- < 
osebită rezonanță culturală și — aș adăuga — 
Istorică, exprimînd cît se poate de elocvent grija S 
caracteristică a partidului și a statului nostru 
pentru pregătirea cetățeanului de mîine, cores- <1, 
punzător cerințelor actuale și de viitor cărora va > 
trebui să le facă față, cerințe care presupun un < 
om cu o cultură solidă, înzestrat cu înalte caii- 
tăți etice, cetățenești.

Chiar pentru ritmul de dezvoltare cu care ne-au < 
obișnuit ultimele două decenii, progresul făcut < 
în învățămînt este uimitor. Patru ani de învăță- 
mînt obligatoriu, apoi șapte, apoi opt și acum £ 
zece. Acestea sînt treptele ascendente ale în- s 
vățămîntului de cultură generală. Ne situăm ast- $ 
fel, tot mai clar conturat, printre țările avansata > 
din punct de vedere al dezvoltării școlii și cultu- £ 
rii. Deosebit de generoasă este grija care se ma- 
nifestă nu numai pentru prelungirea duratei stu- > 
diilor, ci și preocuparea atît de manifestă ca în- 
vățămîntul să transmită tineretului o cultură vie, < 
modernă, perfect acordată cerințelor construcției 
socialiste din țara noastră. Este una din sarcinile 
cele mai nobile și de răspundere pe care și-o 
asumă învățămîntul nostru. Căci știința și tehnl- > 
ca contemporană se dezvoltă extrem de rapid șl J 
dacă nu ți le însușești în același ritm riști să te > 
pui în situația de a fi aidoma unul om care, mer- < 
gînd pe ]O3, vrea să ajungă la aceeași țintă cu > 
alți semeni ai lui care folosesc o mașină ce > 
aleargă cu o viteză de o sută de kilometri pe 
oră.

De aici și necesitatea de a începe școlariza- > 
rea mai devreme : de la 6 ani, în loc de 7. Pre- 
vederea aceasta de mare importanță izvorăște șl $. 
ea din resorturile vieții moderne, corespunde >

> condițiilor noi în care cresc, și se dezvoltă copiii <
> patriei noastre. Că, în general, copiii devin as- S 
£ tăzi mult mai devreme apți pentru a-și începe >
> viața de școlar, aceasta o simte imediat oricine <? 
? și mai ales, orice părinte. Fiecare părinte spune > 
£ mereu ce deștept este copilul lui. Șl are dreptate; .>
> azi, toți copiii sînt mai deștepți, știu mal multe, « 
R au capacitatea de a înțelege și a recepta mai >
> multe cunoștințe. ■ <

Din complexitatea elementelor hol ale zilelor 
noastre a izvorît și nevoia de a se diversifica 
studiul. Azi nu mai este timp de pierdut cu na- jr 
rațiuni și curiozități de magazin culturalo-anea- < 
dotic. încă din clasa a cincea și pînă într-a opta, $. 
prin mijlocirea cercurilor științifice, tehnice, prao- 
tice, literare, artistice etc. se va face — potrivit 
măsurilor anunțate în studiu — un început de > 
orientare a elevilor potrivit înclinațiilor, aptitudl- >

(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea din Capitală
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Joi a părăsit Capitala de
legația Partidului Comunist 
Finlandez, care la invitația 
C.C. al P.C.R. a făcut o vi
zită de prietenie în țara 
noastră. Delegația a fost al
cătuită din tovarășii Hertta 
Kuusinen, membru al Bi
roului Politia al C.C. al 
P.C. Finlandez, și Olavi 
Pojkolainen, șeful secției re-

lății externe a C.C. al P.G. 
Finlandez.

La plecare, membrii de
legației au fost salutați do 
tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)(Continuare în pag. a II-a)
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(Continuare în pag. a V-a)

„operației

Semnificația

Ultimii soldați britanici staționați la 
baza militară Benghazi au părăsit terito
riul Libiei. Plecarea lor pune capăt înde
lungatei prezențe a trupelor străine în re
giunea unuia dintre principalele orașe li
biene. Ele s-au instalat aici acum 25 de 
ani, imediat după victoria trupelor engleze 
de la El Alamein în timpul celui de-al 
doilea război mondial, adăugind o nouă 
verigă la șirul de baze militare pe care 
Anglia și S.U.A. le-au presărat în lume în 
perioada războiului și după aceea. Garni
zoana Benghazi era una dintre cele mal 
importante baze militare din străinătate 
ale Angliei, iar baza americană de la 
Wheelus Field este considerată, de ase
menea, ca cea mai mare concentrare de 
armament și trupe ale S.U.A. din Africa.

Evacuarea bazei de la Benghazi, act ce 
a intervenit la scurtă vreme după ce gu
vernul Wilson și-a anunțat hotărîrea de 
a lichida dispozitivul militar englez si
tuat la est de Suez, constituie rezultatul 
cererilor insistente formulate de opinia 
publică și de factorii politici libieni de a 
fi lichidate bazele străine de pe teritoriul 
țării. Ani de-a rîndul în parlament s-au 
desfășurat dezbateri aprinse, cerîndu-se 
revizuirea acordurilor cu privire la baze, 
au avut loc mari acțiuni de masă în spri
jinul acestei revendicări, cercuri largi al»

populației considerînd evacuarea milita
rilor străini o condiție indispensabilă con
solidării independentei și securității țării.

In condițiile stării de spirit vădit ostilă 
prezenței trupelor străine, guvernul Libiei 
a început tratative cu Anglia și S.U.A. 
încă în primăvara anului 1964 în vederea 
revizuirii acordurilor încheiate cu cele 
două țări privitor la baze. Tratativele cu 
Anglia, desfășurate cu intermitențe, au 
dus la satisfacerea — deși nu deplină — a 
dezideratelor legitime ale poporului Li
biei. Potrivit înțelegerii realizate, garni
zoana Benghazi a fost evacuată complet, 
dar pînă la expirarea acordului libiano- 
englez, în 1972, în Libia se vor mai afla 
un număr de militari, Ia Tobruk. Nu a- 
celași rezultat au dat însă tratativele cu 
S.U.A. Sfidind încă o dată dreptul suve
ran al Libiei de a dispune singură de te
ritoriul național, reprezentanții S.U.A. 
s-au mărginit la a face promisiuni gene
rale, în sensul că Washingtonul își va re
trage trupele din această țară într-un vii
tor neprecizat, în timp ce baza americană 
de la Wheelus Field, din apropiere de 
Tripoli, continuă să rămînă un adevărat

• DOUA PROBE (COBO- 
RÎREA BĂRBAȚI ȘI SĂ
NIUȚE) AU FOST AMINA- 
TE DIN CAUZA TIMPULUI 
NEFAVORABIL ® BOBERII 
AU INAUGURAT P1RTIA 
DE LA ALPE-D'HUEZ 
o AZI PRIMUL DERBI LA 
HOCHEI PE GHEAȚA 
o LA PATINAJ ARTISTIC 
FEMEI, LUPTA ESTE 
PRACTIC ÎNCHEIATA.
(Alte amănunte în pag. 
a V-a)
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Expoziție 

cu peste 

4000 articole

într-unul din pavilioanele 
din Piața Scînteij s-a deschis 
o expoziție de materiale spor
tive care cuprinde articole de 
turism, camping, articole pen
tru pescuit și vînătoare, de 
voiaj, modă sportivă, aproape 
4 000 de exponate. Dintre nou
tățile prezentate se remar
că treningurile confecționate 
din fire supraelastice, noi 
modele de pulovere, articole 
de marochinărie cu speci
fic național, destinate vînă- 
torilor, costume și cizme din 
cauciuc pentru pescari. Din
tre articolele turistice rețin 
în mod deosebit atenția 
remorca pentru autoturis
me, un fel de căsuță pe roți, 
realizată de întreprinderea „E- 
lectrometal“ Timișoara, araga
zul de voiaj, tipurile de bărci 
pneumatice care, desumflate, 
încap într-o sacoșă.

(Agerpres)

Pe ptrtia de la Poiana Brașov Foto : Gh. Vlnțili

Un grup de
Călimănești

EaraaEasstamaxEssBssaaisas

• Schela de extracție Suplacu de Barcău 
din regiunea Crișana se aprovizionează, de 
multă vreme, cu materiale de la baza din 
Leordeni, regiunea Argeș, a Ministerului 
Petrolului, adică de la o distanță de peste 
500 km. Nu există vreun depozit mai aproa
pe ? Ba există, în raionul Arad, depozitul 
Zădărenl, la o distanță incomparabil mai 
mică. Poate așa a hotărît ministerul. Dimpo
trivă. Prin adresa nr. 15343 din 17 august 
1967, Direcția generală foraj-extracție țiței 
din minister a dispus, în scopul evitării chel
tuielilor de transport exagerate, ca aprovi
zionarea cu materiale a schelei să se facă 
de la depozitul Zădărenî. A dispus, dar nu 
se întîmplă așa. La urma urmei, de ce prefe
ră salariații schelei să se deplaseze ațîta 
drum, pentru materiale, la Leordeni ? Sim
plu de tot. Pentru că față de Zădărenl, Leor- 
denii se află la o distanță incomparabil mai 
mică de București. Și o plimbare — două pe 
lună la București, pe cheltuiala statului, nu 
strică. Cum rămîne atunci cu cheltuielile de 
transport neeconomicoase ? Poate dă un răs
puns conducerea schelei.

V. CALOTA 
Tg. Jiu

O Cu litere mari, caligrafice, o elevă de 
10 ani din București a scris redacției urmă
toarele : „Am fost cu mama la un magazin 
de confecții pentru copii să-mi cumpere o 
rochiță de stofă și un palton, dar am plecat 
din magazin și fără rochiță și fără palton. 
M-am întrebat, mîhnită : de ce se fac unele 
confecții pentru copii atît de urîte ? Din 
stofe proaste, în culori mohorîte cu desene 
neatrăgătoare. Cît despre modele, nu mai 
vorbesc 1“ (Nițu Madina, str. C. Brâncuși, 
nr. 2, bloc M 10, raionul 23 August). Am tri
mis această scrisoare Ministerului Industriei 
Ușoare. Răspunsul primit la redacție de la 
Direcția generală a industriei confecțiilor

din minister glăsuiește, pompos, că „Reali
zarea de confecții pentru copii într-un sorti
ment cît mai bogat preocupă în mod deosebit 
întreprinderile de confecții, pentru fiecare 
contractare semestrială prezentîndu-se o co
lecție de circa 800 de modele pentru diverse 
vîrste“ ș.a.m.d. Atunci cine o fi de vină oare 
că Madina nu găsește, de atîta vreme, rochiță 
și palton cum îi plac ?

• Se numește Gheorghe Brăneanu. Fost 
responsabil al restaurantului „Lotru" din 
Călimănești. Cine, din acest oraș, nu-i cu
noaște matrapazlîcurile ? Un an întreg i-au 
suportat oamenii abuzurile, ieșirile huliga
nice ș.a.m.d. A fost reclamat și pararecla- 
mat, dar a rămas invulnerabil. Ziarul „Co
merțul socialist" i-a consacrat chiar un arti
col, pentru a determina scoaterea lui din 
această funcție. Și au răsuflat oamenii ușu
rați atunci cînd l-au văzut că-și ia valiza și 
pleacă. Era compromis pînă-n măduva oase
lor. Dar Brăneanu nu e omul care să 
cadă la fund. Ca un veritabil Hopa-Mitică, 
el și-a revenit de îndată și s-a trezit... res
ponsabil al restaurantului-braserie „Doina" 
din Rîmnicu Vîlcea ! De pe scaun, în foto
liu ! S-a născut omul să fie responsabil și nu 
altceva. Nu se știe cine l-a numit la 
Vîlcea, dar așteptăm să aflăm.

somații la adresa D.R.T.A.-Dobrogea pentru 
amenajarea unei săli de așteptare și a unor 
anexe corespunzătoare, apoi un lung șir de 
corespondențe cu autogara, D.R.T.A., sfatul 
popular orășenesc. Zadarnic, însă, totul. 
Conducerea D.R.T.A. a fost apoi amendată 
pentru nerespectarea legii sanitare. Dar tot 
degeaba. Orașul Tulcea are o mare 
importanță turistică, fiind poarta de intrare 
în Delta Dunării. De aceea, ținem foarte mult 
la aspectul său gospodăresc. A uitat oare sfa
tul popular că gospodărirea orașului intră în 
atribuțiile sale directe ?

Dr. Lucia BADEA
inspector sanitar de stat șef, Tulcea

cetățeni

Sfatului
D.R.T.A.

Rîmnicu

• Vara trecută, din dispoziția 
popular orășenesc Tulcea, autogara 
a fost mutată într-o clădire din plin centrul 
orașului. Inspectoratul sanitar de stat a atras 
atenția că amplasarea acestei unități în clă
direa respectivă dăunează aspectului gospo
dăresc al orașului și contravine normelor 
sanitare. Motiv pentru care I.S.S. nu a eli
berat autorizația necesară. Au urmat cîteva

• Uzina de construcții de mașini Reșița 
ne-a livrat acum doi ani două compresoare. 
După un timp, unul dintre ele s-a defectat, 
în termenul de garanție. Se întîmplă. Am 
cerut uzinei să ne trimită piese și tehnicieni, 
pentru a-1 repara. A venit un delegat, anul 
trecut în iulie, a constatat, a întocmit un 
proces verbal și a fixat un termen de reme
diere, care însă n-a fost respectat. Nici co
respondențele trimise ulterior, nici convor
birile telefonice n-au avut darul să urnească 
lucrurile din loc. Toate termenele fixate — 
ultimul fiind 1 februarie 1968 — au rămas 
pe hîrtie. Compresorul e și acum defect. 
Lucrăm cu unul singur șl avem zilnic pier
deri de producție din această cauză. Dacă 
se va defecta și acesta, fabrica va avea și 
mai mult de pierdut. Avem toată stima față 
de uzina reșițeană, dar nu și față de salaria
ții acesteia care ne țin încurcați de atîta 
vreme. De aceea, solicităm sprijinul condu
cerii U.C.M. Reșița.

ing. I. TEODOROPOL 
directorul IPROFIL Constanța

La Ploiești

A ÎNCEPUT
CONSTRUCȚIA

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii'). 
— In partea de vest a orașu
lui Ploiești a început con
strucția unul mare șl modern 
antrepozit frigorific. După 
cum ne informează sucursala 
Băncii de Investiții din locali
tate, noul obiectiv se va rea
liza în trei etape.

în prima etapă — termen 
1969, se vor da în exploatare 
capacități pentru 
carne congelată, 
brînzeturl și se 
funcțiune o mare 
gheață ; urmează 
mători să se dubleze capaci
tățile de congelare și de depo
zitare a cărnii, să se constru
iască un mare depozit pentru 
ouă, pește, citrice, fructe 
legume, precum șl o secție 
tranșare și 
cărnii.

Antrepozitul 
Ploiești este 
I.P.I.A. București șl va fi înăl
țat de către unități ale Trustu
lui 1 construcții din Capitală. 
Aparatajul și utilajele vor fi 
livrate în mare parte de între
prinderi românești. Procesul 
de tranșare, congelare, sti- 
vuire, încărcare, descărcare 
va fi automat

6 000 tone
2 000 tone 

va pune în 
fabrică de 
în anii ur-

preambalare

frigorific de 
proiectat

Și 
de 

a

la 
de

Vădit nemulțumit, unul din secre
tarii Comitetului orășenesc de partid 
Pitești ne relata cum, deunăzi, secre
tarul comitetului de partid de la 
Combinatul de industrializare a lem
nului din localitate l-a întrebat ce 
crede că ar mai trebui să dezbată co
mitetul de partid și adunările genera
le ale organizațiilor de bază, întrucît 
problemele privind prețul de cost, 
productivitatea, disciplina în produc
ție, învățămîntul de partid, activitatea 
organizațiilor de masă au fost discu
tate și răsdiscutate. „O asemenea lip
să de inițiativă, de orientare, din par
tea unui activist cu experiență nu-și 
poate găsi explicație decît în cunoaș
terea superficială a problemelor com
binatului, în insuficientul efort pen
tru însușirea spiritului documentelor 
de partid, pentru ridicarea muncii 
de partid la nivelul exigențelor ac
tuale*.

Inițiativa, decurgînd dintr-un înalt 
spirit de răspundere și capacitate de 
orientare, constituie una din trăsătu
rile definitorii ale muncii de partid. 
Eficacitatea activității organizațiilor 
de partid este indisolubil legată de 
inițiativa pe care o manifestă în apli
carea sarcinilor generale trasate de 
partid. A aștepta mereu indicații spre 
a acționa, deși orientarea stabilită de 
partid e cunoscută, a nu întreprinde 
nimic fără direotive din partea or
ganelor superioare de partid înseamnă 
de fapt a crea un climat propice 
manifestării rutinei, inerției.

Nu rareori, apatia, hibernarea ini
țiativei își caută justificare sub pre
textul „grijii de a nu greși". Din do
rința de a avea „acoperire" în orice 
împrejurare, unii solicită fără nici un 
rost tot felul de avize organelor su
perioare, ceea ce duce, pe de o par
te, la supraîncărcarea acestora, iar pe 
fie altă parte întîrzierea cu care se 
obține răspunsul solicitat slujește 
drept paravan comodității, pasivității. 
Am întîlnit cazuri cînd organizațiile 
de bază, după ce prevăd în planuri
le lor de muncă acțiuni judicioase, 
rămîn în expectativă așteptînd „a- 
cordul “ forului superior. La organi
zația de bază din secția budane de la 
I. F. Stîlpeni, raionul Muscel, atît de 
mult .s-a așteptat, cu brațele încruci
șate, acordul comitetului de partid 
din întreprindere față de prevederile 
planului de muncă al organizației, 
îneît în cele din urmă, tovarășul Ni- 
colae Aurel, secretarul 
nici nu-și mai amintea 
stabilite. Cum s-ar putea vorbi în a- 
semenea condiții, despre o interven
ție activă, operativă, a organizației de 
partid ?

Este de

partid eficientă dacă ea nu este orien
tată spre soluționarea cerințelor vie
ții. Documentele partidului stabilesc 
padrul general al sarcinilor într-o a- 
numită etapă de dezvoltare a socie
tății sau privind unul sau altul din 
sectoarele activității economico-socia- 
le; concretizarea acestor sarcini în 
funcție de trăsăturile particulare, de 
condițiile specifice existente în fie
care unitate este de resortul organiza
ției de partid respective.

Rezolvarea în bune condiții a as-

această secție se ridică la aproape un 
milion de lei producție suplimentară 
față de plan.

Aceeași rafinărie, organizația de 
bază de la atelierul mecanic. Aci sar
cina principală o constituie scurtarea 
duratei și îmbunătățirea calității revi
ziilor, iar o preocupare actuală, im
pusă de necesitățile producției, con
fecționarea în atelier a pieselor de 
schimb, în răstimpul dintre revizii, evi- 
tîndu-se astfel procurarea lor din afa
ră. După cum se vede nici nu era ne
voie de multă inițiativă, ci doar de un 
elementar spirit de răspundere pentru 
ca biroul organizației de bază să con
centreze tocmai în această direcție e- 
forturile organizației. Interesîndu-ne 
care sînt preocupările biroului aflăm că

organizației, 
obiectivele

pectelor concrete de la fiecare 
de muncă exclude folosirea unor ti
pare prefabricate sau rețete univer- 
sal-valabile. Rolul conducător al or
ganizației de partid se concretizează 
în ultimă instanță prin spiritul de 
răspundere și inițiativa cu care acțio
nează spre a deschide larg porțile 
progresului.

La Rafinăria „Ploiești" am avut 
prilejul să consemnăm în această pri
vință poziții diametral opuse la două 
organizații de bază. Orientîndu-se în 
lumina 
privind 
bilității 
tuielilor 
ganizației de bază nr. 16 a hotărît că 
obiectivul fundamental al întregii ac
tivități economice a secției, căruia 
să-i fie subordonate toate formele 
muncii politice și organizatorice, tre
buie să-1 constituie în acest an redu
cerea consumurilor auxiliare și a ce
lui tehnologic. Suma rezervelor de
pistate la toate locurile de muncă de 
aici și care vor fi puse în valoare în

sarcinilor trasate de partid 
creșterea continuă a renta- 
producției, reducerea chel- 
neeconomicoase, biroul or-

a prevăzut următoarea tematică pentru 
patru ședințe ce se vor ține în trimes
trul I : într-o ședință de birou se va 
discuta despre „absențele la învăță- 
mîntul de partid", în altă lună, des
pre activitatea a doi propagandiști, 
iar... „felul cum se desfășoară învăță- 
mîntul de partid" urmînd să constituie 
tema adunării generale. în plus, va 
mai fi analizată desfășurarea întrecerii 
socialiste în două grupe sindicale.

Întrebîndu-l pe tovarășul loan 
Stan, secretarul organizației de bază, 
cum s-a ajuns la o asemenea orientare 
unilaterală, formală, ne-a răspuns : „nu 
avem probleme economice nerezolva
te". Dacă toate ar merge într-adevăr 
ca pe roate nu și-ar fi găsit temei 
remarca tovarășului ing. Haralambie 
Rădulescu, directorul tehnic al în
treprinderii, că „rafinăria ar avea mult 
de cîștigat dacă la atelierul mecanio 
s-ar folosi mai bine timpul disponi
bil dintre revizii pentru confecționa
rea unor piese de schimb pe care a- 
deseaneconceput o muncă Ie procurăm de la diferiți fur-

(Urmare din pag. I) soluțiile 
de

de moment subordonîndu-se 
celor de durată. Mai mult 
chiar, ea oferă prilejul ve
rificării unor prevederi ale 
schiței de sistematizare. în 
cazul Galațiului, de exem
plu, s-a dovedit că terenul 
rezervat prin schiță întrece 
nevoile reale, datorită fap
tului că unele dotări (Pro
curatura, Banca de Investi
ții, sediul D.R.I.F.O.T.) au 
primit între timp alte am
plasamente, dar și ca urma
re a unei supradimensio
nări inițiale. Se conturează, 
totodată, etapele de reali
zare ; astfel, la Galați sînt 
prevăzute, în prima etapă, 
un edificiu administrativ, o 
sală polivalentă și un bazin 
de înot acoperit, un cinema
tograf panoramic, spații co
merciale și pentru prestări 
de servicii, urmînd ca în
tr-un viitor mai larg să se 
construiască aici un com
plex de teatre, o bibliotecă, 
un muzeu, birouri adminis
trative, spații 
suplimentare.
du-ne un asemenea centru, 
întins pe o arie considera
bilă, cu mari edificii publi
ce, cu partere largi, lumi
noase, transparente, cu ac
centul interesant al unor 
clădiri înalte vom înțelege 
progresul net pe «*re îl

comerciale 
Imaginîn-

marchează față de 
simpliste și deformate 
provincialism ale începu
turilor.

Caracterul 
multifuncțional 
blului care rezultă, răspun
de cerinței ca activitatea să 
se desfășoare, în aria con
siderată, fără încetare, fără 
ore de vîrf și ore moarte. 
Un centru compus numai 
din spații comerciale ar ră
mîne pustiu după ora în
chiderii. întrepătrunderea 
funcțiunilor și a ariei co
respunzătoare, fuziunea în
tr-un conglomerat caleidos- 
copic și viabil este ilustrată, 
printre altele, de centrul 
compact, grupat, ce se pro
iectează pentru orașul Hu
nedoara. Imaginea mereu 
schimbătoare, cu farmecul 
particular al feeriei noctur
ne, conferă în continuare 
centrului, în noua viziune, 
rolul său de for al vieții so
ciale. Separarea circulației 
pietonale, preconizată la 
Hunedoara și Galați, rezer
varea pieței centrale la Pi
tești exclusiv pentru pietoni 
vor fi măsuri de natură să 
sublinieze caracterul prin 
excelență civic al ansam
blului.

O cercetare, chiar în 
treacăt, a exemplelor ofe
rite de istorie demonstrează 
succesul de care s-au bucu-

polivalent,
al ansam-

i

rat rezolvările urbanistice 
ce marcau viguros prezența 
centrului în dezvoltarea 
spațială a orașului. Inter
venția unor elemente verti
cale dominante sau măcar 
Bub forma unor accente se 
regăsește în mai toate ora
șele istoricește constituite. 
Din acest punct de vedere, 
în momentul de față se în- 
tîmpină unele neajunsuri. 
Dacă pînă la răspîndirea 
structurilor metalice și a 
betonului armat locuințele, 
puțin înalte, constituiau me
diul neutru din care se de
tașau monumentele, blocu
rile cu apartamente nume
roase au depășit de mult 
limita celor două-trei ca
turi. Puține sînt orașele 
noastre — chiar mijlocii — 
care să nu aibă blocuri cu 
opt-zece etaje. Pe de altă 
parte, dotările centrale se 
constituie cu precădere în 
volume masive, întinse cel 
mai ades pe orizontală. Im
plantarea clădirilor înalte 
cu birouri — folosită în alte 
părți — nu cunoaște, Ia noi, 
un precedent. în aceste con
diții, evidențierea centrului 
în panorama orașului rămî
ne una din problemele di
ficil de soluționat.

Desigur, 
mare a cazurilor 
face ca afirmațiile 
general să aibă o

diversitatea 
concrete 
de ordin 
valabill-

tate mal mult de principiu. 
Să nu uităm că sînt puse în 
discuție orașe de mărimi 
felurite — cu populație în
tre 60 000 și 200 000 de lo
cuitori — situate în peisaje 
și deveniri istorice variate, 
cu profil social-economic 
diferit. Totuși, practica a

demonstrat că reușita an
samblurilor centrale, vita
litatea lor, acceptarea ca 
teatru de desfășurare a vie
ții citadine depinde nu atit 
de funcțiunile sau edificiile 
concrete care le compun — 
și care pot să înregistreze 
mari deosebiri de la caz la 
caz — cît de sinteza izbu
tită a acestora într-un tot 
armonios și coerent. Noua 
etapă a reconstrucției ur
bane se cere a fi dusă mai 
departe, pînă în amănun
tele desăvîrșirii ei.

nizori cu destulă greutate și întîrzie- g 
re".

Nu ar fi fost firesc oa biroul orga
nizației de bază să pună această pro
blemă stringentă a producției la loc 
de frunte pe agenda preocupărilor 
sale ?

Promovarea inițiativei în activitatea 
cotidiană a organizațiilor de partid 
este o necesitate ce decurge din ca
racterul viu, dinamic al muncii de 
partid. Experiența arată că inițierea 
unor acțiuni de amploare poate avea | 
ca punct de pornire sugestia- unei M 
persoane ori poate reprezenta o sin- fe 
teză a gîndirii, căutărilor colective în B 
care are cîștig de cauză soluția opti- S 
mă, modalitatea cea mai corespun- M 
zătoare. în ultimă instanță, inițiativa R 
reprezintă concretizarea în acțiune a [1 
unei idei înaintate, un factor de pro- | 
greș care ciștigă adeziunea maselor, g 
dcterminînd o puternică emulație în | 
colectivul respectiv. în acest context | 
principala condiție pentru larga ei | 
stimulare în activitatea organizațiilor 9 
de partid o constituie un înalt grad a 
de receptivitate față de propunerile, 0 
sugestiile și observațiile critice ale oa- B 
menilor.

Multe daune pricinuește muncii de 0 
mirtid mentalitatea acelora care, din | 
lipsă de încredere în sine sau din co- H 
moditate, nu fac un pas pînă nu pri- m 
mese indicații „de sus*, așteaptă ca | 
alții să le spună ce să facă, spre a | 
soluționa sarcinile ce le revin nemij- | 
locit.

„Ca șl anul trecut nu stăm bine H 
cu realizarea planului, ne spunea to- a 
varășa Elena Rășinaru, locțiitoare a H 
secretarului organizației de bază nr. | 
10 de la fabrica „Dorobanțul" din H 
Ploiești. Cunosc lucrurile conduce- H 
rea fabricii și comitetul de partid. ■ 
în ce ne privește, noi ne vom ocupa 9 
în continuare de realizarea planului, | 
vom pune umărul...".

Cum ? în ce fel, prin ce acțiuni | 
concrete va interveni organizația la | 
depășirea momentului critic care se | 
prelungește aici de multe luni, n-a | 
fost chip să aflăm. Pe semne se aș- B 
teaptă deciziile și măsurile conduce- I 
rii fabricii. Ce poate avea comun o | 
asemenea mentalitate cu necesitatea | 
creșterii continue a rolului conducă- | 
tor, a forței de mobilizare a organi- | 
zației de partid la locul de muncă ? R

Referindu-ne la acest caz ca și la H 
altele nu poate fi ignorată poziția g 
comitetelor de partid din unitățile e- M 
conomice respective, a comitetelor o- g 
rășenești față de atari stări de lucruri. | 
Este vorba de obligația lor de a sti- g 
mula în fapt inițiativa organizațiilor | 
de bază, a comuniștilor. Aceasta în- B 
seamnă a nu-i privi pe aceștia ca | 
simpli executanți, ci de a le cultiva | 
simțămîntul că sînt coautori ai măsu- I 
rilor adoptate de organizația de I 
partid. Numai în felul acesta, o dată t 
cu spiritul de inițiativă, va crește^ și I 
sentimentul de răspundere pentru în- g 
treaga activitate a organizației res- ra 
pective.

Aplicarea ansamblului măsurilor a- | 
doptate de Conferința Națională a | 
P.C.R. privind perfecționarea condu
cerii economiei, a întregii vieți so
ciale pune în fața tuturor organelor I 
locale de partid sarcina majoră de a I 
deprinde birourile organizațiilor de | 
bază să lucreze cu mai multă iniția- I 
tivă, fără dădăceală, valorificînd ast- 0 
fel din plin potențialul de energie și H 
capacitățile creatoare ale comuniști- |

Constantin MORARU 
Gh. I. POPESCU

conf. dr. Dan ALESSANDRESCU

Nașterea înainte de termen nu 
preocupă numai societatea contempo
rană. Acum trei milenii, cu durita
tea lor, spartanii aruncau copiii de
bili de pe stînca Taigetului, avînd 
convingerea că noii născuți înainte de 
termen nu se vor dezvolta și vor con
stitui un balast pentru societate. E- 
voluția societății a schimbat ati
tudinea față de acești noi născuți, 
le-a îmbunătățit considerabil evoluția, 
dar nu a putut face încă prea mult 
pentru evitarea fenomenului în sine.

Un important cîștig l-a însemnat 
impunerea nașterii premature ca o 
problemă medicală. Acest lucru s-a în- 
tîmplat după 1880, cînd, atrăgîndu-se 
atenția asupra acestor copii debili, cu 

-greutate insuficiență, s-a stabilit ?i 
greutatea minimă a copilului normal 
ca fiind de 2 500 gr, noțiune care a 
rămas valabilă pî
nă astăzi. Limita 
inferioară a viabi
lității fetale s-a 
fixat la 1000 
gr, corespunză
toare unei sarcini 
în luna a șaptea.
Acest criteriu, devenit clasic cu toa
te imperfecțiunile parametrilor de a- 
preciere, a dăinuit pînă de curînd. în 
acest moment, experții Organizației 
Mondiale a Sănătății, dacă mai păs
trează greutatea de 2 500 gr ca limi
tă superioară a prematurității, o con
sideră însă pe cea inferioară ca neli
mitată. dat fiind posibilitățile da 
creștere ale feților născuți și sub 
1 000 gr.

Un al doilea mare cîștig l-a repre
zentat momentul cînd prematuritatea 
a fost considerată o problemă socială, 
într-adevăr, dacă se ține seama că 
nașterile premature reprezintă în 
medie 13 la sută din totalul de naș
teri, că 50 la sută din mortalitatea 
copiilor la naștere și o treime din 
mortalitatea infantilă este dată de 
prematuri, vedem cum prematuri
tatea influențează substanțial dinami
ca indicilor demografici. De altfel, 
cele mai frecvente nașteri prematu
re, și anume jumătate din ele, se 
soldează cu feți sub 1 500 gr. — o 
prematuritate gravă, care dă un pro
cent de 50 la sută din mortalitatea 
tuturor prematurilor.

Copiii născuți înainte de termen nu 
reprezintă — cel puțin la început — 
o problemă numai pentru familie. Ei 
consumă imense resurse materiale 
pentru îngrijire, tratament și, even
tual, pentru reabilitarea deficiențelor 
lor tardive. Spre a exemplifica nu
mai un aspect al eforturilor materiale 
necesare îngrijirii prematurilor, ară
tăm că, după studii de specialitate, 
pentru a avea rezultate satisfăcătoa
re, este necesară o persoană specială 
de îngrijire pentru 4 prematuri în 
curs de 8 ore, ceea ce reprezintă 3 
cadre medicale ajutătoare în ture de 
24 ore și un incubator la 16 prema
turi într-un an. Acestea sînt motive 
serioase ca prematuritatea să fie tra
tată drept o problemă socială, la a că
rei rezolvare colaborează specialiști 
diverși : obstetricieni, pediatri, bio
logi, sociologi, economiști etc.

Domeniu] de cercetare este, după 
cum se vede, foarte larg și explorarea 
lui cere forțe unite, cărora trebuie să 
li se alăture nu numai cei ce studiază 
problema, dar în primul rînd femeia 
gravidă De aceea, considerăm nece
sar ca prin cunoașterea unor proble
me medicale, fiecare viitoare mamă 
să fie avizată asupra pericolelor naș
terii premature și să colaboreze cu 
medicul, în așa fel îneît să se urmeze 
un vechi dicton medical care spune 
că „este mai ușor să previi decît să 
tratezi"

Trebuie să spunem, de la început, 
că nașterea prematură este determi
nată de numeroși factori patologici, 
care influențează defavorabil evolu
ția unei sarcini normale. Dintre acești 
factori unii sînt evidenți, alții sînt 
mai greu de depistat, necesitînd in
vestigații variate și adînci pentru a- 
precierea lor ; foarte mulți sînt fac
tori asociați și, din nefericire, o bună 
parte din cauzele nașterii premature 
ne sînt încă necunoscute. între cau
zele ce pot declanșa nașterea prema
tură sînt cele care afectează însuși 
mușchiul uterin : anomalii în dezvol
tare, inflamații, operații anterioare și 
cicatrici etc ; alteori, distensia exage
rată poate constitui, așa cum se în
tîmplă în sarcina gemelară sau în ex
cesul de lichid amniotic, un stimul 
pentru declanșarea nașterii.

Uterul este legat prin numeroase 
căi nervoase de sistemul nervos cen
tral. Contracția musculară este un

pe teme medicale

fenomen neuromuscular. Atit clînia 
cît și experimental se cunosc influen
țele sistemului nervos asupra sferei 
organelor de reproducere. Astfel, e- 
moția poate produce, pe lîngă alte 
fenomene, și pe acela al declanșării 
travaliului. De aceea, trauma psiMci 
este unul dintre factorii ce pot d? 
clanșa o naștere prematură. Organul 
care adăpostește fătul nu acționează 
Insă izolat, ci în complexul legături
lor sale cu tot organismul. în conse
cință, orice afecțiune generală va a- 
vea repercusiuni asupra acestui re- 
ceptacol contracții, mărindu-i excita
bilitatea. Se cunosc astfel nașteri pre
mature în cursul infecțiilor cronice ca 
tuberculoza și sifilisul, infocțiilor a- 
cute febrile, în cursul bolilor care 
creează stări de intoxicație ale orga
nismului (boli renale, hepatice) sau în 

tulburările endo
crine — în dia
bet de exemplu. 
Si nu pe ultimul 
plan stau intoxi
cațiile cronice 
produse voluntar, 
cum sînt alcoolis

mul, tabagismul, toxicomaniile. Da 
multe ori, viitoarele mame nu-și dau 
seama sau nu vor să-si dea seama 
cît de mult riscă în ceea ce privește 
sănătatea copilului prin excesul de, 
țigări, alcool, prin abuzul de medi
camente și tot felul de calmante 
După cum nu o dată s-au supui 
riscurilor și consecințelor atît de 
nedorite ale unei nașteri cu mult 
înainte de termen acele femei care, 
în primele luni de sarcină, au trau
matizat uterul prin diferite procedee 
dăunătoare.

O bună parte din cauzele de prema
turitate enumerate mai sus pot fi 
tratate medical. Dar, așa cum spu
neam, foarte important este ca ele 
să fie evitate. Și aceasta depinde, în 
primul rînd, de o viață personală igie
nică, de o alimentație rațională, care 
să preîntîmpine carențele alimentare 
și vitaminice, de evitarea abuzului de 
medicamente și calmante, a țigărilor, 
de un regim de odihnă și plimbare 
adecvat evoluției sarcinii — toți a- 
cești factori avînd o influență direc
tă asupra stării mamei, a dezvoltării 
fătului și a termenului de naștere.

în mod legitim s-a ridicat proble
ma influenței muncii asupra sarcinii 
în general și asupra nașterii prema
ture în special. Statul nostru a acor
dat femeii gravide drepturi, oferin- 
du-i măsuri de siguranță bazate pe 
studii științifice, în așa fel îneît să 
se asigure o evoluție normală a sar
cinii. Există, desigur, legat de facto
rul muncă, unele elemente nefavora
bile sarcinii cum sînt trepidațiile, 
temperaturile înalte, intoxicațiile pro
fesionale. Și munca grea în ultimele 
săptămînl de graviditate poate pro
voca nașterea prematură. De aceea, 
legile de protecție a femeii stabileso 
norme precise de scoatere a gravidei 
din mediul nociv, din munca de noap
te și dirijarea ei într-o muncă com
patibilă cu starea de graviditate chiar 
înaintea perioadei de concediu prena
tal. Cu toate acestea, există în sec
țiile de producție ale unor întreprin
deri, unde salarizarea se face pe bază 
de norme și în acord, unele dificul
tăți practice de aplicare a acestor 
prevederi, legate mai ales de imposi
bilitatea remunerării echitabile în 
condițiile unor asemenea schimbări. 
Deși studiile făcute în țara noastră 
asupra frecvenței prematurității au 
arătat că nu există o creștere a pro
centului de nașteri premature la fe
meile din cîmpul muncii față de cela 
casnice, socotim că legislației în vi
goare i s-ar putea aduce unele îmbu
nătățiri, care să soluționeze definitiv 
aplicarea corectă a prevederilor a- 
mintite, fără greutăți pentru între
prinderi și fără eforturi speciale pen
tru bugetul asigurărilor sociale.

Urmărirea atentă și competentă a 
evoluției sarcinii, corectarea oricărei 
deficiențe constatate și tratarea tul
burărilor ivite sînt elementele princi
pale de prevenire a nașterilor pre
mature. Această profilaxie o face me
dicul specialist în consultații pre
natale. dar ea nu poate fi eficientă 
decît avînd și concursul viitoare
lor mame, care trebuie să so
licite medicul și să urmeze întocmai 
indicațiile date. în același timp, con
ducerile întreprinderilor și instituții
lor în care lucrează femei gravide, 
factorii responsabili cu protecția 
muncii, organizațiile de masă, comi
siile de femei sînt chemate să veghe
ze la aplicarea strictă a legislației do 
protecție.
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Deunăzi, âflîndu-mă Jn- 

tr-un magazin de stofe, am 
auzit aceste cuvinte : „vă 
rog, aveți stofă de Brașov ?" 
Imediat, m-am gîndit că 
această alegere făcută de 
cumpărători nu e deloc în- 
tîmplătoare. Cunoaștem 
ceea ce înseamnă stofă 
„made" în Brașov, că faima 
produselor acestei fabrici se 
datorează calității supe
rioare — „cuvîntul de or
dine" al multor generații 
de muncitori brașoveni. Prin 
ce procedee, pe ce căi se 
merge pentru ca, din „cojo
cul" tuns de pe mii de oi 
să se „modeleze" elegante
le țesături ce poartă emble
ma fabricii de la poalele 
Tîmpei ?

— Nu e vorba de un „se
cret* profesional, ne asigură 
tov. ing. Petre Ionescu, di
rectorul întreprinderii. Ci, 
de dorința de a fi cinstiți 
cu cumpărătorii, de a răs
punde cit mai riguros ce
rințelor economiei naționale. 
Să fie însă clar. Calitatea 
superioară a țesăturilor nu 
constituie un scop în sine 
ți nu se asigură... de la sine. 
Calitatea înaltă a producției 
este o rezultantă a unei în
tregi «erii de factori, în 
care se distinge economici
tatea, dar care, la prima

Tribuna experienței înaintate

STOFELE
vedere, nu are nici' o legă
tură cu acest indicator. Să 
explicăm. In întreprindere, 
o atenție cu totul deosebită 
je acordă recepției și pre
lucrării judicioase a mate
riei prime — lîna.

— Recepționarea linuri
lor, la o maximă exigență, 
ne spunea tov. ing. Gheor- 
ghe Cîndea, șeful serviciu
lui organizarea producției, 
reprezintă un moment care, 
foîosit cum se cuvine, ne 
scutește mai tîrziu de multe 
neplăceri.

Practic, nu se admite nici 
o concesie, iar în fabricație 
nu se introduc materii prime 
necorespunzătoare. Urmează, 
în continuare, o etapă la 
fel de importantă : pregăti
rea filaturii. Construirea unei 
prese hidraulice de absorb

ție a însemnat un pas hotă- 
rîtor nu numai pentru elimi
narea impurităților din lîna 
brută, dar și în reducerea 
substanțială a manoperei. 
Transportul materiei prime 
se face pneumatic, prin con
ducte. Acest procedeu mo
dern contribuie însă și la 
diminuarea consumurilor 
specifice, problemă a cărei 
rezolvare e căutată (și gă
sită) în toate etapele proce
sului tehnologic. Ea nu 
Impietează cu nimic crește
rea continuă a indicelui de 
calitate. De asemenea, 
atenta pregătire a compo- 
nenților din amestecul de 
materii prime a avut con
secințe deosebit de favora
bile asupra operațiunii de 
cardare, dar și la țesătorie, 
cu efecte imediate în mă

)E
rirea rezistenței firelor și a 
omogenității stofelor.

Iși spune cu prisosință 
cuvîntul și organizarea ju
dicioasă a procesului tehno
logic — prin detalierea pre
cisă, pe om, a fiecărei ope
rații, calificarea superioară 
a țesătoarelor (cursurile de 
calificare și de ridicare a 
calificării avînd un pronun
țat caracter de permanență 
și exigență), ca și disciplina 
și seriozitatea cu care sînt 
abordate sarcinile de pro
ducție. Demn de relevat 
este că s-au aplicat măsuri 
„pe calapodul" situațiilor 
concrete și specifice ale li
nei secții sau alteia și nu în 
general. De pildă, ale
gerea celor mai bune 
formate — moduri de 
așezare a firelor — a

In Valea Jiului

De ce trenează 
lucrările 
miniere
la suprafață?

—- După cinci luni de ia publicarea articolului ,,Obstacole 
In calea înaintării rapide spre comorile din adîncuri" —

Cu cinci luni în urmă, în ziarul 
nostru a apărut articolul „Obstacole 
în calea înaintării rapide spre como
rile din adîncuri", care semnala, în
tre altele, o serie de deficiențe în e- 
xecuția lucrărilor de investiții minie
re din Valea Jiului. O privire re
trospectivă asupra rezultatelor din a- 
nul trecut scoate în evidență două 
modyri diametral opuse în abordarea 
lucrărilor de investiții. Combinatul 
carbonifer, în dublă postură de be
neficiar și executant, depune strădanii 
pentru asigurarea documentației teh
nice, forței de muncă, a mijloacelor 
bănești necesare propriilor lucrări din 

’, - subteran. Deschiderea noilor cîmpuri 
miniere s-a făcut și se face, în mare 
parte, în avans față de termenele pre
văzute. Este un lucru foarte bun dacă 
ne gîndim că sporul producției de 
cărbune din acest an este de peste 
625 000 tone. In schimb, nu a inter
venit aproape nici o schimbare în
activitatea grupului de șantiere al
Trustului de construcții și montaje 
miniere București, care execută lu
crările de la suprafață.

— Eforturile la capitolul investiții 
în subteran — ne-a spus inginerul 
Nicolae Zăvoianu, activist al Comite
tului regional de partid Hunedoara — 
sînt anulate pur și simplu de înceti
neala cu care se lucrează la supra
fața minelor. Grupul de șantiere al 
T.C.M.M. încalcă sistematic termene
le de execuție, fapt criticat de altfel 
și anul trecut în ziarul „Scînteia". 
După transformarea șantierului în 
grup de șantiere și după diferite pla
nuri de măsuri stabilite la nivelul 
centralei trustului și Ministerului Mi
nelor, treburile nu s-au urnit din loc, 
astfel că și în prezent se mențin ve
chile metehne. Este vorba de folo
sirea incompletă și sub orice critică 
a timpului de lucru și a forței de 
muncă, de dotarea la nivel necores
punzător cu utilaje și mecanisme a 
șantierelor, de asistența tehnică insu
ficientă și incompletă".

Care sînt corespondentele acestor 
afirmații de principiu ? In primul 
fînd se cuvine menționat faptul că, 
deși planul pe anul trecut a fost se
rios diminuat prin diverse artificii de 
calcul făcute de către conducerea 
T.C.M.M. și Ministerul Minelor (cu 
peste 20 milioane lei), grupul de șan
tiere din Petroșeni n-a realizat inte
gral planul valoric. Dacă lucrurile se 
vor desfășura în continuare în același 
ritm, atunci sarcinile cincinalului ac
tual vor fi îndeplinite abia prin... 1973.

Lista neajunsurilor nu se încheie 
însă aici. Din cauza deficiențelor a- 
mintite, ca și datorită „concursului" 
dat de beneficiar (Combinatul carbo
nifer Valea Jiului), prin anumite în- 
tîrzieri în predarea documentației teh
nice, asigurarea amplasamentelor, des
chiderea finanțării lucrărilor și în a- 
ducerea utilajelor și instalațiilor teh
nologice, minele Dîlja și Paroșeni, 
deschise deja, nu produc potrivit sar
cinilor stabilite inițial, iar la lucră
rile de la noile mine Livezeni și Băr- 
băteni s-au înregistrat pînă acum se
rioase rămîneri în urmă.

Inginerul Ion Lăsat, directorul gru
pului de șantiere . Petroșeni al 
T.C.M.M., a ținut să ne precizeze : 
„Avem o organizare excepțională, ca 
niciodată în istoria trustului. Am sta
bilit tehnologiile optime de lucru, am 
întărit disciplina și asistența tehnică. 
Sperăm în rezultate de mare valoare

în acest an I". Dat fiind că din 
1968 a trecut o lună, să vedem care 
a fost startul. Mersul lucrărilor mi
niere de la suprafață, executate de 
grupul de șantiere al T.C.M.M., con
tinuă să fie nesatisfăcător. Nu numai 
că nu s-au concentrat eforturile pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă, | 
dar nici planul pe luna ianuarie n-a | 
fost îndeplinit integral.

Mai mult chiar, încă din cursul 
primei luni a acestui an se prac
tică în continuare, ba chiar se 
adîncesc și iau amploare, subter
fugii economice deosebit de dău
nătoare. Printr-o dispoziție arbi
trară a centralei T.C.M.M., planul a- 
nttal stabilit inițial pentru grupul de 
șantiere Petroșeni a fost redus în ziua 
de 27 ianuarie de la 92 680 000 lei, 
la 82 480 000 lei. Cînd a devenit clar 
că planul de 5 milioane lei, prevă
zut pentru ianuarie, nu poate fi rea- 3 
lizat în nici un chip, acesta a fost re- | 
dus la 4 milioane. Este evident că o 
asemenea practică rutinieră submi
nează rolul mobilizator, autoritatea pe 
care o are planificarea, nu este de 
natură să accelereze ritmul lucrărilor 
de la suprafață din bazinul carboni
fer al Văii Jiului. Chiar și cu aceste 
subterfugii, grupul de șantiere al 
T.C.M.M. a realizat în ianuarie o 
producție valorică de mai puțin de 3 
milioane lei.

Referindu-se la cauzele care au dus 
la acest extrem de slab start econo
mic, tov. Toma Cazacu, directorul 
Sucursalei regionale Hunedoara a 
Băncii de Investiții, ne-a spus : 
„Grupul de șantiere Petroșeni n-a a- 
vut asigurat suficient front de lucru 
la o serie de obiective care trebuiau 
continuate în luna ianuarie, ori pre
date beneficiarului. In același timp, 
nici planul pe obiecte și puncte de 
lucru n-a fost defalcat corespunzător. 
Astfel, s-a prevăzut începerea unor o- 
biective noi în valoare de peste 
500 000 lei, care nici pe departe 
nu aveau create condiții de realizare, 
în timp ce alte lucrări în continuare 
au fost abandonate în mod nejustifi
cat. Pe șantiere s-a făcut din nou sim
țită lipsa acută de materiale, în vre
me ce se menține un stoc supranor- 
maliv de peste 12 milioane lei".

Se cuvine adăugat că, în luna ia
nuarie, dobînzile pentru creditele res
tante se ridică la 160 000 lei, iar pe
nalizările plătite Combinatului carbo
nifer Valea Jiului pentru nepredarea 
obiectivelor prevăzute în plan se ri
dică la 1 341 000 lei. Acestea agra
vează și mai mult situația economică- 
financiară a grupului de șantiere a- 
mintit.

Dacă apreciem după rezultatele de 
pînă acum ale grupului de șantiere 
Petroșeni, nu se poate trage nici de- 
cum o concluzie optimistă. în orice 
caz, dat fiind necesitatea imperioasă 
a recuperării grabnice a rămînerilor 
în urmă, a realizării ritmice și inte
grale a planului pe acest an, reviri
mentul în activitatea economică a a- 
cestui grup de șantiere nu mai poate 
fi amînat. Rămîne ca, în cel mai scurt 
timp, conducerea T.C.M.M.-București 
și forurile de resort din Ministerul 
Minelor să acționeze cu hotărîre pen
tru asigurarea unui ritm susținut în 
execuția lucrărilor miniere de supra
față din Valea Jiului.

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii"

BRAȘOV
avut repercusiuni în creș
terea productivității muncii 
în secția țesătorie. Acum, 
unei muncitoare canetatoare 
îi revine o zonă dublă de 
deservire decît mai înainte. 
In această fabrică însă, 
.spiridușul" căutărilor nu 
are astîmpăr. Bunăoară, 
cînd am fost la țesătorie, 
aici se experimenta un nou 
tip de suveică, executată din 
material plastic. Posibilită
țile apariției de accidente 
produse de așchierea în ex
ploatare a vechilor suveici 
din lemn — cu efecte ime
diate în ruperea sau scărno- 
șarea țesăturilor — au fost 
eliminate. Iar durata de fo
losire a suveicilor se mă
rește de cîteva ori, ceea ca 
înseamnă alte economii.

Mai intervine un complex

de măsuri — la prima ve
dere disparate — care con
verg totuși spre ridicarea in
dicelui de calitate. De pildă, 
în secția țesătorie se aplică 
un sistem de salarizare ex
perimental, în care nivelul 
cîștigului e condiționat do 
calitatea produselor obținute. 
Adică, acord după calitate. 
Apoi, prin introducerea unui 
grafic de analiză zilnică, 
«-au creat condițiile nece
sare sesizării și intervenției 
operative pentru eliminarea 
eventualelor dereglări ce 
mai apar în activitatea 
întreprinderii, de la a- 
provizionare și pînă la 
livrarea produselor. Nu
mai așa se explică de ce 
nu s-au neglijat nici indi
catorii cantitativi și finan
ciari. La finele anului tre

cut producția marfă vîndută 
și încasată a depășit preve
derile semestrului II, de 
exemplu, cu 9 la sută, rit
micitatea a marcat „curba 
ideală", economiile totale 
la prețul de cost însumează 
8 093 000 lei, iar beneficiile 
peste plan peste 4,5 mili
oane lei.

— Trebuie adăugat un 
„amănunt", ne-a relatat tov. 
Teodora Zaplan, șef ser
viciu plan ț la începutul 
lui 1967, produsele de li
nuri erau nerentabile. Prin 
eforturi susținute și primind 
un ajutor substanțial din 
partea direcției generale 
tutelare, pînă la sfîrșitul 
anului nu numai că pierde
rea a fost anulată, dar o 
parte a economiilor la pre
țul de cost și a beneficiilor 
suplimentare se datorează 
tocmai acestor produse.

— Ce progrese va înregis
tra întreprinderea în anul 
1968 ?

— Acest an, ne spunea 
directorul, va constitui 
încă o verigă, încă o treaptă 
pe scara calității, „țesută" 
pe urzeala unei înalte eco
nomicități. Referitor la ca
litatea producției, vom con
tinua investigațiile pentru 
găsirea unor noi posibilități 
de îmbunătățire a caracte
risticilor stofelor și ale

celorlalte țesături ce le pro
ducem și, în special, con
ferirea unui grad superior 
de neșifonabilitate, ca și re
darea capacității de con
tractare pierdută în proce
sul de producție. Iar pen
tru 1969 avem de pe acum 
conturată ideea privind 
separarea unei linii de pro
ducție a țesăturilor pastel 
— o linie „de alb", cum îi 
spunem noi — și care va 
permite executarea unei largi 
game de stofe în culori des
chise, sortimente neglijate, 
dar foarte solicitate de 
populație.

Sînt gînduri, planuri și 
căutări ale țesătorilor bra
șoveni. Cele aproape 400 
poziții ale colecției — me
reu îmbogățită — de stofe 
pentru paltoane, pardesie, 
costume de damă și bărbă
tești, ca și țesăturile de 
modă — fantezi — cu care 
această fabrică se prezintă 
la confruntarea bianuală 
cu reprezentanți ai comer
țului, aprecierea de care se 
bucură produsele sale din 
partea specialiștilor și, mai 
ales, din partea cumpărăto
rilor, dovedesc cu prisosință 
că aici, la Brașov, se află un 
putemia pilon ai industriei 
ușoare.

Dan MATEESCU

(Urmare din pag. I)

Lo Complexul de morârit și panificație din lași o intrat în probe tehnologice fabrica de paste făinoase Foto : Oh. VințilI

de altfel și în celelalte, rețete, con
sumuri specifice, sau procese tehno
logice. Condițiile de detaliu sau su
plimentare față de cele esențiale cu
prinse, așa cum am arătat, în stan
darde, precum și cele privind co
menzile ocazionale, articolele de se
zon, podoabă și artizanat nu se în
scriu în standarde. Producătorii, îm
preună cu beneficiarii, au latitudinea 
să stabilească varietatea modelelor 
și garniturilor în funcție de cerințele 
pieței și modei.

Față de cele arătate, menționăm cil 
standardele pentru țesături conțin, în 
principal, prescripții referitoare la 
finețea șl desimea firelor utilizate, 
gama rațională de lățimi, sarcina de 
rupere (în urzeală și bătătură), rezis
tențele minime ale vopsirilor și im
primărilor, limitarea defectelor. Este 
în curs acțiunea de înscriere, în stan
dardele de țesături, a noi parametri 
funcționali, ca de exemplu : modifi
cările dimensionale la spălat și călcat, 
gradul de revenire din șifonare, re
zistența la coasere șl destrămare, 
gradul de mercerizare. Producătorii 
au toată libertatea în stabilirea cu
lorilor, desenelor, a combinațiilor 
dintre acestea etc.

In domeniul confecțiilor din țesă
turi și tricotaje, a căror pondere est» 
în continuă creștere, s-a standardi
zat, pe baza măsurătorilor antropo- 
metrice, o gamă de mărimi de cor
puri, definite prin înălțime (talie) 
și perimetrul bustului (grosime), 
pentru care trebuie proiectate șl 
executate confecții de către industrie. 
Gama a fost stabilită astfel îneît nu
mărul corespunzător de mărimi do 
confecții să fie suficient pentru sa
tisfacerea majorității cumpărătorilor. 
In ce privește confecțiile propriu-zisa 
nu se standardizează decît dimensiu
nile principale, care asigură potrivi
rea corectă a confecției, precum șl 
condițiile de calitate. ȘI la acestea, 
producătorii și organizațiile comerci
ale nu sînt stînjenite de nimeni în

Cum țăranii
A trecut mai bine de jumătate din perioada 

afectată, în această iarnă, învățămintului agro
zootehnic de masă. Sute de mii de țărani coope
ratori, lucrători din întreprinderile agricole de stat 
și stațiunile de mașini și tractoare își însușesc noi 
cunoștințe tehnice pentru a putea munci mai bine, 
mai productiv. Raidul nostru organizat în regiu
nile Cluj, Iași și Oltenia a urmărit modul cum se 
desfășoară cursurile învățămintului agrozootehnic 
și ce trebuie întreprins în vederea bunei desfășurări 
a acestei importante acțiuni.

De ce nu este 

„de masă"
în fiecare an, învățămîn- 

tul agrozootehnic a cuprins 
mase largi ale țărănimii 
știut fiind că de aceasta 
depinde promovarea în 
practică a cuceririlor știin
ței și tehnicii noi, sporirea 
producției agricole. Și în 
acest an s-a păstrat acest 
caracter. Dar nu peste tot. 
în unele locuri învățămîn- 
tul agrozootehnic nu prea 
este de masă. în primul 
rînd funcționează un număr 
mic de cercuri sau dacă au 
fost înființate funcționează 
defectuos : lecțiile nu se țin 
cu regularitate, numărul 
cursanților este foarte re
dus. Iată care este situația 
în regiunea Oltenia. în ra
ionul Gilort, de exemplu, 
funcționează doar un sin
gur cerc anul I, cu 30 de 
cursanțl, deși nevoile prac
tice ale cooperativelor din 
raion sînt mult mai mari. 
La Gorj, două cercuri au

doar 30 de cursanțl. Aceeași 
situație este și în raionul 
Strehaia, unde 4 cercuri de 
învățămînt agrozootehnic 
sînt urmate doar de 73 de 
cursanți, deși acest, raion 
are un pronunțat specific 
agrar.

Dar dacă în ce privește 
cuprinderea unui număr 
mai mare de țărani la 
cursurile învățămintului a- 
grozootehnic, acum nu se 
mai poate face nimic, ac
centul trebuie pus pe ti
nerea cu regularitate a lec
țiilor și participarea tutu
ror cursanților înscriși. Și 
în această privință se sem
nalează deficiențe. Să reve
nim tot la situația din re
giunea Oltenia. La multe 
cooperative cum sînt cele 
din Argetoaia, Melinești, 
Secui, Glod. Țuglui, nici 
cel puțin numărul de lecții 
planificate nu a fost pre
dat. La cooperativa agrico
lă de producție Moii, de e- 
xemplu, cursurile agrozoo
tehnice nu au fost deschise 
nici pînă acum. Și în alte 
locuri nu a fost respectat 
graficul ținerii lecțiilor. La

cooperativele agricole de 
producție „Unirea" din Se- 
garcea, Sălcuța, Osica de 
Sus, Greci, Filiași și al
tele pe lîngă faptul că frec
vența cursanților nu este 
corespunzătoare, la mijlo
cul lunii ianuarie, numărul 
de lecții predate în aceste 
cooperative era cu 5 mai 
mic decît cel stabilit în gra
fic.

De multe ori, în situații, 
se trec lecții ca ținute cînd 
în realitate nu au avut loc. 
La cooperativa agricolă din 
Balș. regiunea Iași, tehni-

raid-asichetă

clanul veterinar Stan Mo- 
canu afirmă că au fost ți
nute 7 lecții cînd, în reali
tate, fuseseră doar 4.

întrucît a rămas puțin 
timp pînă la începerea lu
crărilor agricole în cimp, 
este necesar ca lecțiile din 
cadrul învățămintului agro
zootehnic să fie ținute cu 
regularitate pentru a putea 
fi parcursă întreaga materie 
prevăzută în tematica fie
cărui cerc.

L.D.E. la 120 km 
pe oră

La uzina „Electroputere" din Craiova a înce
put construcția unei noi locomotive Diesel elec
trice, care va putea realiza o viteză de 120 
km pe oră, față de 90 cît au „surorile" ei fabri
cate pînă acum. Sporul de viteză preconizat este 
rezultatul activității de studii și cercetare a 
colectivelor de specialiști de la uzina „Elec
troputere" și de la Uzina constructoare de ma
șini din Reșița, care cooperează de mai mulți 
ani la realizarea lor. Pentru mărirea vitezei de 
circulație a noilor locomotive Diesel electrice 
s-au adus unele modificări la sistemul de reglaj 
tranzistorizat. Totodată, locomotivele vor fi dota
te cu un sistem special de siguranță autostop, ca
re le asigură un nivel tehnic ridicat în exploatare.

(Agerpres)

Ce se predă 

la lecții

Eficiența învățămintului 
agrozootehnic .este deter
minată de modul în care 
cunoștințele predate sint 
legate de specificul produc
ției în fiecare cooperativă 
agricolă. Ar fi multe exem
ple bune de dat în acea
stă privință deoarece mulți 
lectori se străduiesc' ca lec
țiile predate să fie cît mai 
strîns legate de necesitățile 
practice ale cooperativelor 
respective, îi ajută pe 
cursanți să aprofundeze cu
noștințele și să le aplice în 
producție. Se constată însă 
destul de frecvent deficien
țe serioase în ce privește 
tematica și conținutul lec
țiilor, ceea ce face ca învă- 
țămîntul agrozootehnic să 
nu constituie un mijloc efi
cient de ridicare, pe o 
treaptă superioară, a pro
cesului de producție agri
colă.

în regiunea Oltenia, la 
unele cercuri lectorii pre
dau lecții teoretice ce nu 
au nici o legătură cu viața 
practică a unităților, țin 
lecțiile din memorie, după

cele învățate la facultate. 
Indicațiile Consiliului Su
perior al Agriculturii, ca 
și ale Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție spun clar că lec
țiile în cadrul învățămin- 
tului agrozootehnic să fie 
legate strîns de nevoile 
producției și însoțite de de
monstrații practice, care să 
ajute pe cooperatori să a- 
profundeze cunoștințele 
primite. Din păcate însă 
sînt multe unități agricole 
din Oltenia unde atît ca
sele laborator ale coopera
tivelor, cît și loturile de
monstrative nu au fost fo
losite. De curînd, un grup 
de specialiști au vizitat 20 
de unități agricole din ra
ioanele Craiova, Filiași și 
altele. în nici unul din 
cercurile de învățămînt 
agrozootehnic, la care au 
luat parte, cu toate că au 
ajuns la lecția a 10-a și a 
li-a, încă nu se ținuse nici 
o aplicație practică. La co
operativa agricolă Secui, 
din raionul Craiova, lec
torii nu au folosit nici un 
fel de material didactic. Pe 
de altă parte, ei reclamă că 
nu au asemenea materiale. 
Dar la această cooperativă 
planșele, pentru care s-au 
cheltuit importante sume 
de bani, sînt întrebuințate 
în alte scopuri. Există și 
o altă lacună : lipsa de ma
nuale. La Răcari, din raio
nul Filiași, de pildă, la cer
cul de cultura plantelor de 
cîmp anul II, singura care 
are manual este inginera 
Tatiana Goga, lectora cer
cului. La cooperativa agri
colă din Filiași, în schimb, 
aflată doar numai la cîțiva 
kilometri de Răcari, bi
blioteca din biroul ingine
rului agronom este plină 
de asemenea manuale.

Și în alte regiuni se con
stată unele deficiențe în 
ce privește profilul și con
ținutul lecțiilor. La coope
rativa din Balș, regiunea 
Iași, s-a deschis, corespun
zător nevoilor acestei uni
tăți, un cerc cu tema „Creș
terea vacilor cu lapte". De 
la Consiliul agricol raional 
Hîrlău a venit însă o adre
să prin care se indica să se 
țină un curs pe tema „Va
lorificarea produselor zoo
tehnice" cu 9 lecții printre 
care : „Valorificarea pro
duselor apicole și serici
cole", cooperativa neavînd 
însă nici albine și nici 
viermi de mătase. Iată cum 
orientarea dată de Consi
liul agricol raional Hîrlău 
a avut darul să încurce lu
crurile. La cooperativa a- 
gricolă din comuna Jula, 
regiunea Cluj, toate cele 
10 lecții de la cercul agro
tehnic se referă la cultura

porumbului, începînd de 
la • istoric și pînă la cele 
mai diverse întrebuințări. 
Nu contestă nimeni impor
tanța acestei culturi, mai 
ales că ea ocupă o supra
față mare în cooperativă. 
Dar în condițiile acestei 
cooperative trebuia insistat 
și asupra altor culturi, care 
ar putea aduce venjturi su
plimentare : a căpșunilor, a 
castraveților etc. Formal 
este privit învățămîntul a- 
grozootehnic și la coopera
tiva agricolă din Borșa, ra
ionul Gherla. La cercul 
„cultura mare" tematica 
este cea șablon dată „de 
sus", fără o adaptare la 
specificul local, la nevoile 
concrete ale unității. Toate 
lecțiile se referă la „cul
tura mare" scăpîndu-se din 
vedere că în planul de 
producție pe acest an se 
prevede plantarea a 5 ha cu 
vie, care cere cunoștințe 
suplimentare, mai ales că pe 
aici oamenii nu au cultivat 
pînă în prezent vie. De a- 
semenea, vor trebui irigate 
încă 10 ha cu legume, po
rumb și plante furajere. 
Din tematică au fost „scă
pate" lecții cu privire la 
însușirea unui minim de 
cunoștințe în acest dome
niu.

Dacă cele învățate la 
cursurile învățămintului 
agrozootehnic nu sînt 
aplicate cu bune rezultate 
în practică înseamnă că 
această importantă activi
tate este zadarnică. Cu toa
te că la cercurile de creș
tere a animalelor de la co
operativele agricole Tigă- 
nași și Balș, regiunea Iași, 
s-au ținut lecții despre 
pregătirea furajelor grosie
re, cocenii dați ca hrană 
vitelor nu sînt tocați și 
pregătiți corespunzător. Or, 
a lăsa de la bun început 
de o parte tot ce se predă 
la cursuri, înseamnă că nu 
a fost înțeleasă pe deplin 
necesitatea introducerii a 
ceea ce este nou și înaintat 
în procesul de producție 
agricolă. Aceasta nu poate 
face cinste nici lectorilor 
și nici cursanților.

In zilele care au mai ră
mas pînă la încheierea 
cursurilor învățămintului 
agrozootehnic lectorii să 
țină în principal acele lec
ții' care sînt reclamate de 
specificul și cerințele lo
cale. să se urmărească 
aprofundarea pe toate căile 
a cunoștințelor predate și 
aplicarea lor în practică în 
vederea sporirii continue 
a producției agricole.

V. DELEANU 
Al. MUREȘAN 
M. CORCACI

alegerea modelelor, materialelor, cu
lorilor, desenelor.

Prin acțiunea de standardizare s-a 
urmărit, totodată, realizarea unei 
marcări vizibile a produselor, caro 
să asigure informarea corectă a con
sumatorilor cu privire la bunurile ce 
li se oferă (de exemplu, marcarea 
naturii și proporției fibrelor 'ompo- 
nente, precum și a modulul de în
treținere la țesături și confecții tex
tile).

— Nu este oare exagerat nu
mărul prescripțiilor de care vor
biți ?

— Nu este. Subliniez că in țările 
cu o industrie a bunurilor de con
sum dezvoltată, unde există în ge
neral o mare varietate de sortimente, 
se merge pe aceeași linie în standar
dizare. Trebuie să vă spun că dis
punem de toate standardele ce se 
publică intr-un mare număr de țări 
cu o industrie dezvoltată și că toți 
factorii care concură la elaborarea și 
aprobarea standardelor le au în ve
dere.

— Cînd îi întrebi pe unii pro* 
ducători, mai ales din industria 
ușoară, de ce-și face loc cu atîta 
greutate „linia" modei, justifica
rea vine repede : „ce să-i faci, 
standardele..." Să fie oare un 
adevăr că standardele care sa 
referă la producția bunurilor 
de consum constituie o frînă în 
calea creației, a diversificării 
produselor ?

— Asemenea critici la adresa 
standardizării bunurilor de consum 
erau valabile în special pentru si
tuația din trecut. Intr-adevăr, în 
primii ani de activitate, din lipsă de 
experiență, s-a mers pe linia înscrie
rii în standarde a unor prescripții 
detaliate, uneori chiar îngrăditoare. 
Astfel, standardele de confecții tex
tile și de încălțăminte conțineau 
prescripții legate de modele, dimen
siuni de amănunt etc. Treptat, s-a 
trecut la eliminarea prescripțiilor 
care încorsetau posibilitățile de lăr
gire a sortimentelor, astfel îneît în 
anul 1966 mai rămăseseră puțin» 
cazuri de acest fel. Pentru ca a- 
ceastă acțiune să fie dusă la capăt, 
în anul 1967, Direcția Generală pen
tru Metrologie, Standarde șl Invenții 
a analizat, împreună cu organele 
centrale interesate, standardele în 
vigoare, în vederea stabilirii acelora 
care trebuie revizuite, pentru elimi
narea acelor prevederi care frînează 
diversificarea sortimentelor. De a- 
semenea, au fost anulate și înlocuita 
prin norme interne departamentala 
standardele referitoare la produse cu 
caracter pronunțat de modă, ca 1 
fulare, cravate, pălării, căciuli ș.a.

— Cum vedefi' rezolvarea de
plină a acestei probleme ?

— Standardele se elaborează pe bază 
de plan, cu participarea activă, așa 
cum am arătat, a factorilor intere
sați — producători și beneficiari. 
Aceștia se străduiesc să colaboreze, 
alături de noi, la întocmirea de stan
darde corespunzătoare, care să per
mită realizarea de bunuri de consum 
de bună calitate și pe gustul cum
părătorilor. Sînt totuși cazuri cînd 
unii factori interesați, neînțelegînd 
încă aceste cerințe, ne creează greu
tăți. Astfel, unele organe ale co
merțului interior, de pildă, au insis
tat să se aprobe standarde pentru 
unele sisteme de confecții — ca da 
exemplu pentru încălțămintea trasă 
prin branț (TB) care are o pondera 
mică ; alteori, aceleași foruri, spra 
deosebire de producători, din dorin
ța de a simplifica cît mai mult ope
rațiile de încheiere a contractelor șl 
recepția calitativă a mărfurilor, cer 
să se includă în standarde prevederi 
de detaliu sau de natură contrac
tuală. Dar prin colaborarea atentă 
și plină de răspundere a reprezen
tanților noștri cu factorii interesați, 
standardele noi sau revizuite cores
pund în măsură din ce în ce mal 
mare cerințelor economiei și exi
genței consumatorilor, asigurînd. 
prin aplicarea lor corectă, o eficiența 
economică sporită, ridicarea calității 
produselor și înlesnirea relațiilor 
dintre producători și organlzațlilo 
comerciale.

Convorbire realizate de 
Nicolae BRUJAW
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0 Capcana : PATRIA 16,30 ;
19 ; 21,15, FESTIVAL 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.0 împușcături pe portativ : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2289 — ora 17,30 și seria 2293 — 
ora 20,30), REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18 ; 20 ; 22, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
O De trei ori București t VICTORIA — > ; 11,13 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.0 Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare 
Io, Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.0 Căutațl Idolul t MELODIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21, MODERN — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21, GRIVIȚA (completare Pași spre Brâncușlj 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® Un bărbat șl o femele : CAPITOL — 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FEROVIAR (completare Invi
tație) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR 
(completare Atenție !) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, TOMIS (completare Pași spre Brân- 
cuși) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.O Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași 
spre Brâncușl) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.

• Indrăgostițil : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
© încercuirea : FLOREASCA — 16 ; 18,15 ;
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15-; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30 (la ambele completarea în tntîmpinarea 
viitorului).

cinema
O Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : 
LUMINA (completare Sorinei și soarele) — 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• jocuri neschimbate : DOINA (completare Gi
gantul înaripat) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Dosarul XII : UNION (completare Impru- 
dențll) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI (comple
tare Intîlnire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Io, Mlrcea Voievod — Dațl-mi un calmant

Lauri celor mal buni — Plinea noastră — 
Orizont științific nr. 12/1967 — Miracole : TIM
PURI NOI - - - *
• Război șl 
- 14,30 ; 19,
18.30.
• Ocolul :
( ' ' -
20.30.
• Dragostea unei blonde : DACIA 
Fetița cu chibrituri) — 8,15—15 în 
17 ; 19 ; 21.
? Profesorul distrat : BUZEȘTI (ci

xercițil și aplicații militare) — 15,30 ; __ , ___
• Un idiot la Paris : CRÎNGAȘI (completare 
Refugiul lui Bil cel negru) — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
® Un nabab maghiar : BUCEGI (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Amprenta : UNIREA (completare Sănătatea 
mintală a copilului) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O fată fericită : FLACARA (completare Mal 
bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 14,30 ; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.0 Martin soldat : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9—21 în continuare.
pace (seriile I și II) : GIULEȘTI 
ARTA — 9,30—14 în continuare ;

ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
(completare Republica la 20 de ani) — 16 ; 18,15 ;

Dragostea unei blonde : DACIA (completare _ .. conțjnuare .

(completare 
’ ; 18 ; 20,30.

• Cînd tu nu ești ; MIORIȚA (completare 
Mihail Kogălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• Escroc fără voie : POPULAR (completare 
oameni deasupra norilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Corlgența domnului profesor : MUNCA (com
pletare Opt minute de vis) — 16 ; 18 ; 20, DRU
MUL SĂRII (completare împlinire) — 16; 18; 20.
• Republica Skid : MOȘILOR (completare Osta
șii pădurii) — 15,30.
• Haiducii : MOȘILOR — 18 ; 20,30.
• Meandre : COTROCENI (completare Pe dru
mul măiestriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Servus, Vera ! : VOLGA (completare Orizont
științific nr. 10/1967) - 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• O sută unu dalmațieni : RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20,30, PACEA — 15,30 ; 13 ; 20,30 (la ambele 
completarea Năică și veverița).
• Spartacus (ambele serii) : PROGRESUL —
15.30 ; 19.
• Un taxi pentru Tobruk : VIITORUL (comple
tare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : COSMOS (com
pletare O după-amlază plină de peripeții) —
14.30 ; 16,30 : 18,30 ; 20,30.

Reflecții la
retrospectiva
LUCIAN

Rosturile cuvîntului în film, pon
derea și funcțiile dialogului par de 
mult elucidate. Dar discuțiile reîn
vie periodic. Reapar în anchetele re
vistelor de specialitate puncte de 
vedere combătute îndată vehement, 
ca desuete. Pentru scriitorii cu ac
tivitate de scenariști este uneori și 
o chestiune de protocol, afirmarea 
importantei dialogului devine un 
gest de demnitate, un refuz de a 
lăsa literatura într-o poziție subal
ternă.

Fără a fi de acord cu minimaliza
rea componentei literare, la care ac
centul pus pe specificul filmului îi 
îndeamnă pe regizori, atunci cînd 
teoretizează, trebuie să recunoaștem 
că filmul plătește frecvent un preț 
greu pentru datoriile contractate fată 
de literatură. Verbalismul — decla
mator, sentimental ori cu orice preț 
inteligent, paradoxal, filozofant — e 
mal greu de suportat în fata ecra
nului.

Filmul nu s-a născut din litera
tură. Noțiunea de „sinteză piastico- 
literară" nu are înțeles istoric. Dar 
cînd s-a trecut de la joc la artă, li
teratura s-a impus progresiv. Fără 
a mai discuta situația specială a e- 
cranizărilor, scenariul și dialogul au 
constituit un strat literar integrat si 
tradus într-un limbaj propriu, privit 
mereu cu neîncredere, dar dovedin- 
du-se, pînă în clipa de fată, indis
pensabil.

Rămînînd pe terenul dialogului, se 
remarcă urmările supărătoare ale 
tendințelor de a-1 trata ca pe o ac
tivitate independentă si privilegiată. 
E cazul cu oricare din componen
tele filmului care trăiesc și se valo
rifică doar prin întreg. Virtuozita
tea pentru virtuozitate a operatoriei 
nu dă rezultate mai fericite., poate 
constitui cel mult un exercițiu pen- 

' tru filmele viitoare, exercițiu prac
ticat în dauna filmului prezent. Dar 
într-o artă predominant vizuală, in
geniozitatea inutilă a imaginii e mai 
puțin supărătoare decît abuzul de 
dialog.

Teoretizări posibile pe la 1930, cînd 
filmul sonor își căuta drumurile, ne 
par astăzi cu totul naive. Astfel au 
fost afirmațiile dramaturgului Mar
cel Pagnol, o vreme și cineast de 
succes, care vedea în filmul sonor 
o extindere de mijloace și o formă 
modernă a teatrului. Asemenea teze 
nu-și mai află susținători. Literatu-

rlzarea dialogului, supraabundent și 
presărat cu cochetării de stil, e su
părătoare chiar cînd textul aparține 
unei romanciere de talentul Margue
rite! Duras, într-un film de valoa
rea lui „Hiroșima, dragostea mea". 
Dialogul caligrafic rămîne nedigerat 
și în cîteva filme românești. As cita 
tocmai o reușită remarcabilă a re
gizorului și operatorului, dar cu stîn- 
găcil în dialog, cum este „Duminică 
la ora 6“.

în căutarea unul limbaj „pur ci
nematografic" o reacție a regizori
lor a fost reducerea dialogului pînă

lui, textelor cîntate. Ba chiar a in
tercalat ecranizarea unei schițe de 
Caragiale, tratată cu mijloace tea
trale.

E evident că soluția nu poate fi 
renunțarea totală la dialog, chiar 
dacă abandonarea lui pe anumite in
tervale capătă eficacitate artistică. 
De la Eisenstein la Antonioni sau 
Losey, nici unul dintre cineaștii de 
anvergură n-a adoptat această solu
ție prea simplă. „Triumful vizualu
lui asupra cuvîntului", eliminarea to
tală a dialogului înseamnă amputa
rea filmului de un mijloc funda

GRIGORESCU

la dispariție. Fapt este că riscul ar
tificialului pe care îl comportă renun
țarea la dialog e mult mai puțin su
părător decît vorbăria. Spectatorul 
cit de cît avizat nu se plînge că în
tr-un film se vorbește prea puțin. 
Sînt cunoscute cîteva exemple : fil
mul japonez „Insula", un scurt-me- 
traj ca „Balonul roșu". Eficacitatea 
comică e ajutată în „S-a furat o 
bombă" de renunțarea la dialog. E 
semnificativ însă că astfel de reu
șite sînt foarte singulare, că nici re
gizorii respectivi n-au perseverat. în 
partea care-i revine în filmul „De 
trei ori București", Gopo a acordat 
un loc mult prea generos dialogu

mental de expresie. De altfel, pro
blema nu se poate discuta în ab
stract. Ponderea dialogului e în func
ție de tipul de film. Purismul spe
cificului cinematografic poate res
pinge filmele-proces. Ele au prile
juit totuși cîteva producții onorabi
le ale lui Lumet sau Kramer. în a- 
ceste filme abundența dialogului e 
necesară, fără ca limbajul să înce
teze a fi cinematografic.

Dialogul conceput funcțional este 
o latură inseparabilă dintr-un limbaj 
cinematografic complex. întregește 
sau este întregit de ceea ce spune 
mimica unei fete — „microfiziono- 
mia“ — dar si de mișcarea aparatu-

lul, de ceea ce spun obiectele sau 
peisajul, muzica sau tăcerea. Poate 
fi abundent, dar păstrează o anumi
tă finalitate artistică, e menit să ca
racterizeze un om sau o situație. Așa 
cum uneori e obligat să fie inco
erent și incomplet, să devină inter
mediarul altor mijloace. în „Iluzia 
cea mare", filmul lui Jean Renoir, 
ofițerii francezi dintr-un lagăr de
prizonieri pregătesc un spectacol și 
primesc un cufăr • cu rochii pentru 
„travesti-uri". Glumele în doi peri 
se întrerup brusc în fata a tot ceea 
ce se trezește în conștiința acestor 
oameni claustrați de cîțiva ani. Sin
gura replică rostită este un „e nos
tim", tulburat.

Se pot cita în filmele noastre e- 
xemple izbutite de manipulare a dia
logului funcțional : convorbirile din
tre țărani în scenariul la „Setea"-, 
momente din „Răscoala". Se pot cita 
și scene în care scriitorul uită că 
în momentul respectiv e scriitor de 
film si lasă frazele să alunece ma
iestuos de ne soclu. Se simte mal a- 
les în filmele noastre necesitatea 
tratării mai îndrăznețe a dialogu
lui, din unghiuri diferite, ca un mod 
de comportare, ca un fapt social.

O altă latură frecvent pusă în dis
cuție a dialogului o constituie mo
dul cum e rostit. Protestele împo
triva teatralismului nu au încetat, 
deși se pot remarca progrese. Teo
retic regizorul și actorii știu, pro
babil, că altele sînt condițiile spec
tacolului, că distanța de la scenă la 
spectator e fixă, în timp ce dialo
gul filmului are posibilități echiva
lente cu prim-planul, poate fi in
tensificat, atenuat, montat. Exista, 
totuși, monologuri interioare care ră
sună ca șl „Cîinele soldatului" de
clamat la o serbare școlară, dialo
guri intime rostite cu excelentă și 
accentuată dicțiune.

Soluția nu e neapărat diferenție
rea exclusivă a actorilor : unii de 
teatru, alții de film. în toate marile 
cinematografii naționale se petrec 
schimburi între scenă și film. Există 
aici și o latură pedagogică. Dar sar
cina principală rămîne a regizorilor. 
Munca regizorului de film cu acto
rul înseamnă și ușurarea trecerii ce
lui din urmă de pe scenă pe platou, 
cu toate marile diferențe de mij
loace pe care le pretinde această 
trecere.

11,00—12,00 Jocurile olimpice de Iarnă. Pa
tinaj viteză : proba de 500 metri — femei. 
17,30 Curs de limba rusă (lecția a 2-a). 17,58 
Sumarul zilei. 18,00 Pentru școlari : Albatros 
— revistă literară. 18,30 Jocurile olimpice 
de Iarnă. Hochei : U.R.S.S. — S.U.A. 19,45 
Telejurnalul de seară. 20,10 Buletinul me
teorologic. Publicitate. 20,20 Studioul mu
zical. Cultura muzicală de-a lungul timpului. 
20,50 Tainele profesiunilor. 21,20 Jocurile 
olimpice de Iarnă. Rezumatul filmat al com
petițiilor zilei. 21,35 Film artistic — Profe
sorul Fabre. 22,55 Telejurnalul de noapte.

Ion SAUȘTEĂNU

Sălile Muzeului, de Artă 
găzduiesc acum expoziția 
retrospectivă a pictorului 
Lucian Grigorescu. O sută 
douăzeci și cinci de picturi, 
guașe și acuarele alcătuiesc 
un ansamblu care degajă 
limpede sentimentul că ne
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TURNUL BARAȚIe!

TREPTELE 0 NOUA SALA OE SPECTACOLE

(Urmare clin pag. I)

nilor și Intereselor lor. Corespund 
pe deplin necesităților actuale mă
surile prevăzute în legătură cu 
liceul de cultură generală — 
cu o durată de 4 ani — ca
re va funcționa pe secții : reală, 
cu accent pe matematici și fizică; re
ală, cu profil de chimie-biologie ; 
umanistă, cu accent pe studiul li
teraturii române, filozofie și limbi 
străine ; clasică, orientată spre stu
diul limbilor latină și elină, 
în fiecare secție liceală se va 
asigura însușirea unui larg ori
zont de cultură generală șl 
o cît mat accentuată profila
re. Echilibrul just între cultura 
generală și specializare — care se 
preconizează în studiu — va asigu
ra premisele unei temeinice pregă
tiri a tinerei generații. Invățămîn- 
tul va căpăta astfel un caracter de
mocratic și mai accentuat, sporind 
pentru toți tinerii posibilitatea de a 
studia corespunzător chemării și 
aptitudinilor fiecăruia. Folosind fie
cărui viițor cetățean al țării prin 
asigurarea dezvoltării lui armo
nioase ca om, școala își îndepli
nește rolul său de principal factor 
de civilizație și cultură, contribuind 
la ridicarea întregului popor pa 
treapta de civilizație implicată de 
epoca istorică pe care o străba
tem. Gîndit, sintetizat astfel de un 
colectiv de oameni cu experiență, 
și pe baza unei largi consultări a 
specialiștilor în materie și a cadre
lor didactice, studiul conține, evi
dent, schema unei legislații noi a 
învățămîntului, de la care sîntem 
îndreptățiți a aștepta cele mai bu
ne rezultate.

Aș vrea să fac cîteva mențiuni șl 
!n ce privește măsurile ce se pro
pun în legătură cu învățămîntul 
profesional și tehnic. După cum 
se știe, tot ce se realizează astăzi 
în dezvoltarea industriei noastre. 
In noile fabrici șl uzine, în toate 
marile întreprinderi, ca și în do
tarea agriculturii, reprezintă ulti
mul cuvînt al tehnicii. Cunoașterea 
aa și folosirea lor cer tot mai 
multe șl mai profunde cunoștințe, 
nu numai pentru cadrele superioa
re, dar chiar pentru definirea 
muncitorului calificat al acestor 
vremi. Prin măsurile ce se între
prind el va învăța mai multă fi
zică și chimie, va aprofunda mal 
temeinic tehnologia meseriei, după 
ce a studiat 10 ani în școala ge
nerală. Astfel, absolvenții acestor 
școli vor primi o pregătire cores
punzătoare cu ceea ce doresc ei 
și ceea ce dorește societatea ; a 
crea contingente de muncitori, 
tehnicieni, ingineri cu o înaltă 
pregătire, cu un orizont de cultură 
larg.

Și încă un fapt. Studiile sînt 
supuse dezbaterii publice. Toți 
țâțânii, indiferent de profesie,

fost chemați să-și expună opiniile. 
E cel mai elocvent atestat al ma
relui interes de care se bucură azi 
școala românească din partea în
tregii noastre societăți ; un nou șl 
strălucit atestat al marii răspun
deri cu care partidul și statul nos
tru pregătesc fiecare din măsurile 
care privesc nivelul de bunăstare 
materială șl spirituală al întregu
lui popor.

Inițiativa Editurii tine
retului de a tipări o serie 
de „mici monografii de 
istorie literară' a fost în- 
tîmpinată, în urmă cu trei 
ani, de unanime apiecieri. 
Fără a urmări — aseme
nea studiilor ce însoțesc 
scrierile publicate în 
„Biblioteca școlarului' 
sau în „Lyceum' — o fi
nalitate strict didactică, 
avînd deci o deplină li
bertate în ceea ce pri
vește modul de organi
zare și prezentare a ma
terialului, lucrările edi
tate în cadrul noii colec
ții își propuneau să înfă
țișeze unui public mult 
mai larg — elevilor, stu
denților, dar și oricărui 
alt cititor dornic să-și 
îmbogățească cunoștin
țele — o imagine de an
samblu, cuprinzătoare, 
deși într-un număr limi
tat de pagini, asupra dru
mului vieții și creației 
unor reprezentanți de sea
mă ai istoriei literaturii 
noastre. Volumele apăru
te în acest răstimp, fie 
că au reluat studii tipă
rite în publicații de spe
cialitate sau ca introdu
ceri la ediții de „opere", 
fie că au fost în mod spe
cial elaborate, și-au dove
dit pe deplin utilitatea, 
fapt demonstrat atît de 
opiniile critice exprimate 
pe marginea lor în pagi
nile presei literare sau co
tidiene, cît și de epuiza
rea, în scurtă vreme, a 
tirajelor. Prin modul pro
priu în care majoritatea 
autorilor s-au apropiat de 
obiectul cercetării lor, 
descifrînd laturile esen
țiale ale activității scrii
torului studiat, subliniin-

Peisajul cultural bucureștean se îmbogățește cu 
o nouă sală de spectacole, destinată în primul rind 
speotatorilor copii. In această sală, situată în inima 
Capitalei, pe strada Academiei nr. 28—30, la in
tersecția străzii Academiei cu str. Aristide Briand, 
își va relua activitatea peste cîteva zile ansamblul 
de marionete al Teatrului Țăndărică.

Noua sală a teatrului, cu o capacitate de peste 
350 locuri, elegant mobilată, cu o bună vizibilitate 
și acustică, va fi inaugurată duminică 11 februarie, 
ora 11, cu spectacolul pentru copii „Vrăjitorul din Oz“.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu — 20 e Opera română : 
Aida - 19 ș Teatrul de stat de operetă : Secretul iul Marco 
Polo — 19,30 • Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Romeo și Julleta — 19,30, (sala Studio) : Jocul ade
vărului — 19,30 • Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20. e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Comedie pe întuneric - 20 ș Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Acest animal ciudat — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră - 20 e Teatrul Giulești (în 
sala Teatrului evreiesc de stat) : Paharul cu apă — 19.30
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Intîlnire Ia Senlis — 19,30
• Teatrul Mic : Pur și simplu o criză (premieră) - 20 ș Tea
trul „Ion Creangă" : Toate plnzele sus — 16,30 * Teatrul 
„Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17, (la Palatul 
pionierilor) : Vrăjitorul din Oz - 17 # Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema — 19,30, 
(sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30

seriei de micromonografii 
de istorie literară

du-1 valoarea operei, 
ca și actualitatea ei pen
tru lectorul zilelor 
tre, aceste lucrări 
stituie nu numai o 
să competentă de
mare ci și o adevărată 
călăuză în universul crea
ției unor prodigioși poeți 
și prozatori ca Vasile A- 
lecsandri, Grigore Alexan- 
drescu, I. L. Caragiale, 
Alexandru Odobescu, Oc
tavian Goga, Liviu Re- 
breanu sau Mihail Sado- 
veanu. Cu toate că fiecare 
studiu în parte a susci
tat interesul — printre 
semnatarii lor se numără 
de altfel cunoscuți critici 
și istorici literari ca G. 
Călinescu, Șerban Ciocu- 
lescu, Const. Ciopraga, 
Silvian fosifescu, Al. Piru 
sau D. Micu — seria, în 
întregul ei, nu a reușit în
că să se impună în măsu
ra în care am fi așteptat ' 
acest lucru.

De bună seamă, rolul 
unei colecții nu este doar 
de a tipări în același for
mat și în același tip de 
coperți un număr de lu
crări, ci de a comunica 
în mod organizat, siste
matic, cu periodicitate, 
rezultatele obținute în
tr-un anumit domeniu de 
creație artistică sau de 
cercetare științifică. Pres
tigiul colecției se datoreș- 
te în primul rind modului 
unitar în care este conce
pută, individualității pro
filului său, noutății inter

pretărilor ca și a formule
lor editoriale pe care le 
consacră. Or, tocmai în a- 
ceastă privință ni se pare 
că eforturile Editurii ti
neretului nu au fost sufi
cient de constante.

După cum s-a mai ară
tat, republicarea în seria 
micilor monografii a unor 
studii sau a unor extrase 
din studii de valoare mai 
vechi nu poate fi decît 
binevenită, acestea rele- 
vîndu-și pregnant calită
țile in momentul în care 
pătrund in cercuri mai 
largi de cititori. Totuși, 
atunci cînd reeditările 
continuă să fie preponde
rente în raport cu cer
cetările originale, conce
pute pentru a fi publicate 
în acest context, ajun
gem în mod firesc să ne 
întrebăm care este con
tribuția editorului și. mai 
ales, care sînt 
tivele activității 
răspuns indirect 
menea întrebare
chiar ritmicitaiea 
{iilor, deziderat pe care, 
din păcate, nici alte colec
ții nu-1 satisfac corespun
zător. în cazul colecției 
de față, cele 13 titluri pu
blicate în anii ce au tre
cut de la înființarea ei ni 
se par a reprezenta o ci
fră sub limita nu numai 
a necesităților, dar și a 
posibilităților reale edito
riale Putem oare consi
dera o colecție drept o 
prezență viabilă atunci

cînd intre diversele sale 
apariții trec luni de zile, 
fără ca ea să-și manifeste 
existența în fața 
publice ?

Menirea seriei 
cromonografii de 
literară, ca și i 
celor cărora ea li se adre
sează solicită Editurii ti
neretului o muncă perse
verentă, continuă, tiuzînd 
către atingerea unor obi
ective precise. Tocmai de 
aceea credem că stimula
rea cercetărilor care să 
ducă spre exprimarea 
unor puncta de vedere ine
dite, spre realizarea unor 
sinteze personale trebuie 
să constituie unu) dintre 
obiectivele sale funda
mentale. Lărgirea ariei de 
colaboratori, atragerea în 
continuare a unor pres
tigioși exegeți — familia
rizați cu personalitatea 
autorilor studiați și cu e- 
poca în care aceștia 
și-au desfășurat activita
tea — a căror com
petență recunoscută să 
constituie premisa ela
borării unor lucrări de 
înaltă ținută științifică, pot 
fi căi principale de îm
plinire a unor asemenea 
cerințe. S-ar evita ast
fel și caracterul oare
cum descriptiv și didac
tic al unor lucrări redac
tate de cercetători care 
au probabil o mai 
trînsă experiență în 
meniul interpretărilor 
tice, așa cum este,

pildă, aceea dedicată lui 
N. D. Cocea.

Totodată, o deosebită 
Importanță prezintă și 
concepția editorului asu
pra profilului întregii co
lecții, asupra Imaginii de 
ansamblu pe care ea o 
oieră prin succesiunea 
scriitorilor studiați. Crite
riul valorii lor reale și nu 
preferințele subiective 
trebuie să determine în
totdeauna aprecierea o- 
portunității apariției în 
colecție a unei anumi
te cercetări monografice. 
Din planurile de perspec
tivă, ce se cer con
secvent realizate, nu pot 
lipsi studiile special con
cepute, dedicate clasici
lor sau figurilor proemi
nente ale literaturii ro
mâne contemporane — 
chiar dacă operele lor au 
fost deja comentate în 
ample exegeze — dar nici 
acelea dedicate unor 
scriitori mai puțin cunos
cuți, a căror contribuție 
meritorie se cuvine a fi 
mai bine pusă în valoare.

Rigoarea interpretări
lor critice, nivelul lor ca
litativ, ca și periodicitatea 
aparițiilor sînt condițiile 
de bază ce impun o co
lecție cu profilul celei la 
care ne-am referit în rîn- 
durile de față. Premisele 
de la care se pornește ne 
îndreptățesc să așteptăm 
ca Editura tineretului să 
obțină realizări de presti
giu în această direcție, 
cu condiția afirmării pro
priei 
cării 
care

cu lumi- 
calmă și 
definește 

pictură.
critici și

aflăm în fața unui adevărat 
pictor — în sensul cel mai 
deplin și nobil.

Acum, Ia nici 3 ani de la 
moartea artistului, opera ți 
omul se asociază (pentru cei 
ce l-au cunoscut) într-un 
mod atît de organic ți evo
cator, încît, uluiți că prezen
tul de ieri a devenit dintr-o 
dată legendă, pățim cu 
pect să-1 re-cunoaștem, 
înțelegem mai bine și 
adevărat.

Este un prilej să ne 
dim cu vagă senzație
culpă, la faptul că în aspira
țiile noastre pline de îndîr- 
jită și tinerească ambiție 
profesională rămîn atît de 
puține disponibilități pentru 
lectura prin prezent a tre
cutului, pentru bucuria de 
a fi contemporani unor oa
meni, a căror experiență ar 
trebui împrăștiată direct și 
nu dedusă postum.

Figura lui Lucian Grigo
rescu, cu pitoreasca sa de
zinvoltură și franchețe, cu 
nostalgia Franței, unde s-a 
format ca pictor, cu dărui
rea arzătoare pentru profe
siunea sa — se suprapune 
instantaneu lucrărilor, se 
contopește cu peisajul de 
la Cassis, cu cel din Cot- 
meana sau Balcic, 
na irizată, senină, 
odihnitoare, ce 
afectiv întreaga sa

Nu i-a iubit pe
este poate justificată aver
siunea pentru o critică ce 
n-a știut să-1 impună pu
blic la reala sa valoare. El 
este cel de-al doilea Grigo
rescu al picturii românești 
— un clasic al picturii noas
tre moderne, cu o forță li
rică deosebită, cu certitu
dini artistice robuste, dar 
neostentativ enunțate, în 
imagini de înaltă probitate 
profesională.

Pentru aplicatorii de eti
chete delimitative, pictura 
lui Lucian Grigorescu se 
cuprinde în zona de tîrzie 
supraviețuire a unui curent 
artistic consumat și omolo
gat de istorie. Este optica 
celui ce tolerează împreună 
valoarea și nonvaloarea ar
tistică — autenticul și simu
lacrul — pe considerentul 
mijloacelor de exprimare a- 
semănătoare. Lucian Gri
gorescu poartă, într-adevăr, 
amprenta epocii ți a școlii 
care l-a format, școala post- 
impresionistă, cu setea 
de lumină și culoare 
diantă, cu metoda sa
lucru în plin aer, în natură 
și prin datele procurate ne
mijlocit de ea. Dar acest 
lucru este comun tuturor

pictorilor ce folosesc acest 
mijloc de exprimare (ex
trem de mulți ți la noi și 
în alte țări), fără ca metoda 
în sine să însemne implicit 
ți valoare artistică.

în mod remarcabil și 
neobișnuit însă, Lucian Gri
gorescu are, în limitele aces
tei modalități, acces deplin 
în sensibilitatea omului de 
cultură plastică modernă, 
opera sa conținînd acel far
mec perpetuu, acel element 
permanent al artei inalterat 
de metamorfoza procedeelor 
tehnice. Pentru el, forma 
de exprimare nu este decît 
un sistem de referire — 
convenția artistică, 
să-i exprime măsura 
trică a artei sale.

Fiecare pînză este
tatul unei îndelungi perioa
de de contemplare a natu
rii, de impregnare pe toate 
registrele sensibilului, cu 
realitatea ambiantă.

Lucrate la Cassis, Man
galia, Paris, în lunca Neaj- 
lovului, în atelierul său de 
la Mogoșoaia, operele salo 
poartă o calmă degajare a- 
fectivă — ecou, nu atît al 
observației analitice, cît al 
stărilor lăuntrice declanșato 
în contact cu natura. Exis-' 
tă la Lucian Grigorescu o 
strălucire plastică, o savoa
re a materiei picturale, nu 
exterioară, nu urmărită de
liberat prin grifa față de 
tușă sau pensulație, ci obți
nută în procesul de reveni- ' 
re, de tatonare, de sugestie 
incertă și discretă prin care 
încearcă îndelungata tălmă
cire în imagine a stărilor 
sale de contemplație. Vigu
ros, cu o gestică trepidan
tă și mobilă, notînd volu
me ce se topesc aerian, se 
interferează într-o ordine a 
valorilor de mare subtilitate, 
imaginile sale te obligă să 
descoperi succesiv și ine
puizabil frumuseți.

Printre perioadele sale de ■» 
creație (foarte clar oglindite 
în expoziția organizată se
rios, cu lucrări bine selec
ționate), prima — sub in
fluența ordinii constructive 
a lui Derain — este școala 
echilibrului, a consistenței 
formelor, a stăpînirii com
poziției grafice a imaginii. 
Abandonată în favoarea pic
turii difuze și calde — evi
dent mai adecvată tempe
ramentului său liric, de cal
mă și savuroasă narație — 
această perioadă lasă însă 
să se întrezărească în toată 
opera sa o mare rigoare în 
ordonarea constructivă a ta
bloului,

In toată opera lui Lucian 
Grigorescu recunoaștem — 
în ciuda unor etape distinc
te — o poziție estetică foar
te netă, o constanță de ati
tudine față de realitate, im
presionantă, dar mai ales o 
stăpînire deplină a mijloa
celor sale de exprimare. 
Cînd, în 1965, cu puțin 
timp înainte de moartea sa, 
l-am întrebat dacă observă 
Ia cei din tînăra generație o 
formă de continuitate a pic
turii sale,

— „Nu 
astăzi știu 
în același 
Ei gîndesc altfel pictura și 
raportul dintre ea și reali
tate. Nu-mi dau seama dacă 
acest lucru e rău sau bine, 
dar știu că nici o experien
ță umană nu e gratuită, 
nici o influență acceptată 
pe baza afinităților nu e 
inutilă. Totul lasă urme, în 
forme foarte nebănuite, cu 
condiția dăruirii și muncii 
stăruitoare. Sub aspectul a- 
cesta, va fi, poate, o conti
nuitate".

mi-a răspuns : 
știu. Tinerii de 
prea mult — și, 

timp, prea puțin.

sa 
ira- 
de

inițiative, a valorifl- 
tuturor forțelor 
poate dispune.

•) Catalogul expoziției, re
dactat de Petre Oprea, re
produce toate lucrările ex
puse, conținînd date pre
țioase asupra pictorului și a 
fiecărei lucrări în parte, în- 
tr-o îngrijită prezentare ti
pografică.
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Cu prilejui celei de-a XX-a aniversări 

a creării Armatei Populare Coreene viața internațională

Olimpiada albă
@ Coborîrea și proba de săniuțe - ami
nate © Fleming - virtuală campioană 
olimpică la patinaj artistic ® Patinajul 
viteză și hocheiul domină programul de 

astăzi

GRENOBLE (corespondență spe
cială). — Ieri natura a jucat o festă, 
cum te spune, tuturor „olimpicilor" 
— organizatori, oficiali, sportivi, spec
tatori ; cu numai cîteva minute îna
inte de a începe una din cele mai 
spectaculoase probe alpine (coborî
rea), ceața și-a făcut apariția pe pîr- 
tiile de la Chamrousse, reducînd sub 
minimul admis vizibilitatea pe o 
mare porțiune din partea superioară 
a traseului. In speranța că ceața se 
va ridica, concurența, arbitrii și bine
înțeles marele public (cifrat la apro
ximativ 200 000) nu și-au părăsit locu
rile. După cîteva amînări, la mega- 
foanele de pe pîrtie s-a anunțat amî- 
narea probei pentru o dată ce se va 
stabili ulterior. Schiorii, unii pe drept 
înciudați de acest neprevăzut, au 
pornit din start spre linia de sosire, 
la interval de 20 de secunde unul de 
altul, repetînd, cu înfrînările ce le-a 
necesitat vizibilitatea redusă, „non- 
stopul" din ziua precedentă. Comisia 
tehnică a federației internaționale de 
specialitate a propus ca proba să se 
desfășoare vineri dimineața, urmînd 
ca, în caz de timp nefavorabil, să se 
producă un decalaj în programul 
stabilit: prima manșă a slalomului 
uriaș de duminică să aibă loc luni, 
pentru a face loc probei de coborîre.

O soartă la fel de vitregă au avut 
și concurenții înscriși la proba de 
săniuțe. Pîrtia specială de la Villard- 
de-Lans — localitate unde a făcut 
primii pași la patinaj artistic Alain 
Calmat, campionul mondial de mai 
tîrziu — a devenit improprie, dato
rită de asemenea vizibilității reduse 
de pe traseu și unui strat de zăpadă 
proaspăt căzută.

Neinfluențate de starea vremii au 
fost doar întrecerile programate la 
„Stade de Glace", în centrul orașu
lui Grenoble. Patinatoarele artistice 
au continuat figurile impuse. Cam
pioana mondială Peggy Fleming 
(S.U.A.) are, nu mai încape nici o 
îndoială, medalia de aur asigurată. 
Evoluția ei de sîmbătă, cînd vor 
avea loc figurile libere, este aștep
tată ca un festival. Programul ce-l va 
pPizenta se anunță de certă valoare, 
P'. un fond muzical alcătuit din frag

mente din „Patetica" de Ceaikovski, 
„Traviata" de Verdi și „Samson și 
Dalila" de Saint-Saens. In clasament, 
după cele cinci figuri impuse, Fle
ming conduce cu aproape 80 de punc
te avans față de vicecampioana eu
ropeană, Gabrielle Seyfert (R.D.G.). 
Austriaca Schuba tși păstrează locul 
al treilea, ca în prima zi, dar din 
urmă se apropie, cu serioase șanse 
de a urca pe podiumul de onoare, 
cehoslovaca Hana Maskova, cîștigă- 
toarea recentului campionat euro
pean de la Văsteras. Compatrioata 
noastră Beatrice Huștiu (pe locul 31) 
ține, firește, greu pasul cu mai vîrst- 
nicele dar mult mai experimentatele 
ei partenere olimpice...

In sfîrșit, boberii au putut lua star
tul pe pîrtia, miercuri înzăpezită, de 
la Alpe-d’Huez. Cu bucurie vreau să 
vă comunic că echipajul nostru Pan- 
țuru-Neagoe, aflat de altfel în cen
trul atenției specialiștilor și conside
rat printre marii favoriți, a confir
mat aprecierile generale înregistrînd 
în prima manșă timpul de l’10”20/100 
(al doilea timp al manșei, după echi
pajul italian condus de multiplul 
campion mondial Eugenio Monti, 
creditat eu l’10’’13/100). Bobul con
dus de englezul Nash, campion olim
pic la Innsbruck, s-a clasat în aceas
tă manșă pe poziția a treia, la 37 de 
sutimi de secundă de Panțuru. Echi
pajul secund al tării noastre (Nedel- 
cu-Maftei) a înregistrat un timp slab 
— l’14”54/100 — situîndu-se în ultima 
parte a clasamentului celor 22 echi
paje prezente la start.

Pentru astăzi, alături de coborîrea- 
bărbați, sînt considerate „capete de 
afiș" proba de patinaj viteză-femei 
și meciul de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii. Dacă a- 
veți posibilitatea, ar fi păcat să nu 
le urmăriți și dumneavoastră pe 
„micul ecran".

A. CALINESCU

N. R. Manșa a doua la bob a 
avut loo după miezul nopții. 
Rezultatele nu ne-au parvenit 
pînă la închiderea ediției.

Ieri în „C. C. E.“ la volei:

, Reprezentanții noștri
> și-au surclasat adversarii

REZULTATE TEHNICE :
Dinamo-Hapoel Tel Aviv (f.) 8—0 

0, 3, 5)
Steaua-Galatasaray Istanbul (m) 

8-0 (1, 1, 9)
Dlnamo-Partizan Belgrad (m) 8—O 

(10, 1, 8)

Prin victoriile obținute (la scorul 
maxim și în timp record) aseară, cele 

t trei reprezentante ale voleiului nos- 
C t u din actuala ediție a „C.C.E." s-au 

c Ificat în tururile următoare cedînd 
îi cele 6 partide disputate (tur-retur) 
doar un singur set.

Acest succes categoric a fost faci
litat, fără îndoială, de valoarea mo
destă și de lipsa experienței competi- 
ționale (excepție au făcut voleibaliștii 
iugoslavi) a partenerilor de întrecere. 
Cu toate acestea, programul voleiba- 
listic de la Floreasca a plăcut publi
cului spectator — care a răsplătit cu 
numeroase aplauze eforturile jucăto
rilor — pentru că, lipsiți de trao,

sportivii noștri șl-au presărat evolu
ția cu combinații de efect, spectacu
loase și desigur pentru că debutul în 
marea competiție europeană a fost de 
bun augur.

Meciul dintre Dinamo și Partizan 
a constituit punctul de atracție al 
reuniunii. S-au înfruntat două echipe 
mature, echilibrate, cu preferințe 
pentru jocul ofensiv șl a cîștigat, fi
nalmente, cea care s-a... apărat mai 
bine. Găsind mijloace să-1 „neutrali
zeze" pe Gvozdenovici, realizatorul 
nr. 1 al oaspeților, șl sesizînd exce
lenta dispoziție de atac a lui Corbea- 
nu (cel mai bun de pe teren) căruia 
l-au servit majoritatea paselor, dina- 
moviștii au controlat, după primul 
set, desfășurarea partidei impunîn- 
du-se fără drept de apel.

Următorii adversari al echipelor 
noastre vor fl campioanele Italiei și 
Olandei pentru băieții de la Steaua și 
Dinamo șl campioana Poloniei — 
Wisla Cracovia — pentru dinamo- 
viste.

D. ILIESCU

Recepție la Ambasada
R. P. D. Coreene

Cu prilejul celei de-a XX-a ani-- 
versări a creării Armatei Populare 
Coreene, atașatul militar, aero și 
naval al Republicii Populare Demo
crate Coreene la București, Pak 
Cean Son, a oferit joi seara o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., eu soția, 
general colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, Ilie Răduică șl 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ad- 
jurucți ai ministrului forțelor ar

mate și ministrului comerțului ex
terior, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției, care a decurs 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, atașatul militar al R.P.D. Co
reene și ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România 
au rostit toasturi.

•fr
Seara, atașatul militar, aero șl 

naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Pak Cean Son, a rostit o cu- 
vîntare la posturile noastre de ra
dio și televiziune. (Agerpres)

Iubitorii sportului grației șl agili
tății își amintesc cu plăcere și mîn- 
drie de concursurile internaționale 
de gimnastică de acum cîțiva ani, ce 
se desfășurau la sala Floreasca în 
fața unor tribune arhipline. Publicul 
venea dornic să vadă un spectacol 
sportiv de înalt nivel, o dispută între 
glorii mondiale ale gimnasticii femi
nine, ca Latînina, Bosakova, Kot, și 
reprezentantele noastre Leuștean, 
Iovan, Ionescu, Liță. Concurentele 
române au urcat deseori — în între
ceri de mare prestigiu internațional 
— pe podiumul de onoare, acasă sau 
la Melbourne, Krakovia, Moscova, 
Roma etc. Și gimnastica masculina 
a avut reprezentanți valoroși, dar 
acum...

Interlocutoarea noastră, prof. 
MARIA IONESCU, antrenoare fede
rală — căreia l-am solicitat un in
terviu — a găsit necesar ca, înaintea 
oricărui răspuns, să facă remarca 
de mai sus, cu un evident sentiment 
nostalgic...

— Așadar, gimnastica româ
nească are un trecut valoros. 
Unde și cînd s-a spulberat, dacă 
ne putem exprima astfel, a- 
ceastă tradiție 7 De ce la un 
moment dat gimnastele noastre 
mai ales, contau pe plan inter
național, iar în ultima vreme 
nu 7

— Pentru mine personal, ca de 
altfel pentru toți cei ce au lucrat 
mai recent în gimnastică, motivele 
apar clare. Evident, gimnastica noas
tră are un stagiu vechi, însă afir
marea ei internațională, în cadrul 
unor competiții de anvergură, s-a 
produs într-un trecut de dată oare
cum apropiată. Vă amintiți, probabil, 
între altele, de locurile trei și meda
liile de bronz obținute de echipa 
noastră feminină la Jocurile Olim
pice de la Melbourne și Roma, pre
cum și la campionatele mondiale de 
la Moscova ; de medaliile de argint 
și bronz, la cîteva aparate, cu ocazia 
„Cupei Europei" din 1957 și 1959.

Ceea ce face ca totuși de la o 
vreme decalajul valoric dintre gim
nastica noastră și gimnastica de 
valoare internațională să crească în 
defavoarea noastră este datorat mai 
multor cauze. Mă voi rezuma doar 
la acelea pe care le consider mai 
importante și poate mai simplu de 
înlăturat. Secțiile de juniori și copii, 
cărora peste tot în lume li se acordă

Cronica zilei
PLECAREA ÎN ANGLIA

A UNEI DELEGAȚII CONDUSE 
DE TOVARĂȘUL PETRE LUPU

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd spre Londra, o delegație 
condusă de Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare, care, la 
invitația guvernului britanic, va face 
o vizită în Anglia.

Din delegație fac parte Cornel Hi
dos, vicepreședinte al comitetului, 
și Ion Niculescu, directorul Centru
lui de perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere din întreprin
deri.

în timpul vizitei, delegația va a- 
vea un schimb de păreri privind 
conducerea șl organizarea producției, 
va vizita întreprinderi, institute de 
cercetări și de perfecționare a pre
gătirii cadrelor de conducere.

Printre persoanele oficiale aflate, 
la plecare, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau ambasadorul Marii Britanii 
la București, John Chadwick, și 
membri ai ambasadei.

★
Joi dimineața, în Sala Mică a Pa

latului Republicii Socialiste Româ

nia, au început lucrările sesiunii ju
biliare de comunicări tehnico-științi- 
fice, organizată cu prilejul împlinirii 
a 15 ani de activitate a Institutului 
„Proiect“-București.

★
Sub auspiciile Muzeului de Artă al 

Republicii Socialiste România, joi la 
amiază a avut loc, în sala de expo
ziții de la Ateneul Român, deschide
rea expoziției de artă plastică din 
Republica Federală a Germaniei.

La vernisaj au asistat Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, numeroși artiști plastici și 
alți oameni de artă și cultură.

Erau prezenți Erich Strătling, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
și membri ai corpului diplomatic.

★
în sala de conferințe a Institutului 

de istorie „Nicolae Iorga" din Capi
tală a avut loc joi seara o ședință de 
comunicări a Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale 
consacrată personalității eroului alba
nez Skanderbeg, oglindită în unele 
lucrări românești. (Agerpres)

DELHI 8 (Agerpres). — în orașul 
Patna, centru administrativ al sta
tului Bihar, și-a deschis lucrările 
cel de-al VIII-lea Congres al Parti
dului Comunist din India. La con
gres participă aproximativ 800 de 
delegați, reprezentînd diferite or
ganizații ale P.C. din India, pre
cum și oaspeți de peste hotare —

Comunist din India
delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești.

în prima zi, după alegerea or
ganelor de conducere a lucrărilor 
congresului, S. A. Dange, președin
tele Consiliului Național al Parti
dului Comunist din India, a dat 
citire unui mesaj adresat eroicului 
popor vietnamez. Lucrările con
gresului continuă.

DEZBATERI
IN COMITETUL
CELOR 18

(Urmare din pag. I)

în acest „sediu central' al 
Bistriței are o intensă putere 
de evocare, naște cercuri con
centrice ale amintirii.

Gesturile cu care se va lu
cra aici sînt, prin firea lucru-; 
rilor, mai suple, adecvate fi- 
neței aparatelor. Dar oricare 
din ele poate cuprinde : păti
mașa strîngere de mînă în 
care s-au întîlnit minerii, la 
străpungerea tunelului- de la 
Blcaz ; gestul ferm, definitiv, 
al inginerului Ion Rusmănică, 
dînd semnalul de naștere a 
lacului, prin închiderea vane
lor la baraj ; febrila rotire a 
manivelei unui telefon, la care 
un șofer a anunțat comitetul 
de partid că el a trecut pri
mul cu mașina pe coronamen
tul barajului. O simplă apă
sare pe buton, ușoară, ca de
clicul unui aparat fotografic : 
dar ea poate evoca unui in
giner, aflat acum la Porțile 
de Fier, seria de fotografii pe 
care le-a făcut fiicei sale An- 
cuța, la hidrocentrala de la 
Vaduri. Fetița nu avea, pînă 
la vreo trei ani, nici o foto
grafie tradițională, „pe blăni-

ță' sau „cu iepuraș*, ci, după 
explicațiile trecute cu grijă în 
album : „la 3 luni, în brațele 
tatei, la fundația uzinei' ; „cu 
sania, pe creasta barajului* 
etc.

O privire cercetătoare asu
pra aparatelor electronice cu 
care va fi dotat dispeceratul; 
cine va arunca această pri
vire să nu uite că ea e con
tinuarea atentelor priviri cu 
care montoril au examinat 
asamblarea turbinelor; și 
cum doar privirea era neîn
destulătoare, Be verifica totul 
cu un aparat care, la îmbina
rea pieselor grele de cîteva 
tone, admitea o toleranță de 
maximum cinci sutimi de mi
limetru. (Asta la Bicaz. La ce
lelalte 12 hidrocentrale, cobo- 
rînd pe firul Bistriței pînă la 
Bacău, s-a ajuns la precizii 
de trei și chiar de două su
timi de milimetru).

O voce care va răspunde 
la telefon, vorbind poate cu 
dispecerul național, ar trebui 
să includă, chiar dacă asta 
nu e posibil decît în fante
zie, toate modulațiile cu care 
s-au anunțat victoriile ori 
s-au rostit chinuitoare între-

o atenție specială, la noi sînt pe 
post de cenușăreasă : sînt încadrate 
doar cu un antrenor sau o antre
noare ; n-au nici măcar minimul 
necesar din aparatura specifică ; 
spațiile de lucru lipsesc, în cele mai 
multe cazuri antrenamentele avînd 
loc în săli improvizate. La acestea 
se adaugă însă un fapt mai grav 
decît celelalte: slaba calificare a 
antrenorilor acestor secții. Total sau 
parțial, așa stau lucrurile la „Farul"- 
Constanța, C.S.M. Cluj, C.F.R. Timl-

aceasta vizează nu gimnaști sau 
gimnaste oarecare, ci elemente va
loroase, care aparțin și loturilor re
prezentative.

— Ați ridicat problema cadre
lor de specialiști. Din cîte știm, 
Institutul de cultură fizică, pre
cum și facultățile de educație 
fizică sînt absolvite anual de 
sute de profesori, la baza pre
gătirii cărora stau tocmai cu
noștințe teoretice și practice din

EXTINDEREA COLABORĂRII 
SOVIETO-FRANCEZE

MOSCOVA 8 (Agerpres). — In 
cadrul unei ședințe a Prezidiului 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
au fost aprobate rezultatele lucră
rilor celei de-a doua sesiuni a Co
misiei permanente mixte sovieto- 
franceze.

Comisia a examinat problemele 
colaborării in domeniul televiziunii 
în culori, energiei atomice și cerce
tării spațiului cosmic, precum și 
relațiile comerciale și activitatea 
Camerei de comerț franco-sovie- 
tice.

Această colaborare a ajuns in 
prezent in stadiul înfăptuirii prac
tice a unor acțiuni comune. Se faa

pregătiri pentru lansarea satelitu
lui francez „Roșeau", cu ajutorul 
unei rachete purtătoare sovietice. 
Cercetări comune vor fi efectuate 
la acceleratorul de la Serpuhovo 
de lingă Moscova (70 miliarde 
electronvolți), folosindu-se camera 
franceză cu hidrogen lichid „Mira- 
belle". Au început să-și desfășoare 
activitatea grupuri mixte de lucru 
în 12 ramuri industriale din cele 
mai importante, cu scopul de a 
contribui la dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și de a asigura 
realizarea colaborării economice și 
industriale pe termen lung.

„OPERAȚIA
(Urmare din pag. I)

„stat In stat". Prin prelungirea pre
zenței lor militare, în pofida voinței 
poporului libian, cercurile imperia
liste încearcă să asigure protecția 
pozițiilor ocupate de marile mono
poluri în exploatarea uriașelor zăcă
minte de petrol din Libia (80 milioa
ne tone în 1967), să intimideze forțele 
care se pronunță pentru respectarea 
deplină a independenței și suverani
tății Libiei. „Peste 90 la sută din pe
trolul produs în Libia — scrie revista

BENGHAZI"
„U.S. News and World Report" — 
este controlat de companiile america
ne. Aceste firme au în prezent inves
tiții în valoare de aproximativ 1 mi
liard de dolari și proiectează să in
vestească alte sute de milioane în 
țară". Relevînd că „Libia are o im
portanță vitală pentru strategia apă
rării americane", revista arată că dis
pozitivul de la Wheelus Field este co
tat în planurile strategice americane 
ca bază de la care aviația „poate 
efectua misiuni de bombardament", 
îndeosebi în Africa.

Lichidarea bazei militare Beng-

9
bări, în clipe de cumpănă ; 
n-ar strica să fie chiar o 
„voce bună', cum avea acel 
băiat de la Stejaru, compozi
tor și poet amator, care cîn- 
ta, acompaniindu-se la chi
tară, „Virola-Virolina" (Vi- 
rola, alintată „virolina", era 
o piesă în greutate de peste 
20 de tone, necesară blinda
jului metalic de la tunel ; cînd 
se transporta un convoi de 
„viroline' prin Piatra Neamț, 
orașul mic de acum 10—12 
ani se zguduia și, din precau
ție, se oprea curentul elec
tric 1).

La Bicaz există un muzeu 
al hidrocentralei : static și în
duioșător prin firea lucrurilor. 
Nu peste mult timp, la Piatra 
Neamț urmează să fie pus în 
funcțiune dispeceratul central 
al sistemului energetic de pe 
Valea Bistriței. El va fi ade
văratul depozitar al tuturor 
faptelor de muncă, al bucurii
lor șl nostalgiei; într-un cu- 
vînt — sediul amintirilor pen
tru toți constructorii. Gestul 
obișnuit, cuprinzător, al oa
menilor care vor lucra aici 
trebuie să semene cu mișca
rea suplă a culegătorului.

hâzi, care constituie încununarea 
acțiunilor întreprinse de largi pături 
ale populației, de toate forțele pro
gresiste din Libia va da un nou im
bold luptei pentru lichidarea deplină 
a bazelor străine de pe teritoriul tă
rii. De altfel, mișcarea anti-baze, ce
rerile de a se lichida prezenta mili
tară străină se intensifică în toate 
țările ale căror teritorii continuă să 
fie folosite de cercurile militariste 
pentru realizarea planurilor lor 
ostile colaborării și întăririi încre
derii între popoare, intereselor păcii 
si securității Internationale.

SCHIMB H NOTE 
INTRE IUGOSIAVIA 
SI R. F. A GERMANIEI
1 v

La Belgrad șl la Bonn — anunță 
agenția Taniug — a avut loc un 
schimb de note între Secretariatul de 
Stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia și Ministerul Afa
cerilor Externe al R.F. a Germaniei 
privind deschiderea de ambasade la 
Bonn și Belgrad, precum și numirea 
însărcinaților cu afaceri ad-interim 
ai celor două ambasade.

Zvonko Lukici, care a deținut pînă 
în prezent funcția de șef al servi
ciului pentru apărarea intereselor 
iugoslave în R.F. a Germaniei, a 
fost numit însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la Bonn, iar Hans Werner 
Loeck, șeful serviciului pentru apă
rarea intereselor vest-germane în Iu
goslavia, a fost numit însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ambasadei R.F. 
a Germaniei la Belgrad.

— este însă activitatea cu totul ne
concludentă tocmai a unora dintre spe
cialiștii cu o bogată și valoroasă ex
periență, unii dintre aceștia fiind în
seși vedetele de altă dată ale gim
nasticii noastre. Credeți oare că Elena 
Leuștean, Atanasia Ionescu, Elena Do- 
brovolskl, Elena Tutan, actualmente 
asistente universitare de educație fi
zică, n-ar vrea să antreneze echipe de 
gimnastică ? N-o pot face cu efectul 
scontat, pentru că vîrsta studentelor 
de care se ocupă nu este propice

șoara e<tc. Oare nu se știe prea bine 
că, mal mult decît în oricare alt sport, 
în gimnastică învățarea și perfec
ționarea nu se pot desfășura fără 
îndrumarea atentă a antrenorului, că 
lucrînd singuri sau superficial su- 
pravegheați, gimnaștii deprind miș
cări greșite, iar defectele de tehnică, 
o dată cu trecerea anilor, sînt foarte 
greu sau imposibil de corectat ?

Au existat nuclee puternice — la 
„Tînărul dinamovist", la vechile 
S.M.T.C.F.-uri. Ele au constituit lea
gănul performanțelor în gimnastica 
noastră ; s-a muncit mult, cu migală, 
cu perseverență — și rezultatele 
n-au întîrziat să apară. Numai că 
lansajul acesta al gimnasticii a fost 
la un moment dat stopat. S-a pro
dus un fapt ciudat : retragerea in 
corpore tocmai a acelora care asi
guraseră pînă atunci sprijinul nece
sar. Mă refer la cluburi, la unii 
specialiști. Chiar clubul Dinamo- 
București — căruia într-adevăr gim
nastica îi datorează mult — a deve
nit un tată vitreg pentru acest sport. 
Ce dovadă mai elocventă decît că, 
de la o vreme, chiar echipelor de 
gimnastică proprii li s-a interzis să 
mai facă antrenamente în sala din 
sos. Ștefan cel Mare, sală care, pre
cum prea bine se știe, a fost con
struită și dotată special pentru gim
nastică. Culmea e că interdicția

gimnastică. Există, apoi, la 
I.C.F. numeroși studenți care 
se specializează în gimnastică. 
In ce constă aportul acestora 7 
Gimnastica duce, într-adevăr, o 
lipsă acută de antrenori 7

— Numărul celor care ar putea ac
tiva, în școli sau în cluburi, pe tărîmul 
gimnasticii nu este, consider eu, mic. 
Calificarea lor, fără a fi prea strălu
cită, poate asigura imboldul necesar. 
Bineînțeles, cu întrunirea condițiilor 
materiale necesare. Se ridică însă pro
blema nejudicioasei repartizări și fo
losiri a acestor cadre. La orele de 
sport, profesorii de educație fizică au 
devenit în bună parte „robii" jocuri
lor sportive ; aș zice că în 90 la sută 
dintre cazuri ei se ocupă de alcătui
rea unor echipe de fotbal, handbal, 
volei.

— Programa de învătămînt nu 
stabilește anumite obligații și în 
privința gimnasticii 7

— Sînt, desigur, stabilite o serie de 
îndatoriri stricte, însă respectarea, 
controlul respectării acestora nu au 
totdeauna în vedere litera programei. 
(Consider că problema aceasta presu
pune o discuție mai amplă).

Mai curioasă — și bănuiesc că aici 
este „nodul gordian" cînd vorbim de 
rămînerea în urmă din punct de v.e- 
dere calitativ a gimnasticii românești

practicării gimnasticii de perfor
manță. O afirm cu toată răspunde
rea : gimnastica feminină are specia
liste capabile, în școli avem și ele
mente tinere talentate care pot deveni 
gimnaste apreciate pe plan internațio
nal. Spre regretul tuturor, întîlnirea 
acestora în sala de sport, la antrena
mente nu este totdeauna posibilă ; 
vechile gimnaste, repet, nu pot să 
fructifice în mod corespunzător, spre 
gloria sportului românesc, cunoștin
țele lor de strictă specialitate.

— Cunoscînd motivele actua
lului regres al gimnasticii noas
tre, ce concluzii a putut trage 
Biroul Federației române de 
gimnastică 7 In ce cadru a dis
cutat sau speră să discute mă
surile preconizate 7

— în plenul ei, federația a dezbătut 
deseori greutățile ce le întîmpină gim
nastica la cluburi, în școli. La perma
nenta replică a unor activiști sportivi, 
„copiii nu mai sînt atrași de gimnas
tică ; le plac doar jocurile sportive", 
am căutat mai întîi să demonstrăm că 
oricînd și oriunde centrele de inițiere 
pentru copii au avut foarte mulți a- 
matori. La București și în alte cîteva 
orașe au funcționat astfel de centre, 
dar funcționarea lor mai departe nu 
e încurajată.

Acele aspecte ale problemei care 
depind de Ministerul învățămîntului 
le-am adus la cunoștința conducerii 
acestuia. Zilele acestea vor lua ființă 
în București trei centre de copii șl 
juniori (la complexul sportiv „23 Au
gust", la Palatul pionierilor și la 
Sala tineretului) — centre dotate cu 
întreaga aparatură necesară, încadra
te cu specialiști recunoscuți. Sîntem 
însă într-o dificilă situație cînd e 
vorba să reușim scoaterea din inerție 
a unor duburi care nu vor în rup
tul capului să acorde gimnasticii 
locul cuvenit. Cică n-ar fi renta
bilă ! Numai cheltuieli și nici un ve
nit — ni se „argumentează".

Avem serioase greutăți chiar cu 
unii dintre cei care ar trebui să ne 
fie colaboratori apropiați. Un exem
plu recent. Aparate imaginate șl 
realizate de specialiștii noștri (chi- 
nofotograful, aparatul electronic de 
arbitraj la sărituri), apreciate mult 
de antrenori reputați din alte țări 
(unii au cerut chiar brevetul de fabri
cație), nu pot fi multiplicate pentru a

fi puse la dispoziția secțiilor de gim
nastică, Se resimte lipsa „Caietelor 
de gimnastică", tribună așteptată de 
specialiștii noștri. Este necesar și 
am propus să se înființeze, în ora
șele mai mari, cluburi cu profil de 
gimnastică. Antrenamentele de azi 
presupun neapărat folosirea filmelor, 
a chinogramelor, a plaselor și tram
bulinelor elastice. în intenția de a 
moderniza neapărat metodica de 
antrenament (rămasă, din păcate, 
în urmă) am sugerat lărgirea schim
bului de experiență între antrenorii 
noștri și specialiști de reputație in
ternațională. Sistemul competițional 
este și el pasibil de serioase îmbună
tățiri ; trebuie programate con
cursuri școlare cît mai variate, com
petiții speciale pentru copii și juni
ori. Firește, la această acțiune de lăr
gire a cadrului competițional este 
necesar să ni se alăture conducerile 
școlilor, conducerile cluburilor, or
ganele locale. Gimnastica are ne
voie nu numai de ajutorul specia
liștilor propriu-ziși.

NOTA NOASTRĂ : Scăderea Interesului pentru gimnastică este, din 
păcate, tot mai vizibilă la majoritatea cluburilor și a asociațiilor spor
tive. Chiar în școli și licee, acest sport nu-și are locul cuvenit. Ministe
rul învățămîntului a stabilit unele obligații ale cadrelor didactice, ale 
conducerilor de școli (obligații stipulate de însăși programa de învăță- 
mînt), dar controlul îndeplinirii acestora lipsește cu desăvîrșire. înseși 
școlile sportive și liceele de educație fizică — cărora, prin regulamen
tele de funcționare, le incumbă sarcini serioase în asigurarea bazei de 
masă a sportului de performanță — se complac într-o muncă formală. 
Cum se admite ca specialiști care lucrează în astfel de școli și licee să 
se declare mulțumiți (primind uneori și prime) numai pentru că, de 
pildă, la sfîrșitul unui sezon competițional elevii lor au ocupat „x“ 
locuri fruntașe în clasamentele finale ? Nimeni nu se întreabă dacă a- 
cești tineri gimnaști au cît de cît nivelul cerut de marile competiții in
ternaționale, dacă exercițiile prezentate de ei acum au în vedere evo
luția în perspectivă a gimnasticii moderne.

Situația din gimnastica noastră („cadre și talente avem, dar nu le 
putem reuni") apare într-adevăr paradoxală. Este ilogic și în detri
mentul nu numai al gimnasticii, ci și al sportului în general, ca spe
cialiști valoroși să nu poată activa cu eficiența cuvenită în sportul care 
i-a consacrat. Acest lucru se resimte de mai multă vreme, însă nici 
federația de gimnastică, nici conducerea mișcării sportive (poate nici 
cei în cauză...) nu au solicitat cu insistență îndreptarea acestei anomalii.

Sprijinul larg solicitat de forul de specialitate este, într-adevăr, ex
trem de necesar pentru ca gimnastica noastră să poată ieși cît mal re
pede cu putință din impasul In care se află.

L DUMITRIU

GENEVA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite I 
Luînd cuvîntul la ședința din 8 fe
bruarie a Comitetului celor 18 stata 
pentru dezarmare, ambasadorul Bra
ziliei, Araujo Castro, s-a ocupat da 
gradul în care schimbările suferit® 
de ultimul proiect de tratat de nepro- 
liferare a armelor nucleare apără 
interesele și drepturile fundamentale 
ale țărilor nenucleare. Noul proiect 
de tratat, a spus delegatul brazilian, 
nu prevede nici o măsură care să o- 
prească statele nucleare de la o proli
ferare verticală, direct sau indirect, 
în ciuda propunerilor juste făcute în 
această privință de unele delegații, în 
special de delegația Indiei. El a ară
tat că în art. 1 se face o discrimina
re între statele nenucleare și cele nu
cleare, acestea din urmă avînd posi
bilitatea să transfere, spre deosebiră 
de țările nenucleare, de la una la 
alta arme nucleare, informații tehni
ce, după bunul lor plac. Referindu-.se 
la art. 3, care tratează despre exerci
tarea controlului, ambasadorul Brazi
liei a arătat că în timp ce statelor 
nenucleare li se cere să accepte un sis- 
tem de control care abia urmează să 
fie stabilit, textul nu prevede ca și 
țările nucleare să fie supuse contro
lului asupra activităților lor nucleare. 
Mai mult decît atît, potrivit art. 3, 
puterile nucleare au posibilitatea să 
capete materiale fisionabile, destinate 
inițial folosirii lor în scopuri pașnice, 
și deci nesupuse controlului, iar mal 
tîrziu să folosească asemenea mate
riale în scopuri militare. Tocmai în 
intenția de a micșora decalajul între 
obligațiile țărilor nucleare șl nenu
cleare, a spus delegatul brazilian, in
sistăm asupra obligației statelor nu
cleare de a canaliza prin interme
diul unul fond special al O.N.U. —• 
în beneficiul progresului economic al 
țărilor în curs de dezvoltare și în spe
cial pentru progresul științific și teh
nologic al acestora — o parte sub
stanțială a resurselor eliberate prin 
măsurile de dezarmare nucleară. Nu 
există nici un angajament specific din 
partea puterilor nucleare — a spus 
el — în ceea ce privește măsurile cam 
urmează să fie negociate în mod ra
pid privind dezarmarea nucleară, în 
afară de ipoteza că asemenea măsuri 
urmează să facă parte dintr-un tratai 
de dezarmare generală și totală.

Brazilia, a declarat Araujo Castro, 
consideră că sugestiile și propune** 
rile esențiale cuprinse în rezoluția 
O.N.U. cu privire la dezarmare nu 
au fost incluse în noul proiect de 
tratat de neproliferare șl că nu s-a 
ținut pe deplin seama de discuțiil® 
care au precedat prezentarea actua
lului proiect de tratat. Noi nu sîn
tem dispuși — a subliniat delegatul 
brazilian — să renunțăm ia punctul 
nostru de vedere că este necesar s4 
se asigure dreptul inalienabil al tu
turor părților semnatare ale tratatu
lui, fără nici o discriminare, do a 
dezvolta individual sau în cooperară 
cu alte state cercetările, producția 
și energia nucleară în scopuri pa®" 
nice, inclusiv dispozitive explozive 
pentru scopuri civile.

In ceea ce privește cooperarea in
ternațională pașnică în domeniul 
nuclear, a spus în continuare dele
gatul brazilian, previziunile artico
lelor 4 și 5 ale proiectului de tratat 
nu fac decît să instituționalizeza 
împărțirea lumii în două categorii 
de națiuni : pe de o parte cele caro 
vor avea monopolul tehnologiei nu- 
clare pentru nevoi militare și paș
nice și, pe de altă parte, cele car® 
vor fi dependente din punct de ve
dere tehnologic pentru perioada ini
țială de 25 de ani. Această depen
dentă ar fi echivalentă cu îngheța
rea, în statele nenucleare, a oricărui 
progres tehnologic care are vreo le
gătură, oricît de depărtată, cu teh
nologia necesară dispozitivelor nu
cleare destinate nevoilor civile.

Din fericire — a spus reprezentan
tul Braziliei — noi știm că textul 
revizuit al proiectului tratatului de 
neproliferare nu ne-a fost prezen
tat ca ceva care trebuie să fie sau 
acceptat, sau, respins, ci, după cum 
a declarat reprezentantul american, 
ca o „recomandare pentru discuții 
și tratative în cadrul acestui comi
tet, precum și pentru a fi luat în 
considerare de toate guvernele"» 
Este evident — a subliniat A. Cas
tro — că statelor care nu sînt mem
bre ale comitetului trebuie să li se 
dea posibilitatea să-și exprime punc
tul de vedere într-o chestiune ca 
aceasta, care afectează destinele lor. 
A luat apoi cuvîntul delegata Sue
diei, Alva Myrdal. Expunând pozi
ția țării sale față de proiectul de 
tratat de neproliferare, ea a arătat 
că acesta suscită următoarele între
bări : „încotro ne îndreptăm 7 Cum 
putem fi siguri că vor fi într-adevăr 
luate într-un viitor apropiat măsuri 
efective pentru a opri cursa arme
lor nucleare, care în prezent se des
fășoară pe o spirală îngrozitoare 7"

Referindu-se la art. 6 al proiectu
lui de tratat privitor la angajamen
tul țărilor semnatare de a duce ne
gocieri cu privire la măsurile de în
cetare a cursei armelor nucleare și 
cu privire la dezarmare, delegata 
Sueaiei a declarat că textul acestui 
articol nu ă ținut, din păcate, seama 
de recomandările făcute anul trecut 
ae reprezentanții Mexicului, Româ
niei și Braziliei. Arătind că poziția 
guvernului suedez este ca puterii® 
nucleare să-și asume un angajament 
mai ferm că vor proceda fără alte a- 
mînări la luarea unor măsuri de de
zarmare nucleară, Alva Myrdal a 
propus ca art. 6 să prevadă ca ne
gocierile respective să înceapă cît mal 
devreme și să specifice că este vorba 
de o dezarmare nucleară. Delegata 
suedeză a propus, de asemenea, ca 
tratatul cu privire la nediseminare să 
fie revizuit în mod periodic o dată la 
cinci ani. Referindu-se la problemele 
controlului, Myrdal a declarat că șl 
țările nucleare trebuie să supună ac
tivitățile lor nucleare controlului in
ternațional.



internațională
Dezbaterile

Conferinței
New Delhi 8. — Trimisul special 

Agerpres, Ion Puținelu, transmite :
Luînd cuvîntul în plenara Confe

rinței Națiunilor Unite pentru comerț 
ți dezvoltare, ministrul de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Indiei, 
Ball Ram Bhagat, ■ schițat cîteva din
tre problemele comerțului internațio
nal și ale dezvoltării, legate de ne
voile țărilor în ours de dezvoltare. 
După ce a enunțat scopul Conferin- 
apa care o găzduiește țara sa, 

igat a subliniat necesitatea lărgirii 
cooperării internaționale, declarînd 
că o bază pentru realizarea acestei 
cooperări o constituie Carta de la 
Alger. El a propus ca actuala Confe
rință să-și aducă contribuția la înche
ierea unui acord care să așeze co
merțul cu produsele țărilor în curs 
de dezvoltare pe baze solide, să
creeze un fond sub auspiciile
U.N.C.T.A.D. pentru finanțarea țari
lor care au nevoie de ajutor. Repre
zentantul indian a cerut, totodată, să 
se elaboreze principii care să favori
zeze comerțul cu produse manufac
turate și 8emimanufacturate ale țări
lor în cura de dezvoltare. El a dat 
o înaltă apreciere rolului pe care îl 
joacă comerțul țărilor socialiste cu 
țările în curs de dezvoltare, arătînd 
că schimburile dintre aceste țări au 
continuat să fie unul din sectoarele 
dinamice ale comerțului mondial, iar 
India în mod deosebit, este satisfă
cută de dezvoltarea cooperării econo
mice cu țările socialiste.

In cuvîntul său, reprezentantul Gha- 
nei, Francisco Ribeiro Ayeh, a apre
ciat că, „o mai mare responsabilitate 
asupra folosirii resurselor mondiale", 
ar fi de natură să ajute la soluționa
rea problemelor ce stau în fața țărilor 
în curs de dezvoltare.

AGENȚIILE

de GAUiiE: Franța este dispusă să participe
la aplicarea unui acord arabo-israelian

Proiectul noului Program

supus dezbaterii publice
unor fruntași ai partiduluiArestarea
(Agerpres). —

de 
că 
în 
a-

In memoria echipajului submarinu
lui „Minerva", dispărut în apele Me- 
diteranei, p°rtu^ Touion a avut ioc joi o 
ceremonie la care a participat președintele Fran
ței, de Gaulle.
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Republica Africa Centrală. Acești copii din Ouanda Djato 
au aflat „vestea cea mare" — vor merge la școala nou or
ganizată, expresie a unui program mai larg de școlari
zare pentru care statul a afectat 19,9 la sută din buget

Punctul negru"

pentru „relansarea 
pe 1968 este 
a fi accelerarea
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La rîndul său, reprezentantul Ca
nadei, Herbert Winter, a promis o 
asistență mai largă țărilor în curs de 
dezvoltare.

Ședința de după-amiază a fost pre
zidată de șeful delegației române la 
U.N.C.T.A.D. — Gheorghe Rădulescu, 
unul din vicepreședinții actualei Con
ferințe. Au luat cuvîntul reprezentan
ții Tunisiei, Iranului, Noii Zeelande, 
Cubei și Spaniei.

Cele cinci comitete de lucru ale 
Conferinței au început joi să dezbată 
problemele ce le-au fost remise.

întrevederi ale șefului 
delegației române

NEW DELHI 8. — în cursul dimi
neții de joi, Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
șeful delegației române la Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare a avut întrevederi cu prim- 
vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
și ministrul comerțului și industriei al 
Australiei, John McEwen, și cu șeful 
delegației mexicane, Placido Garcia 
Reynoso, adjunct al ministrului in
dustriei și comerțului. în cursul con
vorbirilor, au fost abordate probleme 
aflate în atenția Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare și probleme referitoare la rela
țiile bilaterale.

Cu o zl înainte de a avea loc dez
baterile asupra moțiunii de cenzură 
prezentată de opoziție, primul mi
nistru al Sudanului, Ahmed Mah
goub, în numele Consiliului suprem 
de stat, a hotărît dizolvarea Adună
rii constituante. Premierul sudanez 
a declarat că această hotărîre a fost 
luată deoarece opoziția a încercat 
„în mod neconstltuțional", să extin
dă atribuțiile Adunării constituante. 
Ca urmare a acestei măsuri. în ca
pitala «udaneză situația s-a încordat 
brusc. Agenția France Presse trans
mite că armata a ocupat toate punc
tele strategice ale capitalei suda
neze. Reședința guvernului, palatul 
prezidențial, postul de radio și clă
direa parlamentului au fost pusa 
sub controlul armatei.

Neînțelegerile au fost generate da 
faptul că deputății opoziției, în frun
te cu fostul premier Sadîk EI Mahdi, 
au cerut insistent prelungirea cu un 
an a mandatului Adunării Constitu
ante, motivînd că elaborarea proiec
tului noii Constituții necesită mai 
mult timp, cerere cu care guvernul

nu a fost însă, de acord. La Khar
tum, după cum informează agenția 
M.E.N., au avut loc puternice de
monstrații organizate de partidele 
de opoziție, în cursul cărora au fost 
arestate 134 de persoane.

Primul ministru sudanez a anun
țat că la 26 aprilie vor fi organizate 
alegeri, urmînd ca noul parlament 
»ă definitiveze Constituția țării.

Agenția U.P.I. anunță că primul 
ministru Ahmed Mahgoub și-a asu
mat puteri extraordinare. După di
zolvarea Adunării constituante, 119 
deputați, între care și liderul opozi
ției Sadîk Mahdi, fost prim-ministru, 
a-au întrunit în apropierea sediului 
parlamentului. A fost adoptată în 
unanimitate o moțiune în care opo
ziția îl acuză pe Mahgoub de a fi 
„conspirat în vederea răsturnării re
gimului reprezentativ" și apreciază 
această acțiune drept „o lovitură de 
Btat civilă". Liderii opoziției, preci
zează agenția U.P.I., intenționează să 
se întrunească luni pentru a alege 
un nou prim-ministru.

DE PRESATRANSMIT
Constantin Băbeanu, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Democrată Viet
nam, a făcut la 8 februarie o vizită președin
telui Comitetului Permanent al Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, Truong Chinh, cu care 
a avut o convorbire cordială.

0 declarație comuna a secretarilor 
generali ai partidelor comunist, socia
list și Komeito dată publicității la Tokio sub
liniază hotărîrea acestor partide de a lupta îm
potriva introducerii pe teritoriul japonez a ar
melor nucleare, transformării țării într-o bază 
atomică americană, planurilor de înzestrare a 
forțelor armate japoneze cu arma nucleară.

S. II. A. trebuie să pună capăt 
necondiționat bombardamentelor

împotriva R. 0. Vietnam
HANOI 8. — Corespondentul A- 

«jerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
intr-un interviu acordat coresponden
tului special la Hanoi al agenției 
France Presse, B. J. Cabanes, minis
trul afacerilor externe al R. D. Viet
nam, Nguyen Duy Trinh, a declarat 
că în războiul lor de agresiune în 
Vietnam, Statele Unite au ajuns în
tr-un impas fără speranțe. In ulti
mele zile, forțele armate patriotice 
din Vietnamul de sud, împreună cu 
masele populare, au lansat atacuri 
continue scoțînd din luptă multe e- 
fective inamice, asigurîndu-și contro
lul asupra mai multor orașe și a nu
meroase centre provinciale și distric
tuale, eliberînd întinse regiuni rurale. 
Aparatul administrativ ji regimul ma
rionetă «e năruie, armata se 
mă.

în continuare, ministrul de 
a arătat că poziția țării sale 
vire la rezolvarea problemei

destra-

externe 
cu pri- 
vietna- 

meze este foarte clară. „Statele Unite 
au adus trupe pentru agresiunea îm
potriva Vietnamului. Ele trebuie să 
pună capăt agresiunii și să-și retragă 
trupele din Vietnam. Acesta este sen
sul celor patru puncte ale guvernu
lui R. D. Vietnam și al programului 
politic al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, care 
este în conformitate cu principiile 
fundamentale și clauzele principale 
ale acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Vietnam".

„în declarația mea din 28 ianuarie 
1967, urmată de cea din 29 decem
brie anul trecut, a subliniat Nguyen 
Duy Trinh, am arătat clar calea pen
tru negocieri dintre R. D. Vietnam 
fi Statele Unite". Relevînd că cercu
rile guvernamentale ale S.U.A. per-

slstă cu încăpățînare în planurile lor 
agresive, el a arătat că guvernul 
S.U.A. pretinde că „studiază" și „în
cearcă să înțeleagă" poziția Hanoiu
lui. De fapt, însă, aceasta este o ma
nevră urmărind să înșele opinia pu
blică și să camufleze încercările de 
continuare a escaladării războiului de 
agresiune din Vietnam. Este clar că 
Statele Unite nu doresc în mod se
rios negocieri în vederea rezolvării 
problemei vietnameze. Ele vor trebui 
să poarte răspunderea pentru aceasta, 
a declarat ministrul de externe nord- 
vietnamez.

în încheiere, Nguyen Duy Trinh « 
subliniat că negocierile vor începe 
atunci cînd Statele Unite vor da do
vadă că au pus capăt cu adevărat și 
în mod necondiționat bombardamen
telor și tuturor actelor de război în
dreptate împotriva R. D. Vietnam.

ESTE PE CALE DE A INSTAURA

DECLARAȚIA UNUI REPRE
ZENTANT AL F.N.E.

$eful reprezentanței din Pnom 
Penh a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, Ngu
yen Van Hieu, a făcut presei o de
clarație în care, referindu-se la e- 
ventualitatea instalării unui guvern 
provizoriu al F.N.E., a spus : ,,în 
urma dezagregării administrației și 
a regimului marionetă 
gon, problema puterii 
dinea zilei. în centrele 
late și într-o serie de 
rale, a adăugat el, populația este 
pe cale de a instaura o nouă ad
ministrație. Aceasta, însă, este o 
problemă oare privește toate for
țele patriotice armate și. politice 
oare au luat parte la actuala miș
care și care va depinde de evolu
ția situației, de consultările dintre 
toate aceste forte".

de la Sai- 
este la or- 
dens popu- 
regiuni ru

PARIS 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, generalul de 
Gaulle, a oferit miercuri seara la 
Palatul Elysee un dineu în cinstea 
generalului Aref, președintele Re
publicii Irak, care a sosit în capi
tala Franței într-o vizită oficială 
de trei zile. în toastul rostit cu a- 
cest prilej, generalul de Gaulle a 
reafirmat din nou că pentru regle
mentarea situației din Orientul A- 
propiat este necesar să fie eva
cuate, din punct de vedere mili
tar și administrativ, teritoriile care 
au fost ocupate prin forța armelor.

în urma conflictului armat de la 
5 iunie, asigurarea de către O.N.U. 
a securității frontierelor țărilor a- 
rabe și ale Israelului, instituirea 
unor raporturi pașnice și normale 
între Israel și țările arabe, repa
trierea refugiaților, precum și li
bertatea de navigație pentru toți 
și pretutindeni. Generalul 
Gaulle a menționat, totodată, 
Franța este dispusă șă participe 
mod practic la aplicarea unui
eord care ar avea la bază aceste 
propuneri.

Un comunicat oficial dat publicității 
Ia Copenhaga arată că noul suvern danez 
a examinat împrejurările prăbușirii în Groen
landa a bombardierului american „B-52“ cu 
arme nucleare la bord. Comunicatul subliniază 
că guvernul danez este hotărît să obțină asigu
rări din partea guvernului Statelor Unite pentru 
ca, în viitor ca și în trecut, nici o armă nucleară 
să nu fie depozitată în Groenlanda și ca neu
tralitatea spațiului aerian al acestei regiuni să 
fie respectată de către bombardierele atomice.

Noul guvern libanezeste condus de Ab_ 
dullah Al Yafi, care deține șl portofoliile finan
țelor și apărării. Vicepremier, ministru de ex
terne și ministru pentru problemele emigranților 
și turismului a fost numit Fouad Butros. Noul 
guvern are misiunea de a pregăti alegerile par
lamentare prevăzute să aibă loc în primăvara 
acestui an.

Yemenul de sud și R.P.D. Coreeană 
au convenit să stabilească relații di
plomatice, se arata în comunicatul comun dat 
publicității la Aden, la încheierea vizitei dele
gației R.P.D. Coreene, condusă de Kan Rian Ug, 
vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme.

CORESPONDENTA din paris 
DE LA AL. GHEORGHIU

DUSSELDORF 8 _
Potrivit agenției A.D.N., recent a avut 
loc o plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Germania, 
care activează în ilegalitate. La aceas
tă plenară a fost discutat proiectul 
unui nou program al partidului. C.C. 
al P.C.G. a hotărît în unanimitate să 
supună proiectul noului program dez
baterii publice.

★
FRANKFURT PE MAIN 8 (Ager

pres). — La Frankfurt pe Main a avut

loc joi o conferință de presă în care 
reprezentanților opiniei publice le-a 
fost prezentat noul program al Parti
dului Comunist din Germania. Poliția 
■ intervenit cu brutalitate molestînd 
pe participanți și arestînd pe Herbert 
Mies și Max Schaefer, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din Ger
mania, precum și pe deputata în Bun
destag, Grete Thiele.

Protocolul schimburilor comerciale 
ceho-norvegiene p® anul 1968 a fost sem- 
nat la Praga. Cehoslovacia va exporta în Nor
vegia mașini-unelte, automobile, laminate, cocs, 
zahăr, inventar sportiv și instrumente muzi
cale, iar Norvegia va livra Cehoslovaciei un 
număr mai mare de mașini, îndeosebi pentru 
industria chimică, precum și pește, produsa 
piscicole, produse ale industriei chimice, me
talurgice și textile.

Frima mașină de calcul automată 
construită în Cehoslovacia - „m.s.p.- 
2-A“, a intrat în funcțiune. Mașina poate exe
cuta peste 7 000 de operațiuni pe secundă. Cu 
ajutorul ei vor fi rezolvate unele sarcini în do
meniul cercetărilor științifice și vor fi calculata 
programele optime de producție ale întreprin
derilor agricole.

Marea ofensivă în a 11-a zi
De 11 zile luptele se desfășoară cu 

înverșunare pe întreg cuprinsul Viet
namului de sud, de Ia paralela a 
17-a și pînă la capul Camau, aflat 
la extrema sudică a țării. Unitățile 
de partizani ale Frontului Național 
de Eliberare s-au transformat în re
gimente organizate care atacă în a- 
celași timp în orașe, în munți, si în 
orezăriile transformate în mlaștină. 
O treime din Saigon se află sub 
controlul F.N.E. în delta Mekong, a- 
mericanii nu-și pot menține pozițiile 
decît cu ajutorul bombardamentelor 
aeriene. în munți, punctele de spri
jin și bazele americane sînt supuse 
presiunilor regimentelor Armatei de 
eliberare, în timp ce în nord, la 
cîțiva zeci de kilometri de paralela 
a 17-a, poziția-cheie de la Lang Vei, 
deținută de americani, a căzut, ceea 
ce oferă partizanilor numeroase a- 
vantaje.

Pentru a înțelege această extraor
dinară întorsătură care a surprins 
pe orgoliosul general VZestmoreland, 
comandantul șef al trupelor america
ne din Vietnamul de sud, trebuie 
pornit mai întîi de la faptul că există 
trei teatre cotidiene de război, con
diționate din punct de vedere geo
grafic. In sud, se află bogata deltă 
Mekong, care înainte de război pro
ducea atîta orez, încît o mare parte 
se exporta. în această regiune, care 
se întinde de la Saigon pînă la capul 
Camau, se desfășoară, în esență, 
lupte ale unor grupuri mici, care cu 
sprijinul țăranilor hărțuiesc postu
rile de comandă americane, In mij
locul mlaștinilor.

în nordul Saigonului, sectorul Pla- 
tourilor înalte este aproape de la 
începutul războiului 
pele F.N.E.

în sfîrsit, mai la 
frontiera paralelei 
zona demilitarizată pe care america
nii au întărit-o fără încetare. De 
cîteva zile locul cel mai cunoscut în 
această regiune este Khe Sanh, ase
diat de săptămîni. Aici se află adă
postiți cinci mii de pușcași marini 
americani. Lan Vei, care a căzut ieri 
în mîinile forțelor adverse, este un 
avanpost al bazei de la Khe Sanh.

A apărut o noutate în strategia

F.N.E., o noutate capitală. Este vorba 
— și aceasta este impresia tuturor 
observatorilor obiectivi — de înce
putul unei adevărate insurecții națio
nale în regiunile populate și în spe
cial în orașe.

Saigonul este, practic, împărțit în 
două. Centrul, împreună cu palatul 
guvernamental și ambasada america
nă, se află în mîinile americanilor, 
în schimb, imensul cartier Cholon 
este controlat de trupele F.N.E. care 
au întîlnit în rîndurile populației o 
atitudine binevoitoare. Mai mulți zia
riști care au reușit să ajungă pînă 
aici au constatat că patrioții se de
plasează fără precauții deosebite in 
timp ce. ici colo, au loc ciocniri

BÎngeroase. In ciuda atacurilor ame
ricane forțele F.N.E. rezistă și, după 
ultimele știri, ar fi primit noi întă
riri. De 48 de ore americanii au 
reușit să se instaleze la sud de rîul 
Perlelor, (care traversează orașul 
Hue) și încearcă să cucerească ma
lul nordic. Miercuri seara, grupuri 
de partizani au reușit să arunce în 
aer două poduri care legau malu
rile rîului Perlelor. De asemenea, a 
fost distrus podul de cale ferată. 
Centrul sectorului se află sub con
trolul americanilor și a fost bom
bardat cu mortiere de către patrioțl. 
Unitățile F.N.E. rezistă cu înverșu
nare. sprijinindu-se în special pe 
poziția cucerită în vechea cetate

ternic bombardament pe care l-a 
cunoscut vreodată. Asupra bazei au 
fost aruncate 590 de bombe de mare 
calibru. Mijloacele ultramoderne de 
detectare acustică ale americanilor 
nu au putut totuși stabili prezenta 
și pozițiile tancurilor care au urcat 
în timpul nopții pe colina de la Khe 
Sanh. Căderea bazei de la Khe Sanh 
ar fi un eșec considerabil pentru a- 
mericani, care si-ar vedea astfel 
pierdut ansamblul fortificațiilor și 
instalațiilor ce le-au construit la sud 
de paralela 17.
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sporadice cu trupe sud-vietnameze 
Si ofițeri americani care încearcă să 
pătrundă in Cholon, reeurgînd în 
acest scop la bombardamente cu ra
chete. Unități de elită ale armatei 
regimului sud-vietnamez continuă să 
sosească la Saigon, deoarece sarcina 
de a cuceri din nou orașul devine 
tot mai delicată pe zi ce trece.

In provincia 
surat miercuri 
niri între mai 
ziei a XXV-a 
cană și forțele ,____  .. .
cia Kien Fong, în cunoscuta cîmpie 
a trestiilor, la 120 kilometri sud-vest 
de Saigon, partizanii au atacat cu 
mortiepe postul comandamentului 
militar si tabăra forțelor speciale de 
la Cao Lanh.

In regiunea Platouriior înalte au 
loc lupte aproape peste tot. după 
informațiile care parvin Ia Saigon, 
pozițiile americane de Ia Piei Ku și 
aite tabere de ale lor fiind supuse 
unor atacuri permanente. Această 
situație „imobilizează multe din tru
pele noastre" a recunoscut coman
damentul american.

La Hue luptele continuă să fie

imperială, pe care flutură de mai 
bine de o săptămînă drapelul F.N.E.

Astăzi atenția generală este atrasă 
de ceea ce se petrece la sud de zona 
demilitarizată, adică în nordul Viet
namului de sud. După cum se știe, 
forțele F.N.E. au reușit să zdrobeas
că avanpostul Lang Vei, cu toate că 
era apărat de trei companii ale for
țelor speciale sprijinite de artileria 
de la Khe Sanh, și înconjurată de 
excelente fortificații. O înaltă per
sonalitate americană de la Saigon a 
declarat că pierderea acestui punct 
este o gravă decepție. Tot ceea 
ce mai rămînea comandamentu
lui era să salveze consilierii ameri
cani care mai rămăseseră în viață. 
..Ieșirea" s-a făcut către sfîrșitui 
zilei : elicopterele au salvat 76 din 
cei aproximativ 450 de militari, a- 
flatl în garnizoană. Acum armata 
F.N.E. se află față in față cu 5 000 de 
soldați din trupele infanteriei marine 
de la Khe Sanh, care sînt practic 
încercuit! si a căror aprovizionare 
este asigurată numai de avioane si 
elicoptere. Baza americană a sufe
rit în noaptea trecută cel mai pu-

Aceste fotografii au fost trans
mise de agenția americană 
„Associated Press" cu următoa
rea explicație : Pușcașii ma
rini americani care au încercat 
să traverseze _ _ __ __
(fotografia din stingă) bat în 
retragere (fotografia din dreap
ta) în fața rezistenței înverșu
nate a patrioților sud-vietna-

„Pentru francezi — scria 
,,1'Aurore' — șomajul este 
cea mai rea calamitate". „E 
punctul negru al lui 1968“ —• 
scria „Paris Jour".

Cel mai îngrijorător pentru 
francezi este însă șomajul din 
rîndurile tineretului. Aproape 
3 din 4 tineri, între 17 și 
24 de ani, nu găsesc de lu
cru. Pe acești tineri îi vezi 
în cafenele, în metrou, aple
cați asupra paginilor ziare
lor pentru a depista oferte 
de serviciu, li întîlnești co- 
lindînd Parisul de la un pa
tron la altul, de unde pri
mesc un răspuns tip : „O să 
vă scriem”... Ceea ce în
seamnă, de fapt, un refuz.

Cifrele oficiale arată că nu
mărul tinerilor sub 18 ani, 
în căutare de lucru, a sporit 
cu 25 la sută într-un an ; 
cererile de lucru ale tineri
lor între 18—24 de ani au 
atins un plafon și mai înalt.

Experfii economici și sin
dicatele atribuie fenomenul 
creșterii șomajului mai mul
tor cauze. In primul rînd, di
ficultăților actuale din econo
mia franceză. In acest cadru 
se înscrie „schimbarea struc
turilor" — adică procesul de 
concentrare, fuziuni și res
tructurări în care a fost arun
cată industria, în apropierea 
scadenfei integrării ei în 
Piafa comună — 1 iulie. A- 
cest proces apare ca o ne
cesitate pentru Franța spre 
a putea face fafă concuren
ței accentuate a giganfilor 
industriei din S.U.A., Anglia, 
R.F.G. Dar consecințele sale 
sociale imediate estompează 
„avantajele" scontate pentru 
mai tîrziu — afirmă sindica
tele — fiindcă procesul con
centrării este Insofit de în
chideri de întreprinderi, com
primări și concedieri.

Urmează apoi intrarea ma
sivă în scena economică a 
tării a unui mare număr de 
tineri, din prima generație de 
după război, ajunși la majo
rat. In 1971 vor fi 21 mili
oane de francezi sub 25 de 
ani. Printre aceștia 8,5 mili
oane (între 15 și 24 de ani) 
vor fi ap(i pentru a începe 
lucrul, fată de 6 milioane azi. 
Crearea de noi locuri de 
muncă este problema socială 
numărul 1 a Franței. Dar nu 
numai socială, ci și politică.

Guvernul francez a anun
țat zilele acestea un plan de 
relansare a economiei. Sînt 
prevăzute măsuri imediate 
pentru stimularea consumului 
infern și a investițiilor priva
te și publice. Se prevede 
printre altele o reducere a 
unor impozite pe venit, spo
rirea cu 4,5 la sută a aloca
țiilor familiale de la 1 fe
bruarie (în loc de 1 august, 
cum era prevăzut), acorda
rea unor împrumuturi supli
mentare de 
franci pentru 
extinderea de 
giuni unde se 
grave de folosire a brafelor 
de muncă (în nordul Franței 
și în Lorena).

Problema folosirii brafelor 
de muncă a fost evocată pe 
larg de primul ministru fran
cez într-un recent interviu te
levizat în care a enunfat un 
plan „anti-șomaj”. El prevede

îmbunătăfirea Informării tine
retului asupra meseriilor, o 
mai bună îndrumare pentru 
alegerea profesiei, îmbunătă
țirea pregătirii profesionale și 
a sistemului de plasare. In 
unele regiuni, unde ponderea 
tineretului în structura popu- 
lafiei este mai mare, se pre
conizează și o „întinerire a 
întreprinderilor", adică pen
sionarea anticipată a munci
torilor ce au depășit 60 da 
ani.

O primă măsură impor
tantă 
expansiunii' 
considerată 
efortului în industria de con
strucții, care e un mare con
sumator de mină de lucru. 
Oficialitățile scontează astfel 
pe o absorbire masivă a șo
majului, însă mulfi specialii.'#- 
nu întrevăd posibilitatea unei 
redresări simfitoare a situației, 
cu afît mai pufin în viitorul ■ 
apropiat.

Unii observatori admit că 
măsurile prevăzute de guvern 
ar putea produce efecte po
zitive, dar că, în cel măi 
bun caz, „vor frîna doar sub- 
șomajul". Economiștii și li
derii sindicali consideră că 
solufia cea mai eficace ar 
consta în eforturile pentru 
„relansarea" consumului. Asta, 
spun ei, ar duce la învio
rarea economiei, la crearea 
de noi slujbe, la încurajarea 
investițiilor și favorizarea creș
terii puterii de cumpărare.

In acest sens, C.G.T. în
scrie în programul său pri
vind folosirea brafelor de 
muncă, ca o primă măsură, 
ridicarea puterii de cumpă
rare a maselor populare, pr: y 
sporirea salariilor. C.G.T. p i 
cere interzicerea concediei.,- 
lor fără o reîncadrare echi
valentă, o mai bună orien
tare a învătămîntului profe
sional, mijloace de perfec
ționare sau de schimbare a 
calificării. In vederea aplică
rii măsurilor preconizate, 
C.G.T. a hotărît să organi
zeze o mare campanie pen
tru apărarea locurilor da 
muncă, făcind apel la o ac
țiune comună cu alte central» 
sindicale.

C.F.D.T., a doua mare cen
trală sindicală a Franfei, a 
elaborat și ea un proiect pen- 
fru instituirea unui cod al 
„garanfiilor sociale" în pro
blema brafelor de muncă. Se
cretarul general al lui „Force 
Ouvriere” a definit și el ori
entarea sindicatului său în 
problema utilizării forfei de 
muncă.

Aceste preocupări comuna 
denotă că sindicatele inten
ționează să organizeze, în lu
nile ce urmează, mari bătă
lii revendicative. In prezent 
se poartă intense discufii în
tre sindicate, stat și cercu
rile patronale. Cu sfatul, sin
dicatele tratează probleme 
legate de sporirea salariilor 
în sectorul naționalizat (acțiune 
ce interesează circa 700 000 
de oameni ai muncii), iar cu 
patronatul despre sporirea in
demnizațiilor de șomaj par
tial în sectorul privat. Minis
trul economiei și finanțelor, 
Debre, declara zilele acestea 
ziariștilor că 1968 va fi di
ficil pe plan economic și so-


