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TOVARĂȘULNICOLAE CEAUȘESCUA PRIMITPE TOVARĂȘUL V. KOUCKY
KQMOircl 

în viața 
fermelor agricole 

ir ii'r ii namajoa—asai ■sBtasasfflBcsBsgMMKseaasLărgirea competențelor, atribuțiilor și răspunderilor șefilor de ferme agricole, înalta încredere acordată acestora de a gospodări o parte din- tr-o mare bogăție a țării constituie o latură esențială a măsurilor adoptate de partid pentru îmbunătățirea activității în agricultura de stat. încheierea primului an de activitate în fermele și întreprinderile agricole de stat experimentale și etalon, generalizarea principiilor noi de conducere, planificare, finanțare și creditare în întreaga agricultură de stat a ridicat probleme complexe, între care de maximă însemnătate este însușirea unui nou stil de muncă, bazat pe inițiativa și răspunderea personală pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate.Deși rezultatele de pînă acum sînt departe de a oglindi potențialul real al fermelor, în multe locuri s-a dobîndit o experiență prețioasă, pe care, ne propunem s-o înfățișăm ci- tițorilor.„Experiența noastră — ne spune tov. Constantin Biță, directorul I.A.S. Segarcea, se poate aprecia la adevărata valoare dacă avem în vedere suma beneficiilor care, anul trecut, s-au ridicat la 9 milioane lei, față de 5,5 milioane cît era planificat. Producția-marfă realizată însu- 1 e«aă 92 milioane de lei, cu 5 mili- Ok,,e mai mult decît s-a prevăzut. Cinstea de a face parte dintre primele întreprinderi agricole de stat din țară, înființate în primăvara anului trecut, a însemnat pentru noi și o obligație în plus, aceea de a acumula experiență pe care să o transmitem și altora.O trăsătură distinctivă a șefului de fermă se referă la modul cum înțelege să materializeze posibilitățile' oferite prin acordarea unor largi atribuții, competente, răspunderi. Prin zeci și sute de exemple este confirmată aprecierea că în ferma agricolă este loc pentru manifestarea deplină a capacității creatoare a specialiștilor și lucrătorilor per- manenți, pentru dinamizarea spiritului de inițiativă al acestora. După ce a lucrat 12 ani la birou, ing. Victoria Andrei a luat în primire ferma vegetală nr. 1. — Segarcea. Simțindu-se la largul ei, în sferă direct productivă, în afara îndeplinirii sarcinilor curente, ea a luat inițiative soldate cu importante cîș- tiguri. în vara trecută, pentru a ^conomisi o parte din sumele care de plăteau pentru camioanele I.R.T.A.. a organizat coloane de remorci cu care, seara tîrziu sau dimineața, s-au transportat ce

reale la baza de recepție. In timpul iernii, lucrătorii permanenți au continuat să lucreze, reușind să a- menajeze un adăpost pentru îngră- șămintele chimice, cu o capacitate de 15 vagoane, folosind materiale locale, au cărat piatră pe locul unde sînt parcate mașinile etc. Zeci de alte inițiative valoroase constituie o caracteristică a suflului nou intervenit în activitatea specialiștilor și lucrătorilor permanenți de la I.A.S.

Ședința 
Consiliului de Stat

România

In zilele de 12 și 13 februarie, tovarășul V. Koucky, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Marți dimineața, oaspetele a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R. La primire au participat dr. Cestmir Cisar, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, și J. Sedivy, adjunct al șefului secției internaționale a C.C. al P.C. din Cehoslovacia.In timpul șederii în România, tovarășul V. Koucky a avut convorbiri cu tovarășii Paul Niculescu-

Mizil și Mihai Dalea. La convorbiri au participat tovarășii Vasile Vlad, șeful secției relațiilor externe a C.C. al P.C.R., dr. Cestmir Cisar, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, J. Sedivy, adjunct al șefului secției internaționale a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și E. Uivary, activist la secția internațională a C.C. al P.C. din Cehoslovacia.în cursul întîlnirilor, care s-aii desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a făcut un schimb de păreri asupra dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două partide și state, precum și asupra unor probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
★Marți după-amiază, tovarășul V. Koucky s-a înapoiat la Praga.

Segarcea. Cristalizarea unui stil de muncă concret si eficient constituie și un rezultat al studiilor și analizelor judicioase efectuate de către consiliul de administrație, care, promo vînd experiența bună, a sesizat și tendința manifestată de unii șefi de fermă de a face „economii la
C. BORDEIANU

(Continuare in pag. a IlI-a)

In cîmpul 
gravitațional

al Oltului
reportaj de N. Popescu - BOGDAN EȘTI

In ziua de 13 februarie 1968, la Palatul Republicii a avut loc ședința Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii Constanța Crăciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu,' secretarul Consiliului de Stat, și Anton Breiten- hofer, Ion Cosma, Vasile Daju, Constantin Drăgan, Suzana Gâdea, Nicolae Hudițeanu, Athanase Joja, Ion Popescu-Puțuri, Cristofor Simionescu, Gheorghe Stoica, Lu

dovic Takacs și Iacob Teclu, membri ai Consiliului de Stat.Consiliul a examinat proiectele de legi pe care urmează să le prezinte' Marii Adunări Naționale.Astfel, a fost discutat proiectul de lege pentru modificarea unor articole din constituție, precum și proiectul de lege privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România.în urma discuțiilor ce au avut loc, Consiliul de Stat a hotărît ca aceste proiecte de legi să fie supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale.

Plecarea tovarășuluiFranz Muhri, președintelePartidului Comunist din Austria
PREZENTAREA SCRISORILOR

DL ACREOIEARE PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT DE CĂTRE

Marți dimineața a părăsit Capitala tovarășul Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Austria, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită prietenească în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de to-

varășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Sosirea unei delegații

(Agerpres)

SOLICITAT să a- 
ducă Oltul pe hîrtie, 
în modalități . simplu 
documentaristice, con
deiul se lasă'’cu. greu 
ademenit. Prea adînc 
implantat în tradiții, 
motiv de baladă și 
doină și, în aceeași 
măsură, izvor de inspi
rație pentru creatorul 
modern, rîul cu nume 
de străveche rezonan
ță se revendică întîi 
de toate poeziei, iar 
metafora i se asociază 
mai firesc decît cifra 
și calculul. Chiar și a- 
tujici cînd încerci să 
dai contur profilului 
actual al anticului Alutus și să-i desci
frezi valențele con
temporane.

Pe temeiul că, ferti
lizat de înnoirile spec
taculoase operate de 
socialism, pitorescul 
curs de apă a dobîndit

incalculabile valori și 
o nouă și viguroasă 
tinerețe, vorbim astăzi 
de un Olt energetic, 
de- industria chimică 
din bazinul Oltului, de aluminiul fabricat pe 
Olt, la fel de obișnuit 
precum, pînă nu de
mult, evocam exclusiv 
frumusețea sălbatică a 
făgașului tăiat de rîu 
în lanțul carpatic, sau 
valoarea curativ-re- 
creativă a Călimăneș- 
tilor, Govorei, Olăneș- 
tilor, Tușnadului. Ol
tul însuși, ca sursă de 
energie și, simplu, ca 
apă, este încadrat în- 
tr-un vast ansamblu 
de valorificări econo
mice și sociale.

tecoasă a turnurilor de 
răcire îți semnalează 
încă de departe pre
zența marii industrii, 
transformatoare a azo
tului atmosferic și a 
gazului metan, pre
cum și a centralei ter
moelectrice, tot atît de 
puternică pe cît sînt 
marile turbine mișcate 
de căderea Argeșului, 
în aval, la Victoria, 
sub peretele muntelui, 
un alt complex dă 
țării însemnate canti
tăți de uree, îngrășă
minte chimice, acid a- 
zotic și acid sulfuric, 
aldehidă formică. La 
Făgăraș și la Victoria, 
actualele întreprinderi 
complexe s-au dezvol
tat din fabrici modes
te, mai de mult exis
tente.LA UMBRA Ne- 

goiului, în Făgăraș, 
silueta zveltă a coșu- (Continuare 
rilor înalte și cea pin- în pag. a IlI-a)
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AWliASADOHOL R. P. POLONELa 13 februarie a.c;, președintele duszko, în legătură cu prezentarea Consiliului de Stat al Republicii scrisorilor de acreditare. Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Polone la București, Jaromir Oche- I (Cuvîntărlle rostite, in 
I pagina a V-a).

a Partidului Comunist din Japonia
Marți a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Japonia,.care, la invitația Comite- _ tului Central al Partidului ’ Cornii-' nist Român, va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte tovarășii Tomio Nishizawa, membru al Prezidiului și al Secretariatului C.C. al P.C. din Japonia, și Hiroshi Ide, membru al cole-

giului revistei „Documente internaționale" a P.C. din Japonia.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășii ’ Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redac- tor-șef al revistei „Lupta de clasă", de activiști de partid.

Instalații și rezervoare la 

rafinăria Ploiești

(Foto4 Agerpres)
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Integrarea în meserie
Integrarea în profesie a tînărului proaspăt calificat în meserie, iar apoi treptata desăvîrșîre profesională, reprezintă o parte efectivă a progresului economic și social, o condiție a valorificării, la cei mai înalți parametri, a potențialului industrial creat și dezvoltat continuu prin construcția socialistă.Marea majoritate a proaspeților salariați se adaptează — într-un ritm mai mult sau mai puțin rapid — noii lor situații. Dar restul ? Ce se întîmplă cu ei ? Am plasat ancheta noastră la Hunedoara, acolo unde ilustrarea concretă a valorii muncii oamenilor este înlesnită prin însăși reprezentarea pe care o sugerează acest nume în constelația industrială.

Marșul
post-triumfalDe cîțiva ani s-a împămîntenit obiceiul ca, în fiecare vară, îndată după ce o nouă promoție a școlii profesionale șl-a primit diplomele de absolvire, să se organizeze o ședință festivă cu noul contingent de muncitori, în prima lor zi de lucru. Evenimentul intrării în producție capătă astfel, în conștiința tinerilor absolvenți, proporțiile cuvenite, subliniat de atmosfera cu care sînt întîmpinați și de cuvintele care se rostesc în legătură cu răspunderile ce-i așteaptă. Și după ce florile au fost împărțite, după ce aura festivă

a devenit amintire, tînărul muncitor își ia în primire locul de muncă și i se dă norma de lucru potrivită categoriei de calificare (primită o dată cu diploma de absolvent).
Constantin Tătules- cu, strungar absolvent din 1967 al Școlii profesionale de siderurgie din Hunedoara :— Ni s-a spus că după absolvirea școlii vom fi repartizați la,

ANCHETĂ PRINTRE TINERII
ABSOLVENȚI DE ȘCOLI 

PROFESIONALE
de Mihai CARANFIL

Ce se întîmplă cu el începînd din această clipă ? Vom urmări trei cazuri din secția mecanică a Combinatului siderurgic Hunedoara.
locul de muncă și la mașinile pe care am făcut ultimul an de practică. Cu mine n-a fost așa. Lucrasem la practică pe un strung de calibrare a cilin-

drilor de laminor și la angajare am fost repartizat pe un strung revolver. Am zis a- tunci că dacă altceva nu există, nu e răt£ să lucrez și acolo, pînă la urmă m-am descurcat, avut tot felul de plăceri și atunci . cerut să fiu mutat în altă secție. Așa am venit aici. Dar mașina pe care lucrez e mereu stricată. Lucrătorul din schimbul de dinaintea mea nu menajează deloc mașina. Afară de asta, am a- vut aici discuții cu maistrulmi-a dat să lucrez o piesă la care se cereau măsurători cu micro- metrul și eu n-am știut să le fac. Am stricat-o. La școală am văzut un micrometru doar de vreo două ori. Pe urmă am mai stri-

Dar nu am neam

pentru că

cat o piesă pentru că n-am avut cuțitele care-mi trebuiau. Și uite așa... treaba nu prea merge.Dumitru Melcete, frezor, 18 ani, absolvent din 1967 al școlii profesionale :— Nu prea ies cu norma. Totul ar merge bine dacă m-aș înțelege cu maistrul. Dar el, cum mă prinde, dă pe cel tr.u . _ ______ T_. ____mașina pe care lucrez e veche și în afara standardelor, cu greu pot să-mi asigur scule ■ pentru ea. Și pentru că nu mi se dau să fac decît serii mici sau unicate trebuie mereu să pierd o mul-

mă „arde". Nu-mi de lucru decît de o oră pe alta, în mai bun caz pen- cîteva ore și cum

(Continuare 
în pag. a H-a)

^VIRTUȚILE
CURIOZITĂ ȚII

Dr. Leonid PETRESCU

Curiozitatea este — într-un fel — cea care ne-a adus penicilina și antibioticele, razele X și puterea atomului, care a cucerit Antarctida și spațiul cosmic. Căci dacă sir Alexander Fleming nu ar fi avut curiozitatea să afle pentru ce un banal mucegai i-a stricat culturile de microbi, dacă Henri Becquerel nu s-ar fi întrebat de ce i s-au înnegrit plăcile fotografice, dacă oameni ca Scott, Nansen, Amundsen sau Țiolkovski nu ar fi fost curioși să știe ce se găsește dincolo de hotarele rutinei, acestea, și alte zeci de mii de descoperiri, ar mai fi zăcut, întîrziate, multă vreme. Evident, se poate replica ușor că dacă Newton nu ar fi fost curios să afle pentru ce a căzut mărul, peste cîtăva vreme ar fi venit altcineva și ar fi explicat fenomenul, căci descoperirile și invențiile mari plutesc în aer, așteptînd să sosească omul care le va culege. Dar acel om trebuie să fie și el, la rîndul său, mînat de curiozitate, după cum toată atmosfera favorabilă descoperirilor este de fapt creată tot prin activitatea neobosită a milioanelor de curioși.Curiozitate : „dorință de a vedea, de a cunoaște", conform definiției dicționarului. Această dorință se trezește încă din primii ani de viață, cînd copilul deschide ochii mari asupra lumii. Cu mult înainte de a păși pragul școlii, copilul privește cu luare aminte în jurul său și își ascute auzul, acordînd o atenție activă semnificației evenimentelor din jurul său. De ce ? Cum ? Iată cele mai frecvente cuvinte rostite la vîrsta de patru ani și jumătate, simbolizînd imensa curiozitate față de fenomenele cunoașterii. Studiile efectuate de pedagogi și psihologi au scos în evidență că, la preșcolari, aproximativ 75 la sută din întrebări tind să afle cauza diferitelor fenomene ca- re-i înconjoară. De ce este cerul albastru ? De ce troleibuzele au fire ? Cum crește iarba ? De ce... ?Ce răspunde adultul la asemenea sute și mii de întrebări ? Din păcate, adeseori prin fraze stupide, dacă nu de-a dreptul greșite sau ilogice. De multe ori, copilul este chiar descurajat în a pune întrebări. „Mai taci odată !“, se răstește părintele, excedat, prins la strîmtoare, pentru ca întrebările nevinovate ale copiilor pretind adesea cunoștințe care depășesc biata sa acumulare. Alteori, chiar dacă răspunsul îi este cunoscut, cel

interogat se simte plictisit sau pur și simplu nu vrea să se ostenească a-1 formula în mod clar și pe înțelesul micuțului curios. Rezultatul este același : după un oarecare timp, copilul renunță. Această reprimare a dorinței sale naturale de a cunoaște cît mai multe se poate răsfrînge, însă, în comportamentul său viitor. Nu lă- sați să se piardă în vînt primele întrebări — oricît de naive — ale copiilor. De ce și cum pot fi folosite în scop educativ, încurajînd căutarea adevărului și a noului, ajutînd la destrămarea misterelor.Se întîmplă cîteodată ca nici mai tîrziu copiii să nu fie încurajați în dezvoltarea curiozității. Unii dascăli nu se pricep la asta, împiedicînd involuntar încercările lor de a afla mai multe decît litera cărții. Familia în care singurele curiozități sînt acelea de a afla ce s-a mai întîmplat în casa vecinului nu vede nici ea cu ochi buni, sau mai bine zis nu înțelege copilul care caută să afle lucruri noi despre îndepărtate și aparent inutile fenomene. Astfel, încetul cu încetul, se tocește tendința naturală spre satisfacerea curiozității.

Miza unei 
întîlniri la 
nivel inaltCancelarul Kiesinger, însoțit de 8 membri ai guvernului vest- german (printre care ministrul de externe Willy Brandt), soseș1- te joi la Paris, unde va avea întrevederi cu președintele Franței, generalul de Gaulle. Vizita, care va dura două zile, are loc, după cum amintea ieri agenția France Presse, „potrivit trata-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

tului de cooperare franao-(vest) german, care prevede un schimb de vizite anuale între Paris și Bonn".Agenția subliniază numărul mare de miniștri care-1 însoțesc pe cancelar. La Bonn, un purtător de cuvînt al guvernului * făcut același lucru. „Importanța delegației, a declarat el, corespunde dorinței de intensificare a relațiilor franco-(vest) germane într-un număr cît mai
(Continuare în pag. a Vl-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

IERI LA
GRENOBLE

• Schioara suedeză Gustafs- 
son la a doua medalie de aur
• La Chamrousse, o nouă vic
torie franceză Ia „alpine"
• Marea favorită a probei de 
săniuțe eliminată din compe
tiție • Primele antrenamente 
ale echipajelor de bob 4 
persoane o O minimă dife
rență (doar trei zecimi de 
punct) între fruntașii probei 
de patinaj artistic • Derbi 
dramatic la hochei pe 
gheață.

(Alte știri sportive, in pa
gina a V-a).
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PE PIAȚA

Masa rotunda pe tema aprovizionării 
populației cu bunuri de larg consum

O anchetă întreprinsă recent prin mai multe unități comerciale

Autogrefa 
pulmonară 

— după nouă zileVasile Nicolcescu, pacientul cu un lob pulmonar grefat, a intrat astăzi în cea de a noua ci de la intervenția chirurgicală la care a fost supus de către un grup de medici specialiști, sub conducerea dr. Stelian Ivașcu, de la sanatoriul T.B.C.- Balotești. Ieri, 13 februarie, i s-au scos firele de la plaga operatorie care este vindecată. Evoluția stării generale a bolnavului este satisfăcătoare.Precizăm, totodată, că lobul pulmonar ce i-a fost grefat a stat în afara organismului timp de 20 de minute, fiind spălat cu o soluție nutritivă anti- coagulantă și nu hrănit în mod artificial într-o cultură de țesuturi, cum greșit s-a arătat în știrea apărută în numărul de luni al ziarului nostru.

SESIZĂRI •

din Brașov ne-a oferit prilejul să constatăm că, în ultima vreme, 
se face simțită lipsa unor articole gospodărești de strictă necesitate. 
Cum s-a ajuns la împuținarea sau dispariția unor obiecte de folos 
casnic de pe piața, deobicei bine aprovizionată, a Brașovului ?

— „In ultimii ani, foarte frecvent nu se acoperă prin contracte necesarul de marfă la unele sortimente— a spus tov. Ion Niță, directorul I.C.R.M. Brașov. Mai mult, nici cantitățile contractate nu ni se livrează în întregime. Aceasta tinde să devină o practică curentă a industriei republicane și a celei locale". După ce a enumerat sortimentele absente frecvent anul trecut — mașini de gătit emailate, reșouri cu petrol, apara- taj electrotehnic, mașini de călcat cu regulator și rezistențe pentru mașini de călcat cu mică, ștekere, perii de frecat, coșuri de răchită pentru copii etc. — el a adăugat: „Mă neliniștește faptul că situația se va repeta în acest an. La ora actuală avem o ne- acoperire cu contracte a necesarului estimat de circa 60 milioane lei. Cîteva exemple. „Inox“-București nu ne asigură decît 9 000 din cele aproape 16 000 de foarfeci solicitate. La fel stau lucrurile la autosifoane, lacăte, cî'ntare de 10 kg etc".După cum au arătat alți participant! la masa rotundă — Mihalache Stanca, directorul O.C.L. Metalo-Chi- mice, Zaharia Boholt, directorul LC.S. Textile-încălțăminte, cantitățile de mărfuri primite nu satisfac cerințele în sectorul materialelor de construcții, articolelor electrice etc ; la încălțăminte și îmbrăcăminte nu se ține întotdeauna seama de cerințele specifice regiunii.După părerea tov. Ion Niță, lipsa unor articole din comerț a survenit, între altele, după comasarea producției bunurilor de consum în anumite unități. S-a întrerupt astfel în mod brusc fabricația unor articole, în' U- nități care de bine de răii le produceau și le livrau comerțului, dar nu s-a asigurat continuarea fabricării lor în noile unități. Datorită acestui fapt, nici astăzi, după circa doi ani, unele întreprinderi n.u au reușit să-și însușească fabricația noilor produse, în timp ce altele nu asigură — așa cum s-a scontat — nici volumul, nici calitatea realizate înainte. Uner le articole nici nu se mai ..produc. Cîteva exemple : pînă acum doi ani, o cooperativă din Brașov producea rezistențe cu mică pentru fiare de călcat. Nu se știe cum, dar în prezent nimeni nu mai produce asemenea rezistențe, deși sînt foarte solicitate. O serie de articole mărunte, cum ar fi deschizătoare de conserve, rozete, menghine, se produceau pînă mai anul trecut la I.M.S. Tg. Mureș. Ele au fost repartizate unităților de industrie locală din Odorhei și Gheorgheni, care și le-au. însușit cu mare întîrziere și nu le produc la nivelul calitativ dinainte. Un exemplu caracteristic pentru felul în care s-a lucrat în această privință este cel al topoarelor. Timp de mulți ani, topoarele se executau la Uzina metalurgică Bocșa Română. Cu doi ani în urmă, fabricația lor a fost transferată întreprinderii mecanice din Buzău. Apoi, de aici, la „Tehnometal" Timișoara, ca pînă la urmă să revină tot la Bocșa Română. Anul trecut— o nouă încercare : s-au transferat la Reșița. Ulterior ele au revenit din nou la Bocșa. Situații similare au existat ți in cazul lacătelor, reșouri- lor cu petrol, balamalelor etc.în cadrul discuțiilor s-a acordat o atenție deosebită contribuției pe care industria locală din regiune o aduce la satisfacerea cererii de consum a populației. Aproape toți vorbitorii au subliniat faptul că unitățile industriei locale nu depun eforturi pe măsura posibilităților lor în vederea lărgirii gamei de produse, nu valorifică nici pe departe resursele existente în regiune.— Nu poate fi negat faptul — a- mlntea tovarășul Alexandru Veron, de la Direcția comercială regională— că producția industriei locale destinată fondului pieței a crescut de la un an la altul. Ea nu a crescut însă în raport, cu necesitățile populației.
La poalele 
masivului 
Pietricica

BACAU (corespondentul „Scînteii'). — In orașul Piatra Neamț a fost datâ în funcțiune o nouă policlinică. Construcția modernă ce se înalță la poalele masivului Pietricica adăpostește 20 de cabinete medicale de specialitate, servicii rfientgenterapie, fizioterapie, hldroterapie, servicii de investigație și explorări tuncționale, o sală de cultură iizică medicală, farmacie, bucătărie dietetică. Eq dispune, de asemenea, de cinci laboratoare pentru analize. în noua policlinică se a- sigură zilnic 1 500—2 000 de consultații și tratamente.

In industria locală se face simțită lipsa de efort pentru lărgirea sortimentului de articole mărunte. în schimb, se aleargă după produse cu valoare ridicată. Pe ce mă bazez cînd fac astfel de afirmații ? Pe faptul că, an de an, noi omologăm un anumit număr de produse pe care ni le. prezintă industria locală, dar puține dintre acestea ajung în magazine.. Anul trecut, am omologat circa 120 de produse. Din acestea, nici jumătate nu au fost lansate în fabricație.Referindu-se la aceeași problemă, tovarășul Petre Teodorescu, directorul Direcției comerciale regionale, s-a oprit la practicile din unele unități producătoare de mobilă, (firește, mobila nu face parte din categoria articolelor mărunte, dar e foarte solicitată). „Industria locală este principalul furnizor de mobilă pentru regiunea Brașov. Noi, cei care lucrăm în comerț, nu ne putem declara mulțumiți de ceea ce ni se oferă. In timp ce unitățile M.E.F. vin de la un an la altul cu noi tipuri și modele de mobilă, unitățile industriei locale produc, în general, aceleași tipuri de mulți ani. Dacă la mobila de bucătărie s-a mai făcut ceva în direcția îmbogățirii sortimentului și a adaptării acestuia la nevoile actuale, la mobila pentru dormitoare și camere de zi nu s-a făcut aproape nimic. Singurele „noutăți" cu care a venit industria locală se reduc la unele modificări neînsemnate, cu scopul de a le putea ri- dipa prețul. Este cazul garniturii Sibiu I care, în urma unor modificări .neesepțiale, a foșt botezată, ,. „Nufărul", urcîndu-i-se . prețul icu 1 600 lei. Este o tendință care trebuie combătută cu tărie ; ea contravine politicii economice a statului nostru".La discuții au luat cuvîntul și reprezentanții industriei locale. Tov. Victor Borza, de la secțiunea de industrie locală a sfatului popular regional, a recunoscut că unitățile industriei locale nu contribuie pe măsura posibilităților la îmbogățirea sortimentului bunurilor de consum. „Dacă noi nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale — a spus dînsul — în special la produsele electrotehnice, aceasta se datorește faptului că nu ni se asigură .materia primă. Situația pe 1968 la această grupă de articole va fi chiar mai rea decît îri 1967. Deși cerințele sînt mari, nu ni se asigură materie primă decît la nivelul anului trecut";.Lipsa unor materii prime împiedică, într-adevăr, producerea în cantități mai mari a unor articole. Dar tot atît de adevărat este că multe articole nu sînt produse din motive cu totul subiective. Să luăm, de pildă, cazul nerealizării obligațiilor contractuale la tuburi de beton. Aici, cauza principală constă în reținerea cu totul nejustificată din partea întreprinderii raioh’ale de industrie locală Sibiu, care, deși a fost dotată cu o mașină automată specială, și-a asumat sarcini mult sub posibilități.Referindu-se la unele din cauzele care determină unitățile industriei locale să nu dezvolte producția bunurilor de larg consum, în special articole mărunte, inginerul N. Cos- tin, directorul întreprinderii industriale locale Brașov, a spus : „Nu poate fi negat faptul că se manifestă la unitățile noastre tendința de a a- lerga după produse cu volum și valori ridicate. De ce ? Pentru că lărgirea gamei de produse mărunte, care au, în general, valori mici, diminuează productivitatea muncii. Pentru a stimula unitățile industriei locale să lărgească fabricația unor astfel de articole, este necesar ca sarcina privind productivitatea să fie stabilită de fiecare dată în funcție de structura producției pe anul respectiv. La fel și beneficiile. Aceasta ar stimula întreprinderile industriei locale să-și dezvolte an de an producția articolelor de uz csțsnic și1 gospodăresc".O altă cauză care frînează punerea în fabricație a unor noi produse de larg consum o constituie metodologia actuală foarte greoaie de omologare și stabilire a prețului. Pentru simplificarea acestei metodologii și scurtarea la maximum a perioadei de însușire în fabricație a unui produs nou, vorbitorul propunea să se lase Ia latitudinea întreprinderilor de industrie locală problema omologării și, mai ales, a fixării prețului pînă la un anumit plafon, așa cum se întîmplă în cazul produselor industriale prevăzute în H.C.M. 1 087.Masa rotundă organizată la Brașov a scos lă iveală deficiențele care se manifestă de multă vreme în a- provizionarea populației cu articole de larg consum. Totodată, au fost reliefate și unele cauze care au generat această situație. Este necesar ca organele centrale de resort — Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Industriei Ușoare șl Comitetul de stat pentru problemele administrației locale — să analizeze problemele semnalate și să ia măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu bunurile de consum solicitate.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

o Nu de mult s-a publicat la această rubrici sesizarea mai multor cetățeni din raionul Tudor Vladimirescu, care-și exprimau nemulțumirea în legătură cu desființarea arbitrară, de către I.T.B., a stației de tramvai „Matache Dobrescu", din fața policlinicii raionale. In legătură cu a- ceasta, la redacție au sosit două răspunsuri. Primul, de la I.T.B., glăsuiește : „Cu data de 27- ianuarie 1968 I.T.B. a reînființat stația „Matache Dobrescu", de pe linia de tramvaie 18 și 19". Perfect. Felicităm I.T.B., care a dovedit, de data aceasta, înțelegere față de cerințele cetățenilor. Ulterior, însă, secțiunea gospodăriei comunale a S.P.O.B, ne răspunde că, din motive pe care le-am auzit de zeci de ori pînă acum, „Nu putem fi die acord cu reînființarea stației solicitate". (Semnat : Ing. Florică Gheorghe, șeful secțiunii). Ce e de făcut, în această situație 7 Să se desființeze pentru a doua oară stația nu e cu putință. Ar fi prea de tot. Poate ar fi mai util ca șeful secțiunii amintite să meargă puțin la fața locului și să se convingă că nu are dreptate.• în luna noiembrie 1967 magazinul universal din Brebu, raionul Cîmpina, a fost închis, nu se știe de ce. Si de atunci stă cu ușile ferecate. Dacă ai nevoie de ceva — fie chiar de uni lucru foarte mărunt — trebuie să alergi în comunele vecine sau la Cîmpina. în schimb. în comună stau deschise, de dimineața și pînă seara tîrziu, cele două bufete ale cooperativei de consum. Or fi bune și astea, pentru cine vrea să le frecventeze. Majoritatea sătenilor preferă insă

magazinul universal și așteaptă ca obloanele a- cestuia să fie ridicate cit mai curlnd.
Constantin I. STANICĂ 
comuna Brebu 
raionul Cîmpina• Am trecut de curind pragul celui de-al șaptelea deceniu de viață. Unele beteșuguri m-au mînat deunăzi la Tușnad, la băi, să-mi îngrijesc sănătatea. Stațiunea este încîntătoarc, asistența medicală bună, hrana și deservirea la cantine* așijderea. Ce folos insă de toate acestea dacă repartizarea oamenilor în vile se face cu totul la intîmplare? Sint cazați in aceeași cameră oameni bătrini și suferinzi, care au nevoie de liniște, și tineri puși pe chefuri și distracții. Cardiacii sint repartizați în vile cu multe etaje și obligați astfel să urce, de cîteva ori pe zi, un mare număr de trepte. Noaptea nu se respectă liniștea, se fumează în camere. Toate acestea mi-au intunecat, într-o măsură, zilele petrecute la Tușnad. De aceea, cred că se impune să se facă ordine și in aceste privințe în stațiune.

Ilie D. VOICA
Ploiești• Am cumpărat, mai de mult, din Brașov, un ceas de mină. Mi s-a dat și un certificat de garanție, pentru 12 luni. După un timp, ceasul s-a defectat. L-am dus la atelierul de reparat cea-

RĂSPUNSURIsuri din Brașov al cooperației meșteșugărești. Responsabilul atelierului m-a îndrumat insă la cooperativa din Sf. Gheorghe, de care — zicea el — aparțin. Am făcut calea-ntoarsă Ia Sf. Gheorghe, dar de aici am fost trimis înapoi la Brașov. „Ceasul trebuie reparat de cooperativa din orașul de unde a fost cumpărat" — mi s-a spus. Și uite așa am ajuns iarăși la Brașov, de data aceasta la președintele cooperativei „Tehnica". Și-apoi iarăși Ia Sf. Gheorghe ș.a.m.d. Am făcut in total 6 drumuri, dus șL întors. După care am renunțat. Nu la ceas, ci Ia deplasări. Pînă vor cădea (sau vor fi obligați să cadă) de acord președinții celor două cooperative meșteșugărești.
Dionisie GAL 
comuna Ozun 
raionul Sf. Gheorghe• O sesizare primită recent la redacție semnala că In comuna Călui. raionul Balș, se tărăgănează de ani de zile terminarea lucrărilor de electrificare. Am trimis această scrisoare Sfatului popular raional și I.R.E. — Oltenia. Iată și răspunsurile primite la redacție. Sfatul popular al raionului Balș : „Lucrările de electrificare in comuna Călui vor fi terminate în curind". I.R.E. — Oltenia : „Anul acesta comuna Călui nu este planificată pentru extinderea lucrărilor de electrificare". A fi sau a nu fi? Cetățenii așteaptă răspuns. Se electrifică sau nu se elec- trifică ?

Peisaj pe Valea Bistriței Foto : Gh. Vințilă

ar fi nevoie

Drumuri, șosele, autostrăzi
Anul acesta va fi ter

minată modernizarea 
drumurilor naționale 
Tg. Jiu — Bumbești-Li- 
vezeni, Călărași — Chi- 
ciu, Suceava — Doro
hoi, Reghin — Toplița și Oravița — Mol
dova Veche. Vor con-

tinua lucrările pe șo
selele Turnu Severin — 
Cetate — Calafat, Cîm- 
pulung-Muscel — Ru- 
căr — Bran, Gheor- 
ghieni — Toplița, Tg. 
Jiu — Ploștina, precum 
și pe viitoarele auto
străzi București

tești și Cîmpina — Co
marnic. Tot 
va începe 
drumurilor 
— Sighet, 
Mureșenii 
Călărași — 
Dorohoi — 
Prut.

în acest an 
asfaltarea 

Baia Sprie 
Bistrița — 

Bîrgăului, 
Oltenița și 
Rădăuți —

(Agerpres)

Cită apă cere
Capitala?

După datele ultimului recensămint, orașul București are peste 1,5 milioane de locuitori. Pentru consumul și confortul cetățenesc, pentru stropitul străzilor și întreținerea spațiilor verzi, pentru primenirea piscinelor și ștrandurilor se consumă apă. Apa e necesară desfășurării procesului tehnologic în marea majoritate a unităților industriale. în gîtlejul însetat al orașului trebuie pompați într-o singură zi pînă la 660 000 mc din a- cest lichid miraculos ; dacă i-ar da cuiva prin gînd să recurgă, pentru transport, la serviciul căilor ferate, zilnic de un tren-cistemă de 66 000 de vagoane, ce s-ar întinde de la București pînă la Oradea. Necesarul de apă cunoaște variații mari, fiind în general iama mai scăzut și vara mai ridicat. Totodată, el înregistrează o continuă creștere, de la un an la altul, pe măsura dezvoltării generale a orașului ; sporul se datorează in principal unor modificări de ordin calitativ, creșterii confortului urban și, implicit, a consumului specific. Este evident, de pildă, că o familie care s-a mutat într-un apartament dintr-un bloc consumă mai multă apă decît atunci cînd avea cișmeaua în curte. Generalizat, acest fenomen —

simțit mai ales în orele de vîrf. Deficitul se manifestă prin scăderea presiunii în rețeaua de conducte, astfel incit apa nu mai poate ajunge la ultimele etaje decît în orele de consum redus. In a- ceastă situafie se află cartierele Floreasca, Domenii, Colentina, Bănoasa, Pantelimon ș.a.'. S-ar părea că, în mod paradoxal, sînt vizate în general cartiere situate în zonele mai joase, unde presiunea ar trebui să fie în mod normal mai mare. Faptul se explică prin a- ceea că stația de pompare se află la o distanță de 7—8 km, iar capacitatea de transport la punctele de consum a devenit în decursul timpului prea mică în raport cu debitele din ce în ce mal mari ce trebuie transportate. O mare parte din rețeaua

la care se adaugă și sporuri cantitative — are drept urmare o solicitare tot mai intensă a rețelei de alimentare cu apă. Reușește ea să țină pasul cu dinamica cerințelor ?Asigurarea cu apă a Capitalei a stat mereu în atenția organelor centrale, a edililor orașului. Prin eforturi susținute, u- neori foarte puțin cunoscute de populație, s-a reușit să se asigure creșterea continuă a debitului de apă, satisfă- cîndu-se astfel cerințele, care au sporit și ele o- dată cu dezvoltarea orașului. în ce privește consumul pe locuitor și calitatea apei, Bucureștii se situează deasupra multor mari orașe ale lumii.Subliniind aceste realizări nu înseamnă, desigur, că în domeniul apro- ____ ________vizionării cu apă a Capi-j- artere este executată _r_i t__x ui. 'acum 40—50 de ani și’ extinderile făcute în ultimii ani nu au putut fi corelate integral cu dinamica cerințelor de apă.— Cum se explică, totuși, că neajunsurile s-au accentuat mai ales la venirea iernii ?— Venirea Iernii coincide cu perioada de „a- salt* a constructorilor, ne răspunde M. Pavloff, in- giner-șef la I.C.A.B. A- tunci se dau în folosință marea majoritate a apartamentelor noi, se pun in

talei nu sînt încă probleme importante care se cer rezolvate. Despre a- ceste probleme ni s-a vorbit cu prilejul unei recente discuții purtate la direcția întreprinderii canal apă-București. „Complexul de instalații prin care se tează, tratează, portă și potabilă asigura mc apă s-a spus ce determină, în perioada călduroasă, un deficit re

cap- trans- distribuie apa în oraș poate 620 000—630 000 pe zi — ni aici — ceea

(Urmare din pag. I)

inte-
adaptării se reduc lui con-dintr-odată dirija sin- trece prin- cărei con- cele mai di- procesul întinde pe o

Integrarea in meserie
țime de timp alergînd după scule. I-am spus : „Tovarășe maistru, vedeți că noi ăștia care abia am terminat școala, n-avem scule, n-avem experiență !“ Nu m-a înțeles. Și totul, cred eu, pornește de la faptul că la început, cînd am venit aici, aveam părul cam lung. Cînd i-am cerut a- tunci de lucru mi-a spus: „Ar fi ceva de lucru pentru tine dar... părul ăsta..." N-are încredere în mine, asta e !I-am cerut, într-un schimb de noapte, să-mi dea să fac eu niște roți dințate care tocmai veniseră de la turnătorie. Mi-ar fi plăcut să le fac și le-aș fi făcut bine și repede. Dar mi-a dat tot niște piese mici și neinteresante......Intr-un cuvînt, dacă nu mă despart de maistrul Manea înseamnă că trebuie să plec de aici...Gheorghe Popa, strungar, absolvent din 1966 al aceleiași școli :— Nu primesc lucru de serie. Alții primesc. Și nu-mi convine !— Ți-ai dat examenul de ridicare a categoriei de calificare ? După trei luni de producție aveai dreptul.— Nu mi I-am dat. n-am făcut cerere.— De ce ?— Nu m-am gîndit la asta.Este cît se poate de firesc ca după o perioadă de școlarizare de trei sau de patru ani un tînăr muncitor să nu se afle decît pe o primă treaptă a însușirii unei profesiuni. El este lipsit de experiența activității productive autonome. Pus .................... ..în situația de a-și gur toate acțiunile, tr-o frămîntare ale secințe pot îmbrățișa ferite forme : nemulțumire, resemnare, suspiciune, neîncredere în propri- * com- decît ca lu- vedere rîndu-
ile-i posibilități, retragere în pensații morale de alt ordin cele profesionale... E deajuns crul acesta să fie scăpat din și unii dintre cei așteptați în rile muncitorilor cu o deplină maturitate profesională și-au și întîrziat sosirea...— Fiecare dintre tinerii absolvenți pe care-i primim între noi — spune Ioan Pîrvu, maistru principal și secretarul organizației de bază P.C.R. în secția mecanică — vine nu numai cu alt fel de a fi ci și cu alt nivel de pregătire. Cu fiecare trebuie procedat altfel. Există însă o trăsătură comună a tuturor acestor tineri și față de ea greșim de cele mai multe ori : orgoliul. Orgoliu] profesional

sau, pur și simplu, orgoliul vîrstei. Unii muncitori mai vîrstnici îi tratează pe acești tineri ca pe copii, nu le acordă creditul la care de mult visează elevul școlii profesionale. Și aproape întotdeauna acest fapt le produce tinerilor o suferință greu de vindecat. Dumitru Melcete (tînărul ale cărui declarații le-am reprodus — n.n.) a venit în producție cu credința că el știe meserie sau că nu-i lipsește mult ca să se numere printre frezorii cărora li se poate încredința orice operație. Și poate că, într-o oarecare măsură, așa este. E un tînăr dezghețat și l-a preocupat serios meseria pe care și-a ales-o. Numai că evoluția lui profesională s-a împiedicat acum de un incident mărunt. A intrat în conflict cu maistrul lui de schimb. E greu să știi care dintre ei are dreptate... înclin să cred că simțul pedagogic al maistrului Manea nu s-a făcut simțit.— îmi place maistrul Stan — declară Dumitru Melcete (confirmînd stîngăcia pedagogică a maistrului pe care-1 are acum și care n-a izbutit să găsească drumul către încrederea tînărului absolvent). Trebuie să ai încredere într-un maistru — spune el — eu aș vrea ca maistrul să-mi fie ca un părinte.Fiecare dintre cei doi are în sprijinul atitudinii sale față de celălalt argumente pe care n-are rost să le confruntăm aici. Acceptînd punctul de vedere al maistrului principal loan Pîrvu, potrivit căruia, în deficit ar fi simțul pedagogic al maistrului de schimb, nu ne rămîne decît să medităm la efectul negativ pe care-1 poate avea, în procesul integrării profesionale, ignorarea rolului pe care-1 dețin în acest proces : mediul favorabil, instrumentația pedagogică, depistarea atentă a obstacolelor — uneori ascunse — și defrișarea lor fermă.Angajarea și integrarea tînărului în complexul angrenaj al muncii pro-, ductive nu se poate rezuma la o simplă formalitate de ordin tehnico-ad- ministrativ. O primă condiție a reușitei este ca „rodajul" să fie încredințat unor oameni cu reală înțelegere față de tineri, cu netăgăduite disponibilități pedagogice.
Cum intri pe poarta 
profesiei ?Mai multe dintre părerile celor cu care am discutat la Hunedoara converg către constatarea că sistemul in-

struirii practice, în școala profesională, funcționează adesea defectuos.— Unii dintre profesorii lor de practică nu sint nici ei prea bine puși la punct în privința practicii profesionale. Ba se mai și întîmplă ca maiștri lăcătuși să predea strunjirea. Mulți nechemați. Nu-i permis ca un ucenic din anul trei să nu știe să ascută un burghiu ori să măsoare cu micrometrul. De aceea o parte dintre absolvenți se acomodează mai greu cu activitatea în producție (maistrul loan Pirvu).— Din statistici reiese că, în general, tinerii nou angajați, proveniți din școala profesională, nu-și îndeplinesc normele un timp după angajarea în producție. Una dintre cauze este și aceea că practica în producție pe care o fac în timpul școlii suferă de grave lacune. (Emilian Mandea, din cadrul serviciului de organizare a muncii).— Cei care în timpul practicii au căpătat o bună instruire nu creează în producție nici un fel de dificultăți colectivului (Ing. Iosif Pîrvu — inginer șef cu probleme de laminoare al combinatului).Indiferent de motive, unii absolvenți vin în producție cu o pregătire mediocră. Brusc, volumul efortului ce le este cerut pentru a recupera, în timpul cel mai scurt, handicapul capacității lor profesionale — se dublează. Și dacă și în școală a fost un elev mediocru și nui-a fost stimulat, la nivelul corespunzător, interesul pentru profesiunea lui, vom avea de-a face, după intrarea în producție, cu tineri muncitori ca Gheorghe Popa de Ia mecanică, cel care deși avea dreptul să dea pînă acum două examene de ridicare a categoriei de calificare (ar fi avut acum categoria a cincea) nici nu s-a gîndit Ia asta.— Cei mai mulți dintre colegii mei de promoție nu s-au înscris la examenele de ridicare a calificării — spune Dumitru Melcete.Ce gîndesc despre aceasta oameni cu înaltă calificare profesională, specialiști care prin natura sînt în contact direct cu în discuție ?— Problema integrării le începe de la acțiunea de recrutare a candidaților la calitatea de muncitor calificat sau de maistru — spune inginerul șef Iosif Pîrvu. O condiție esențială a recrutării ar fi firesc s-o

constituie existența unor aptitudini și a unei atracții către o meserie sau alta. Din păcate, în școala profesională sînt încă încorporați de-a valma tineri care vin la școală ca să învețe și tineri care vin aici ca să-și umple timpul pîriă li se ivește altceva...(întrerup aici spusele tovarășului inginer șef pentru a însera explicația tovarășului Emilian Mandea :— Nu toți absolvenții sînt repartizați în meseria pe care au învățat-o în școală ci acolo unde avem posturi libere. Astfel că unii sînt nevoiți să îndeplinească munci auxiliare și,, în final, pleacă de la noi).— ...Nivelul actual al tehnicii — continuă inginerul-șef — nu ne îngăduie ca in procesul de producție să includem muncitori cu o calificare îndoielnică. Pus acolo unde i se cere mult mai mult decît poate da, un astfel de muncitor va suferi un traumatism psihic, va fi un neadaptat. Cred, de aceea, că în sistemul pregătirii profesionale a noilor cadre de muncitori trebuie să aibă ioc modificări substanțiale, respectiv, așa cum se preconizează și în studiul privind dezvoltarea învățămîntului profesional și tehnic dat recent publicității, o adaptare cît mai riguroasă a pregătirii viitorilor muncitori la cerințele actuale și de perspectivă ale producției. Deci, o foarte serioasă aplecare asupra condițiilor concrete în care-și însușesc profesiunea elevii acestor școli. Căci dacă școlarizarea i-a dat tînărului nivelul corespunzător de cunoștințe, durata și e- forturile profesionale la cerințele producției siderabil.

muncii lor fenomenulprofesiona-

★Complex și sensibil, grării profesionale se vastă arie de particularități a căror cunoaștere devine obiectiv necesară acum, în condițiile în care industria noastră urcă vertiginos treptele celei mai ridicate tehnicități. Este problema formării acelei forțe umane inteligente și atotputernice, în stare să acționeze cu maximă competență in stăpînirea și dirijarea tehnologiilor moderne.In privința aceasta, discuția de față nu constituie decît o sumară incursiune în ceea ce constituie, din ce în ce mai mult, obiectul preocupării tuturor acelora care au de spus un cu- vînt în influențarea integrării profesionale.

funcțiune obiective industriale. Cea mai mare pondere în sporul absolut al necesarului de apă o au ultimele luni ale anului. Cartierele noi, cu blocuri înalte, au de obicei o rețea de alimentare corespunzătoare, cu stații proprii de repompare, așa îneît deficitul se resimte tot în zonele amintite mai sus.E ușor de imaginat că dezvoltarea în continuare a orașului va spori și mai mult cerințele. In următorii doi-trei ani se prevede creșterea ne"s sarului de apă cu 200 000 mc pe zi. Consumul specific va crește, și el, atingînd valori de 480—500 1/zi și locuitor. Ce acțiuni concrete sînt programate pentru a se reduce și înlătura neajunsurile existente în alimentarea cu apă a Capiii tălei ? '— Atingerea indicilor propuși necesită realizarea unor lucrări de mare amploare. Sfatul popular al orașului București a alocat importante fonduri în acest scop. Numai în acest an se vor e- iectua lucrări în valoare de 150 000 000 lei. Aceasta va face cu putință ca în anul 1969 să se dea în folosință aducțiunea și stația de tratare Roșu, care va produce zilnic, într-o primă etapă aproximativ 260 000 mo' apă potabilă, precum și stațiile de pompare Nord și Drumul Taberei. Alte lucrări importante vor contribui la modernizarea și extinderea rețelei existente.— Sîntem informați că s-a înregistrat o oarecare rămînere în urmă în desfășurarea execuției. A- preciați că există premise realiste pentru ca o- biectivele amintite să fie îndeplinite în termen ?— Considerăm că în a- cest an întreprinderile de construcții prin care I.C.A.B. își realizează investițiile au asigurate condițiile să-și deruleze activitatea într-un ritm mai uniform și îndeosebi mai rapid decît în anul precedent, cînd nu au reușit să realizeze decît 93 la sută din volumul planificat. încă de pe a- cum lucrările sînt acoperite aproape în întregime cu documentațiile necesare, iar atacarea principalelor obiective s-a făcut încă din ianuarie.După cum se vede, a- nul viitor-promite să marcheze o îmbunătățire substanțială în alimentarea cu apă a orașului. Paralel cu construcția noilor instalații de captare, tratare, transport și distribuire, adoptarea unor măsuri de gospodărire rațională a apei ar avea o mare importanță. Nu trebuie să uităm că într-un centru urban de mărimea Bucureștiului utilizarea rațională a apei de către populație și categorii de poate avea presionante : pa și neglijența în remedierea operativă a defecțiunilor din instalațiile interioare fac să se piardă zilnic cel puțin 30 000— 40 000 mf de apă, cantitate suficientă pentru a satisface cerințele a cel puțin 100 000 de oameni. Alimentarea cu apă, problemă majoră a vieții orășenești, trebuie privită cu toată seriozitatea.

de celelalte consumatori urmări im- numai risi-

Arh. Gh. SASARMAN
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Lucrări de modernizare 
a transportului feroviar

O nouă secție a magistralei feroviare din sud-vestul țării a fost ouprinsă în planul de modernizare a circulației și dirijării trenurilor : artera Caransebeș — , Lugoj — Timișoara. Aici se vor executa lucrări de sistematizare și de mărire a numărului de linii ferate, de centralizare eleotrodinamică, de construcție a unor instalații- dispecer și de bloc automat de linie. In prima etapă, dirijarea transportului feroviar se va realiza cu ajutorul unei instala- ții-dispecer, urmînd ca în etapa a doua conducerea și dirijarea circulației trenurilor să fie asigurată pe întreaga secție de către postul central-dispecer din stația Timișoara-Nord. Lucrările de modernizare, prevăzute pe această magistrală feroviară, vor avea ca efect creșterea capacității de trafic a liniilor cu 40 la sută față de începutul actualului cincinal, îmbunătățirea transportului de mărfuii și de călători șl sporirea siguranței circulației trenurilor.

LA C.I.L. GĂLĂUTAS
»Combinatul pentru industrializarea lemnului de la Gălăuțaș din Valea Mureșului a fost creat, după cum se știe, în scopul valorificării superioare a masei lemnoase. De la începerea producției în ultima fabrică construită, care a avut loc în urmă cu cîți- va ani, „monografia" combinatului consemnează evenimente de seamă în viața colectivului. Ca urmare, in limbajul curent al lucrătorilor de aici se poate auzi deseori vorbindu-se despre „experiența noastră", afirmație deosebit de semnificativă, care conține în ea maturitatea și modul de acțiune în îndeplinirea și depășirea planului, a prevederilor din proiecte.Demn de relevat este — cercetînd această experiență — că activitatea de producție propriu-zlsă, în cadrul combinatului, s-a împletit cu munca de cercetare cu aplicabilitate imediată în întreaga ramură a industrializării lemnului. Grăitor apare, în acest sens, faptul că în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii s-a pus accentul pe mai buna organizare a locurilor de muncă, pe ridi

carea gradului de utilizare a mijloacelor tehnice și a timpului de lucru, precum și pe îmbunătățirea conținutului normelor, în strînsă corelație cu nivelul tehnic și performanțele mașinilor și utilajelor, cu necesitatea amplificării productivității muncii.In aplicarea studiilor care au îmbrățișat problemele a- mintite, s-a vizat evitarea șablonului universal valabil. Un exemplu, referitor la organizarea judicioasă a unor locuri de muncă. Mai întîi, specialiștii din cadrul compartimentului tehnologic și organizarea muncii au făcut observații practice în toate schimburile asupra modului în care sînt aprovizionate locurile de muncă cu materii prime și materiale, a introducerii lor în procesul tehnologic, asupra operațiilor și fazelor executate de fiecare muncitor în parte. Aspectele s-au analizat în amănunt, pe toate fețele, ceea ce a înlesnit formularea unor concluzii realiste, cu eficiență economică certă și imediată.Accentuez, concluziile nu le-am dat uitării și nici nu am tărăgănat măâurile care se impuneau. Ca atare, prin aplicarea măsurilor
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respective, s-au asigurat prin sistemul orar materiile prime și semifabricatele pentru fiecare loc de muncă, dar și condițiile care să elimine orice stagnare, orice pierdere de

PERFECȚIONAREA
PRODUCȚIEI-
ÎN FLUX CONTINUU
timp, să asigure informarea promptă a conducerilor de sectoare în căzui eventualelor dereglări ale fluxului tehnologic. Asemenea măsuri, conjugate cu cele privind folosirea integrală a timpului de lucru au sporit posibilitățile de raționalizare a consumului forței de muncă, concomitent cu 

creșterea indicelui de utilizare a capacităților de producție. La fabrica de plăci aglomerate, de pildă, s-a atins un spor de 2,2 la sută a productivității muncii, iar Ia fabrica de plăci celulare, 

în cazul unor sectoare, de 1,8 la sută.Suportul rezultatelor de pînă acum constă și în perfecționările tehnice e- fectuate, sau în curs de realizare. La fabrica de plăci aglomerate s-au executat modernizări la presele de extrudere și sînt de pe acum proiectate in

stalațiile de mecanizare a transportului materiei prime și materialelor. La fabrica de plăci celulare s-a proiectat și se află în plină realizare, din fondul de mică mecanizare, mo

dernizarea procesului tehnologic, care cuprinde : înlocuirea mașinilor de debitat frînturi existente cu altele, care posedă caracteristici superioare, fabricate în tară, mecanizarea transportului interfazic, reamplasarea unor utilaje pentru eliminarea încrucișărilor și a locurilor în

guste și altele. Măsuri similare au fost întreprinse și în celelalte fabrici și sectoare de activitate ale combinatului.Rezultatele ? In cursulsemestrului II al anului

1967 s-a obținut o reducere a consumului de timp cu 53 000 om-ore. Nu ne o- prim însă la cele realizate pînă acum întrucît ele nu exprimă nivelul posibilităților reale ale combinatului. Cel mult, acestea constituie premisa succeselor pe care le vom obține în anul 1968 și urmă

torii. Bunăoară, se pune problema eliminării, în continuare, a orelor de stagnare înregistrate la fabrica de uși, din cauza lipsei plăcilor fibrolemnoa- se, pentru care solicităm sprijinul forului tutelar din Ministerul Economiei Forestiere. Intervine apoi necesitatea de a evita discordanța ce persistă între viteza de lansare și schimbarea sortimentelor fabricate. Cerințele actuale de diversificare a producției, de adaptare a acesteia la nevoile pieței și consumatorilor, nu pot fi uneori îndeplinite din cauza încetinelii cu care își fac simțită prezența în combinat materiile prime și materialele necesare. (Din a- oeastă cauză am avut de în- tîmpinat serioase greutăți care au influențat asupra îndeplinirii planului pe luna ianuarie a.c.). Ducem încă lipsa unor adezivi, a feroneriei pentru uși, a materialelor de finisare. Am întîmpinat dificultăți și din lipsa rămășițelor de celuloză clasa a doua, repartizate a fi livrate în cadrul DRETIL-Bacău. Pînă la urmă, ni s-au livrat unele cantități fără repartiție din raza DRETIL- Brașov, cu cheltuieli de transport mai mici, dar fo

rurile în drept an omis le coreleze cu necesități planului de producție.Ultima chestiune. Con binatul face parte dinți unitățile în care s-a ant lizat temeinic modul c folosire a timpului c muncă. S-au luat măsui materializate în creștere productivității muncii . îmbunătățirea indicatorilo economici-financiari. Pre zența la locul de muncă fiecărui salariat din pri mul minut al programulu a constituit unul din dezi deratele principale. Ni putem însă soluționa Judi, cios transportul celor 401 de salariați din localitățik învecinate. Ca urmare, în ultimele 4 luni ale anului precedent, am înregistrat peste 1 400 ore-om întârziere, din cauza circulației defectuoase a autobuzelor I.R.T.A. Am sesizat, am intervenit, dar în zadar. Cînd și aceste neajunsuri se vor înlătura, sîn- tem siguri că activitatea combinatului se va îmbunătăți, mai ales că acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii continuă cu intensitate sporită.
Ing. Virgil BOAC 
directorul C.I.L. Gâlâufdș*
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IN CIMPUL 
GRAVITAȚIONAL 
AL OLTULUI

„De la Gighera numai vești bune; cînd are loc acolo o adunare generală a cooperatorilor poți asculta ore în șir, numai ochi și urechi. își spun oamenii părerea deschis și combativ, dezbaterile sînt fructuoase, animate, mai ales că spiritul critic și autocritic nu lipsește". Astfel de aprecieri le-am auzit nu o dată de la cei care au avut ocazia, în decursul anilor să asiste la desfășurarea lucrărilor forului suprem al' cooperativei agricole — adunarea generală. Cooperatorii înșiși își a- mintesc cu satisfacție de dezbaterile care au avut loc cu prilejul adunărilor generale anterioare, de măsurile concrete, utile, eficiențe care au contribuit la întărirea economică a cooperativei.Referindu-se însă la modul cum și-a afirmat rolul și autoritatea ul-' tima adunare generală sîntern ne- voiți să constatăm că, în comparație cu anii trecuți, cînd adunările generale au fost expresia reală a democrației cooperatiste, ultima, desfășurată la 26 ianuarie a. c., a constituit un exemplu cu totul opus.Dar să derulăm filmul acesteia. Așa cum se obișnuiește, la început, prin expunerea dării de seamă, a fost înfățișată activitatea desfășurată de cooperatori în anul

tul cooperatorul Gheorghe Vîrdaru. Acesta a făcut propunerea ca din noul consiliu care va fi ales să facă parte oameni harnici și cinstiți, așa cum. prevede statutul, așa cum sînt indicațiile partidului. Totodată, el a arătat și alte lipsuri ce au frînat bunul mers al muncii în cooperativă, a criticat pe contabilul Andrei Negrită pentru o serie de abateri grave, în urma cărora i s-a întocmit un dosar ce se află înaintat organelor judiciare. In loc să reflecteze la lipsurile spuse cu curaj și franchețe de către acest cooperator, Oprea Ghen- ciu s-a congestionat subit, și uitînd că funcția cei-a fost încredințată îl obligă să apere principiile democrației cooperatiste, consfințite în statutul C.A.P., l-a obligat pe vorbitor să părăsească sala. El a săvîrșit un abuz inadmisibil de putere, care nu poate să nu fie sancționat așa cum se cuvine.în această atmosferă de intimidare pe care a generat-o Oprea Ghen- ciu, unii dintre cei înscriși la cu- vint au ezitat să mai ia atitudine combativă și să facă propunerile pe care și le notaseră. Cu chiu, cu vai au mai vorbit doar cîțiva.Dar Ghenciu a mers mai cu abuzul său de putere. în peste 300 de oameni, el nu

vederile statutului, reprezintă o gravă imixtiune în treburile interne, ale cooperativei agricole. In fața adunării generale av citit lista cu membrii noului consiliu de conducere, după care, în mod abuziv, ați dat „verdictul" asupra procedurii : „După ce îl citesc pe fiecare om, ridicați mîna dreaptă în sus în semn că sînteți de acord. Nimeni nu are voie să mai propună pe altul. Totul este pecetluit".Pare de necrezut că un om cu o funcție de răspundere ca a dv. să comită o greșeală atît de gravă. Și

totuși, acesta e adevărul ! Ați fost trimis la Gighera cu indicația să a- plicați în mod principial și neabătut hotărîrile partidului, respectînd fără rezerve democrația cooperatistă, și, în mod implicit, oamenii. Cum ați reușit să răsplătiți cinstea ce vi s-a încredințat ? Cum ați răspuns încrederii pe care v-a acordat-o adunarea generală cînd v-a împuternicit să conduceți lucrările ședinței ?Cazul petrecut la Gighera este deosebit de grav. Cei care se fac vinovați de încălcarea principiilor demociăției cooperatiste trebuie trași? la răspundere cu toată severitatea. Se impun măsuri pentru a se curma orice tentativă, indiferent sub ce formă s-ar ivi și din partea cui ar veni, de încălcare a democrației cooperatiste, a atribuțiilor adunării generale, singura în măsură să hotărască asupra întregii activități organizatorice, economice și financiare a cooperativelor agricole.
Aurel FRIGIOIU
Marin ANCUȚESCU
Mihai LUPUredactori la ziarul „înainte din Craiova
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Pe șantierul Combinatului chimic 
din Rîmnicu Vîlcea se montează co
loanele de distilare ale secției oxo- 

alcooliFoto : R. Costin

GÎNDIREA ECONOMO
(Urmare din pag. I)departe fața a s-a dat

însemnări de la adunarea generală 
a cooperativei agricole din Gighera—Băilești

fost s-au de fap- ini-

eu

1967. In afară de realizări, au menționate și minusurile care semnalaț pe parcursul unui an activitate. S-a amintit, astfel, tul că, din lipsa spiritului dețiativă al membrilor consiliului de conducere, al brigadierilor — ia care au mai contribuit și calamitățile naturale — producțiile au fost sub nivelul posibilităților. Planul de producție nu a fost realizat decît la porumb și mazăre. Producția de lapte și carne a fost mult mai mică față de cea obținută în 1966. Din grădina de legume și din orezărie s-au obținut producții sub așteptăriîn concluzie, darea de seamă,toate că n-a fost suficient de cuprinzătoare și analitică, â oferit, totuși, prilejul unor discuții ample, constructive, eficiente. Așa cum este firesc, cooperatorii avînd experiența atîtor adunări generale, au început să-și exprime deschis părerile asupra activității desfășurate în anul care a trecut, venind cu propuneri pentru îmbunătățirea sectoarelor slab dezvoltate, pentru întărirea e-, conomică a cooperativei. La fel de convinși erau că propunerile vor fi luate în seamă, că vor fi stimulate critica și autocritica. Cu toate acestea, oamenii au fost nevoiți să probeze un contrariu neobișnuit. Motivul ? Oprea Ghenciu, președintele U.R.C.A.P. Băilești — căruia i s-a făcut cinstea de a conduce adunarea generală — le-a atras, de la început atenția, pe un ton străin spiritului tovărășesc de muncă, spiritului democrației cooperatiste, că cei care vor îndrăzni să vorbească „în afara ordinii de zi" vor fi ...invitați să părăsească sala I Oamenilor nu le-a venit șă ■ creadă ; să fie oare o glumă ? Pînă la urmă, însă, „gluma" s-a îngroșat. Exemplele sînt simple și elocvente. După ce au vorbit cooperatorii Ion Dobrescu; Ștefan Pă- trană, Ion Șchioapa, Trușcă Grigore, Ion Tudor, Ion Mirea și alții (pe care Ghenciu — încâlcind principiile democrației cooperatiste, i-a întrerupt și apostrofat), a luat cuvin-

în lături s-o amenințe cu darea în judecată pe cooperatoarea Georgeta Oreviceanu, deputată în sfatul popular raional, care a „îndrăznit" să-1 critice pe merceologul Ion Bănuț pentru unele abateri (acte de favoritism în folosul rudelor, spirit împăciuitorist și de cocoloșire a lipsurilor). ,;Acest tovarăș — a arătat cooperatoarea Oreviceanu — a pus, cu ani. în urmă piedici în calea celor care se străduiau să' dezvolte și să consolideze Nimeni însă dere pentru lipsurile sale".Ascultîndu-i pe cooperatori, orice om cu scaun la cap se putea gîndi că atît Ghenciu, cît și Victor Bogdan, președintele sfatului popular raional Băilești, care se afla de față, au primit o adevărată lecție de bun simț, de respect al normelor etice ale societății noastre, fie și numai pentru faptul că țăranii cooperatori au evitat ripostele jignitoare.Se impun însă niște întrebări. Vi le adresăm chiar dv., tovarășe O- prea Ghenciu, pentru că rostirea lor publică va avea poate efectul ce se cuvine. Cine v-a permis, în numele căror legi, cărei etici, să exercitați presiuni asupra unor membri ai vechiului consiliu de conducere pentru a-i determina să spună adunării generale, împotriva voinței lor, că ei doresc să fie eliberați din muncă, deoarece sînt grav bolnăvi ? Ati adus un grav prejudiciu democrației cooperatiste afirmînd, în repetate rinduri, în fața adunării generale, că : „lista cu noii membri ai consiliului de conducere a fost întocmită „sus", la raion". Și ați mai afirmat că tot „sus" (la raion) vi s-a dat dispoziție (cine, cu ce drept ?) să nu admiteți nici un murmur sau șovăire (sînt chiar cuvintele dv. I) a- tunci cînd veți supune aprobării a- dunării generale oamenii stabiliți cu „ușa închisă" ! Un asemenea procedeu — să vă mai. amintim ? —reduce la zero rolul și atribuțiile a- dunării generale, nesocotește pre-

cooperativa agricolă nu l-a tras la răcpun- și abaterile

cheltuieli" în dauna producției. Beneficiind de dreptul ce li s-a acordat în mod just și necesar de a-și alege singuri lucrătorii permanenți, ca și mașinile și utilajele cu care vor lucra, șefii de fermă — făcîn- du-și calcule evident pripite — nu au mai socotit necesar să primească în dotație 17 tractoare și diferite mașini agricole, care au rămas nerepartizate. Analizînd această situație, cerințele reale ale fermelor, consiliul de administrație al întreprinderii a socotit la rîndul său că este mai realist să nu dea disponibil nici un utilaj. Viața a confirmat justețea acestei decizii. în perioada campaniilor agricole, șefii de fermă au cerut ei înșiși utilajele la care renunțaseră.Analizînd asemenea concepții ale șefilor de fermă, nu se poate să nu reliefăm cauzele care le-au generat. Pînă anul trecut s-a observat că mulți specialiști evitau utilajele vechi, manifestînd o adevărată goană după tractoare sau mașini noi. Această situație își are explicația în faptul că, potrivit vechiului sistem, amortizarea unei mașini se făcea ' pe toată durata de exploatare, adică se cheltuiau anual la acest capitol aceleași sume pentru un tractor nou, ca și pentru unul vechi; De aici și interesul scăzut pentru a prelungi durata de exploatare a utilajelor. înlocuirea acestei practici anacronice cu sistemul de plată al amortismentului pînă la acoperirea costului utilajului respectiv a determinat un fenomen invers, pozitiv. Șefii de fermă au început să caute tractoare sau utilaje mai vechi propuse la redistribuire sau chiar la. casare, dar cu care puteau lucra cu rezultate tot atît de bune, le-au reparat și redat în exploatare, mai ales că multe din acestea erau deja amortizate.Alături de măsurile raționale, judicioase pentru realizarea de economii, pe alocuri se mai întîlnește încă tendința de a amîna efectuarea unor reparații în atelier. Dar aceste „economii" de moment, neefectua- rea unor cheltuieli necesare nu au nimic comun cu spiritul gospodăresc care caracterizează activitatea unui șef de fermă. Sesizînd această tendință, consiliul de administrație al I.A.S. Segarcea a supus-o unei ample dezbateri, luînd măsuri operative de remediere. în prezent, reparațiile grele se fac la atelierul central, iar pentru cele mărunte, la 2—3 ferme apropiate s-au asigurat cîte un sudor, strungar, fierari și, desigur, dotarea strict necesară. La

rîndul lor, semnează < reparații la atelier, manifestă gență la calitate reale economii la reparații.Analizînd concepțiile, manifestate pus cîtorva cum înțeleg mă și cum administrație.— în întreprinderea noastră — ne spune ing. Mihai Stănculescu, directorul I.A.S. Murfatlar, Dobrogea — anul trecut s-a realizat un beneficiu peste plan de aproape 10 milioane lei, la aceasta contribuind mult inițiativele șefilor de fermă. Bazîndu-se pe experiența lor, consiliul de administrație nu le știrbește cu nimic dreptul de a decide într-o problemă sau alta a fermei respective, putîndu-se astfel ocupa de cerințele majore referitoare la perfecționarea tehnologiei, îmbunătățirea activității sectoarelor de deservire, stabilirea măsurilor de perspectivă etc. Dacă rezolvarea treburilor mărunte este de competența exclusivă a șefilor de fermă, altele se fac în strînsă conlucrare cu consiliul de administrație, Ing. Petre Ionescu, șeful fermei combinat vinicol, a luat inițiativa de a perfecționa tehnologia de prelucrare a strugurilor. Prin schimbarea fluxului tehnologic la linia de îmbuteliere, lărgirea bandei transportoare și adaptarea ei la mai multe tipuri de sticle. împreună cu tehnicianul mecanic Ion Gheorghiu, a reușit, să îmbutelieze 1,2 milioane de sticle peste prevederi.în contrast cu acest mod de lucru, în alțe unități există situații cînd autonomia șefului de fermă este încălcată. în legătură cu aceasta ing. Traian Corduban, directorul Trustului I.A.S. Brașov, ne-a relatat că, în toamnă, la I.A.S. Rupea, Homorod și altele perioada însămînțării grîului nu a fost decisă de șefii de fermă și nici măcar de către consiliile de administrație ale acestor unități, a- jungîndu-se ca o parte din grîu să se însămînteze în teren slab pregătit.Necesitatea analizării concrete a condițiilor locale înainte de a se lua o hotărîre, și îndeosebi luarea în considerare a dezvoltării de perspectivă a unei unități sau alteia este ilustrată de nenumărate exemple. La ferma Saschiz aparținînd I.A.S. Albești — Sighișoara fără să se ia în considerare părerile localnicilor s-au construit mai multe grajduri pentru o îngrășătorie de taurine. După darea în exploatare a acestora s-a constatat că sursa de apă este insuficientă, ceea ce a necesitat, ca, anul

, șefii de fermă nu mai cu ochii închiși fișele de exj- de aici rezultîndtendințele, de șefii de fermă, am dintre ei întrebarea : autonomia șefii de fer- o respectă consiliile de carelorestecon-

trecut, să se facă cheltuieli suplimentare de un milion de lei pentru a fi adusă apă de la cîțiva ta. Multe asemenea exemple atestă necesitatea ca șl la efectuarea investițiilor, în mod deosebit la stabilirea amplasamentelor, să se țină seama de părerile exprimate de șefii de fermă și de ceilalți specialiști urmează să asigure exploatarea rațională.„Autonomia șefului de fermă un lucru mare, dar nu se poatecepe decît într-un cadru organizat — ne spune tov. Aurel Tudor, directorul I.A.S. Robănești-Craiova. După părerea mea, consiliul de administrație, respectînd dreptul de decizie al șefilor de fermă, are totodată datoria de a aduce la realitate pe acei specialiști care, pe baza unor socoteli superficiale, „acaparează" o parte din materialele sau cadrele indispensabile altor ferme. La ferma nr. 3 din întreprinderea noastră s-au cumpărat piese de schimb fără să fie neapărată nevoie de ele, „mai bine să prisosească decît să nu ne ajungă". Avem șefi de fermă întreprinzători cum este ing. zootehnist Ion Bîlea, șeful fermei nr. 4. In timp ce noi umblam după repartiții pentru borhot el și l-a procurat rapid, direct de la fabrică. Consiliul de administrație a trebuit totuși să intervină pentru că o altă fermă avea nevoie stringentă de nutrețul respectiv.Mai supărătoare este lipsa de inițiativă a unor șefi de fermă, obiș- nuiți să lucreze după „stilul vechi" cînd primeau și transmiteau dispoziții. La ferma condusă de ing. Constantin Torni de la I.A.S. Blegești- București se defectaseră racleții la grajduri, îngreunînd munca îngrijitorilor — situație care a durat două săptămîni. A trebuit să intervină consiliul de administrație pentru ca să se facă această reparație, care; în mod normal, revenea în sarcina șefului de fermă. Si în alte unități se întîlnesc exemple arată că schimbarea _____ ___
G.A.S. în I.A.S. nu a fost însoțită de un nou stil de muncă, caracterizat prin operativitate, eficiență, răspundere.Experiență bună există, dar ea necesită să fie difuzată mai larg, aplicată, perfecționată. Cadrul organizatoric și principiile noi care 1 stau la baza activității întreprinderilor și fermelor necesită schimbări profunde în modul de a gîndi și acționa al fiecărui șef de fermă, sau lucrător din agricultura de stat, formarea unui climat de colaborare și întrajutorare între ferme. în interesul măririi producției și beneficiilor.

(Urmare din pag. I)
Nu aceeași este situația la Govora, alt centru chimic pe itine- 

rariul Olt. Celui care a cunos
cut în urmă cu ani locurile, îi 
este dificil, față-n față cu „Soda", să-și mai evoce Cimpul 
Rîurenilor de odinioară, locul 
vestit al bîlciului din septem
brie.

Cu arhitectura ei liniari și 
sobră, uzina de la Govora pare 
făcută să imprime peisajului, 
dominat de dealuri cu coame î“,-oabfeî''"nota 'de' modernîtațe' și 
ritmică ascendentă a'-u zilelor 
noastre. Veacuri de-a rîndul sa
rea Ocnelor Mari n-a fost alt
ceva decît sare, un munte sub
teran de cloruri de natriu. 
Scoasă din adîncuri, cu hîrzo- 
bul, era comercializată pe loc, 
ori — încărcată în care de către 
țăranii vîlceni — lua drumurile 
spre Mehedinți și Calafat, sau 
dincolo de Olt pînă-n Teleorman 
și Vlașca. Adusă astăzi prin sa- 
leducte la Uzina de produse so
dice, își dă întîlnire cu apele 
Oltului și calcarul Arnotei și, 
urmînd ciclul unor miraculoase 
prefaceri, devine carbonat de 
sodiu, sodă caustică, silicat de 
sodiu. In total, pe an; 225 000 
tone de produse.

Și nu este decît un instantaneu 
dintr-o realitate în continuă 
schimbare. Paralel cu extinde
rea „vechii" uzine, în imediată 
vecinătate, tot pe Cimpul Rîu
renilor, prinde contur chipul al
tui combinat chimic, profilat, 
de asemenea pe consum de sare. 
Ca niște uriașe pahare răs
turnate cu gură în jos, au luat 
formă definitivă două turnuri 
de răcire, au fost plantate co
loane metalice, și țesută o in
descifrabilă rețea de țevi și con
ducte. Lucrează excavatoare și 
macarale, se sapă gropi de fun
dație și se toarnă betoane. Peste 
nu multă vreme, aici, Oltul și 
sarea își vor da o nouă întîlnire.

SLATINA. Privit de dincolo, 
de pe malul drept al rîului, ora
șul, apărut prin preajma lui 
1300, se expune panoramic, 
creînd impresia unei urbe de 
mai mari dimensiuni decît cele 
reale, și făcîndu-ți parcă o ama
bilă invitație. Oltul își urmează 
drumu-i ancestral despicînd o 
luncă cu vegetație luxuriantă, 
vara. Cu puțină vreme în urmă, Slatina n-avea ca elemente dem
ne de reținut decît așezarea-i 
în pantă și podul metalic ce 
leagă Oltenia de Muntenia, po
trivit unui vad intens folosit 
din vechime. Acum, ochiul îți 
este atras de impunătoarea con
strucție de pe terasa superioară 
a malului sting : Uzina de alu
miniu, în vorbire comercială: 
Alrom.

Istorie scurtă dar vijelioasă... 
în 1965, la sfîrșitul lui iunie, 

cuvele de electroliză ale Slatinei 
au produs prima șarjă de alu
miniu românesc. După doi ani și jumătate numai, la finele lui 
1967, producția Alrom-ului a fost 
de peste 50 000 tone. Iar pentru 
1970 se preconizează o capaci
tate anuală de producție de 
75 000 tone. România — în con
certul țărilor mari producătoare 
de metal alb din Europa.

CĂTRE vărsare, rîul izvorît 
din inima țării își domolește pe 
nesimțite mersul, regretînd par
că sfîrșitul drumului. înghițite 
de Dunăre, apele sale își vor 
pierde identitatea. Dar tocmai

aici, la îmbucătura Oltului cu 
fluviul, s-a mai înălțat un pu
ternic pilon industrial — Com
binatul chimic Turnu Măgurele. 
Pe porțile combinatului ies a- 
hual, luînd drumul de apă al 
fluviului, sau pornind pe căile 
de uscat ale țării, 820 000 tone 
de produse chimice. Prin am
plasament, ca și prin desfășu
rarea procesului de producție, 
uriașa întreprindere de la Turnu 
aduce în practica industrializării 
din țara noastră 'două dintre 
cu larga circulație în literatura 
de specialitate, semnifică ten
dința tot mai accentuată de a- 
propiere a industriei de marile 
căi de apă. Dunărea, drum les
nicios și ieftin, totodată sursă 
nesecată pentru nevoile indus
triale, este, în acest caz, nu un 
simplu auxiliar, ci un veritabil 
factor de producție alături de 
piritele de la Moldova Nouă și 
apatita provenită din import. Al 
doilea : valorificarea deșeurilor 
pînă la limita tehnologică. Ce
nușa rezultată din arderea piri
telor devine, din deșeu, materie 
primă din care se extrag cupru, 
zinc și fier.

MARE între apele mari ale 
țării, Oltul n-a probat însă vo
cație de cale navigabilă. în vea
cul trecut, și chiar mai încolo 
de 1800, aventurîndu-se printre 
stîncile colțuroase, pluteau spre 
Dunăre, singuratice sau în con
voi^ ambarcațiuni cu fundul plat 
încărcate cu mărfuri ale mește
șugarilor sibieni, sau alte pro
duse ale Transilvaniei. A fiin
țat chiar o societate care-și pro
punea regularizarea albiei. Pro
iectele au căzut în desuetu
dine, calea ferată și șoseaua ce 
curg paralel cu rîul, pe un mal 
și pe celălalt, preluînd cu succes 
necesitățile de trafic.

Apele tumultuoase ale Oltului 
dispun în schimb de alte vir
tuți : laolaltă cu afluenții săi, 
în principal Cibinul și Lotrul, 
totalizează un potențial hidro
energetic de aproape 1,2 milioa
ne KW, a cărui valorificare a 
început cu hidrocentralele de 
pe Sadu și cu marea construcție 
de pe Lotru. Planurile de dez
voltare a energeticii românești 
prevăd amenajări de amploare 
pe tot cursul Oltului și con
struirea unei salbe de hidro
centrale.

PRIVIT pe hartă, Oltul sea
mănă cu un bici zvîcnit îm aer. 
Sau cu o ghirlandă ce înșiră 
de la izvor, din cetatea de pia
tră a Hășmașului Mare și pînă 
la îmbrățișarea cu Dunărea, nu 
mai puțin de nouă așezări ur
bane, și atrage în cimpul său 
gravitațional încă vreo cinci
sprezece, sau mai multe, între 
care orașele de primă mărime 
Sibiu și Brașov. Străbate ținutul 
Ciucului, Țara Bîrsei, Țara Fă
gărașului și pe cea a Loviștei, 
delimitează Oltenia. Nu întîm- 
plător , prin ecouri toponimice, 
îl evocă — pînă-n Dobrogea și 
în nordul țării — numeroase 
localități cu rădăcina Olt. A- 
cum, un județ îi poartă numele.

Un curent înnoitor a pătruns 
pretutindeni de-a lungul malu
rilor sale, altoind peste datini 
și elemente de străveche cultură, 
vlăstarele industrializării, ale 
civilizației moderne.

Prin ele, Oltul se păstrează 
tînăr.

care firmei din

în școlile profesionale 
din refeaua Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini se califică pes
te 450 de elevi în dife
rite meserii legate de

fabricarea automobilelor.' studii — 1969/1970, tn-
Prima promoție de fr.un mare com |ex

constructori de auto-
turisme , își va desăvîrși' 'ar specializat, aflat în 
pregătirea teoretică și prezent în construcție la
practică în ultimul an de Colibași.
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cinema

o Capcana : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• împușcături pe portativ : REPUBLICA (completare 
Miracole) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI (completare Dați-ml . un calmant) — 9 ; u ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Io, 
Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ;. 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
A Moartea după cortină,: SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2 281 — orele 19,30), CAPITOL (completare 
Dațl-mi un calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 
20,45.

S Billy mincinosul CENTRAL (completare Pași spre 
râncuși) - 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.

e Am fost tineri : CINEMATECA 10 ; 12,30.
• Innorare trecătoare : VICTORIA (completare Mi
racole) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
© Lordul din Alexanderplatz : LUMINA — 9 — 15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
© Tom Jones : DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : UNION (completare Ori
zont științific nr. 11/1967) — 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Salut Kenya — Flora australiană — Anatolia ospi
talieră — încercări — Fetiță sau băiat — Fereastra : 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare.
© Un nabab maghiar : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
BUZEȘTI (completare Viața începe la 40 de ani) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
q De trei ori București : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

• Cînd tu nu ești : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare In întîmpinarea viitorului) — 15 ; 17,30 ; 
20, VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• încercuirea : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30 (la ambele completarea Io, Mircea Voievod), 
a Marele restaurant : DACIA (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 8 — 15 în continuare ; 17 ;.19 ; 21. 
« Cea mai lungă noapte : CRÎNGAȘI (completare 
Gigantul înaripat) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Robii : GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,30.
• O sută unu dalmatieni : BUCEGI (completare 
Năică și veverița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Căutați idolul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
(la ambele completarea Miracole), MIORIȚA (com
pletare Pași spre Brâncușl) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare Dați-ml un cal
mant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Cine călărește un tigru : UNIREA — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
© Răzbunătorii : FLACĂRA (completare Pe drumul 
măiestriei) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VITAN 
(completare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Zece negri mititei : POPULAR (completare (îm
plinire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Escroc fără voie : ARTA (completare Atenție) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18,15 : 20,30, DRUMUL SĂRII 
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : MUNCA — 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Profesorul distrat : MOȘILOR (completare Repu
blica la 20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dosarul XII : COSMOS (completare Invitație) —
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Testamentul incașului : VIITORUL (completare 
Cei doi ursuleți) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femeie : MELODIA (completare 
Dațl-mi un calmant) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 :

20,45, MODERN (completare In întîmpinarea 
rului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Jocuri neschimbate : RAHOVA (completare Osta
șii pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA (completare 
O după-amiază plină de peripeții) — 15,45 ; 18 ; 20,15. 
0 Corigența domnului profesor : PROGRESUL (com
pletare Numai șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 O fată fericită : LIRA (completare Sorinei și soa
rele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ocolul : FERENTARI (completare Orizont științific 
nr. 10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Război și pace (seriile I și II) — 
14,30 ; 19.

9,15—12,30 Jocurile Olimpice de iarnă : Schi fond 
ștafetă 4 x 10 km — bărbați ; Patinaj vi
teză 500 m. bărbați.

17.30 Curs de limba engleză (lecția a 3-a).
18,00 Telccronica economică : Cazul celor 1 200
18.30 Pentru copii — Ala-bala : Călătorie muzl 

cală.
19,00 Studioul pionierilor : Răsplata îndemî-

nării..
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic — Publicitate.
20,00 Album liric : Ion Minulescu.
20,15 Transfocator.
20,45 Telecinemateca : „Iubirea lor“ — Film

artistic cu Bette Davis șl Charles Boyer.
23,10 Jocurile Olimpice de iarnă — Patinaj ar

tistic : proba de figuri libere — perechi.
24,00 Telejurnalul de noapte.

actualitatea ei „IDOLUL
Dacă aș urma anumite reguli protocolare consfințite de la o vreme s-ar cuveni ca acest articol să înceapă prin citarea celor mai apreciate volume de studii critice și monografii apărute în ultimii ani — dar se mai îndoiește oare cineva de succesele criticii și istoriografiei noastre literare actuale ? — să reproducă din loc în loc citate din Roland Barthes sau Bachelard — autori fără discuție interesanți —, să se întrebe dacă actul critic trebuie să fie analitic sau sintetic etc.Nu-mi propun însă să scriu un asemenea articol (izvorît din obsesia „cuprinderii totale" a problemelor), ci doar să transcriu (stabilindu-le o relativă consecuție) o seamă de însemnări cu privire la exercițiul cotidian al criticii. Un „autodialog" te scutește în primul rînd de acea solemnitate excesivă care face ca a- desea problemele muncii noastre să fie privite de la distante cam astro-' nomice — telescopice — omitindu-se aspecte (sau intimă, de

biografii literare — nediscutată în nici una dintre revistele bucurește- ne. Nuvela lui D. R. Popescu „Duios Anastasia trecea" — poate că niciunde arta acestui valoros prozator nu se dezvăluie într-o ipostază atît de armonios decantată — a a- tras atentia unui singur cronicar.Volumul de versuri al lui Ion Horea „Poezii" nu s-a bucurat — în anul trecut — decît de o consemnare (am tot timpul în vedere doar presa literară, de strictă specialitate. cu spațiul și rubricile ei de rigoare) dar sub semnătura unui poet: Nichita Stănescu. (Acesta din urmă, agasat de absenta sau încetineala criticilor, s-a apucat el, în ultimul timp — dintr-o pasiune colegială care-i face cinste — să oficieze serviciu] de recenzent). Să mai a- duc exemplul și al altor cărți ?

Dar toate acestea vizează în primul rînd mijloacele prin care pot fi atinse scopurile propuse. Erich Auerbach, în „Mimesis", explicînd de ce în locul unei cercetări sistematice și cronologice a realismului european a ales calea interpretării unor texte semnificative din o seamă de opere de bază (în acest fel a putut ocoli fenomene care, în mod fatal, erau superficial cunoscute de el, ș.a.) tine să amintească „concepția sintetică", drept un obiectiv implicat. Și, în fond, pornind de la o analiză de texte programatic limitată, autorul nu reușește să ne înfățișeze pînă la urmă o plastică și cuprinzătoare panoramă — în mișcare — a modalităților stilistice legate de dezvoltarea realismului din antichitate pînă la timpurile noastre ?Unii critici, gata să scrie cu o egală
dileme) din existența ei fiecare zi...★timp, uniicu puncte de vedereDe la un adresează criticilor multă insistentă o unică multe dintre cărțile apărute nu beneficiază de cinstea de a fi recenzate. Formulată în asemenea termeni hotărîți, învinuirea îmbracă un aspect prea subiectiv — ca o captatio bene- volentiae — pentru a reține integral atenția». Iat&rînsă=cărla. sf îrșitut.anu“r2 lui trecut, cerîndu-mi-se de către o revistă, un obișnuit articol de bilanț, m-am apucat să fac (din curiozitate) un sondaj al cărui rezultat e realmente șocant. Transcriu datele respective din fișele mele — fără a a- vea pretenția unei cercetări exhaustive în inventarierea colecțiilor de reviste. Un eveniment al vieții editoriale — publicarea cronicii lui Șincai (rodul unui îndelungat și competent travaliu de bibliotecă ; editor : Florea Fugaru) — nu l-am văzut remarcat de nici un comentariu. Culegerea de versuri a lui Sasa Pană — chintesența unei

scriitori le destul de reclamație :

„PRElllDir
o nouă colecție desti-

1

nată tinerilor cititori
In colaborare cu Consiliul Națio

nal al Organizației Pionierilor, E- 
ditura tineretului publică o nouă co
lecție — „PRELUDII" — destinată 
inițierii tinerilor cititori în diverse 
domenii ale artei și culturii. Volu
mele care vor vedea în acest cadru 
lumina tiparului își propun, după 
cum precizează editorii, să-i. apro
pie pe cei cărora li se adresează 
de „lumea vibrantă a istoriei pa-

triei, a poeziei, a teatrului, a cînte- 
cului, a tehnicii și călătoriilor, a 
turismului și sportului".

Cel dinții număr dl colecției, 
sugestiv intitulat „INTÎLNIRI CV 
POEZIA", reunește o selecție de 
versuri reprezentative aparținînd 
unor poeți care au ilustrat evoluția 
liricii românești de la începuturile 
sale și pînă astăzi. Dezvăluind bo
găția și vibrația sentimentelor, fru
museți ale limbii și ale expresiei, 
culegerea aceasta poate constitui 
totodată un util îndreptar în orga
nizarea unor instructive șezători, 
seri de poezie, atît în școli și li
cee, cît și pe scenele așezăminte
lor culturale.

(Bunăoară, volumul de reportaje a- părut anul trecut, „Anchetă printre minori" de Mihai Stoian, — nu se mai cere subliniată importanta problematicii investigație cu tehnica reporterului modern— are ca ecou, la rîndul său. apariția unei singure recenzii)...Dar problema (oricît de mult ne-ar afecta sub raport sentimental), pusă în acest plan al cvasi-statisticilor nu acuză o viziune prea contabilicească ? Să recunoaștem : practic îi este imposibil unei reviste să analizeze toate cărțile care apar. Totuși, la o cercetare mai atentă, lucrurile nu se prezintă chiar atît de simplu. Intenționat n-am extras din fișele mele decît titlurile care aparțin acelor autori care reprezintă un nume în (Viata noastră literară. Si-apoi, nu e un secret pentru nimeni că, excepție fă- cînd cîteva cărți în jurul cărora se organizează o bună publicitate, spațiul revistelor este ocupat în același timp cu discutarea unor volume puțin semnificative (pînă și după opinia respectivilor recenzenți). Așadar, sînt implicații mai adînci, care vizează în ultima instanță inconsecvente în aplicarea criteriilor de valoare. Nu pot fi recenzate toate^ cărțile care apar ? Perfect adevărat ! Dar trebuie să fie recenzate toate cărțile care întruchipează trăsăturile caracteristice, în mișcare, ale momentului literar.S-ar spune că actualul flux al producției editoriale- i-a luat cam pe nepregătite pe criticii noștri (obiș- nuiți probabil cu perioada în care se tipărea un număr relativ restrîns de lucrări). Si de cîtă nevoiâ ar fi — tocmai în aceste condiții, cînd apar numeroase cărți, dintre care nu puține pretind primatul inovației (nu de aici provin oare timiditatea și inconsecvențele criticilor ?) — de o bună orientare a cititorului, delimitîndu-se mai net producțiile mediocre, din zona „subliteraturii", și. în același timp, punîndu-se capăt practicii de omisiuni capabilă să sărăcească imaginea peisajului literar actual. Nu pot fi recenzate toate cărțile... Nu sînt eu cel mai în măsură să ridic această chestiune, deoarece acaparat de unele preocupări de istorie literară (si în general, elaborîndu-mi cu încetineală lucrările) am scris prea puțin despre cărțile anului trecut — dar poate tocmai de aceea mă simt fascinat acum de exemplul unui Pompiliu Constantinescu sau al unui Perpessicius care au știut să cuprindă întreg repertoriul operelor importante, ilustrînd nobilul sentiment ce-i anima, dăruirea generoasă, identificarea cu eforturile creatoare ale colegilor lor de scris...★Că la ora actuală acționează, în cîmpul publicisticii, numeroși critici— individualități distincte — iată un adevăr care nu se mai cere demonstrat. Ceea ce lipsește, cred, este — între altele — o mai mare centrare a eforturilor spre axul principal, către cercetări fundamentale, către realizarea unor proiecte mai de anvergură... Sau a trecut vremea întreprinderilor critice monumentale lucrările cu o vastă putere de cuprindere s-au demodat (ca romane- le-frescă sau romanele-fluviu) ? Să fim de acord că pedanteria clasicizantă — care-i enervează, pe bună dreptate, pe unii — afectează maniera de tratare și nu pur și simplu obiectivele critice. Astfel, o anumită morgă pseudo-academică e de observat nu numai în cazul spiritelor docte, excesiv profesorale, dar și la unii (vai. juni!) care se vor ultramoderni (și combină cu o gravitate mimată expresii din Eugen Lovines- cu, G. Călinescu ș. a.) reușind performanța de a academiza critici prin excelentă antiacademici.Că s-ar cere dezvoltată mai diversă de procedee critice . ’ "mai ingenioase) nega ?

voioșie despre orice și oricînd, trădează o anumită enervare (deplîng monotonia, specializarea excesivă, etc.) în fața eforturilor mai îndelungate ale colegilor lor — desfășurate uneori pe parcursul mai multor ani — în. vederea integrării’ operei Complexe a unor mari scriitori din trecut în circuitul actual al valorilor naționale. De fapt, aceștia nu înțeleg frumusețea (chiar romantică) a unor pasiuni țișnite dintr-o adîncă comuniune cu destinul creației românești. (Ca să fiu și mai explicit, aș reaminti emoționantul exemplu al lui Perpessicius care, de ani de își irosește lumina ochilor — o vărată mucenicie — descifrînd nuscrisele marelui nostru poet țional, înălțîndu-i un edificiu tor, care ne umple de stimă și rație).
(Urmare din pag. I)

îm-al cei aflat vor de-o se

o gamă cît _______ .___________ și formule (mai dinamice, mai suple, cine-ar putea

A încuraja curiozitatea naturală a copiilor și adolescenților însemnează a deschide porți' sigure pentru viitorii creatori. Cunosc academicieni din țara noastră, am citit despre mari oameni de știință din întreaga lume, care au. mărturisit că pasiunea lor pentru ceea ce realizează actualmente s-a născut tocmai datorită unei curiozități bine dirijate și întreținute, la timpul ei.Oamenii s-ar putea părți în două categorii din punctul de vedere setei de a cunoaște : care consideră că au destul și cei care mereu să afle. Peparte, se găsesc cei ce mulțumesc cu ceea ce au înregistrat în creierul lor. Aceștia preferă să recitească de zece ori o carte (sau să citească zece cărți asemănătoare, ceea ce e același lucru, în fond), decît să se apuce de una nouă, care ar necesita o participare mai anevoioasă. Se duc la cinematograf să vadă filmul cel mai banal, pe care-1 preferă pentru că nu ridică probleme și mai ales pentru că nu le lasă nerezolvate. Ascultă muzică ușoară — cea mai ușoară — pentru că nu este necesar să gîn- dească și să facă eforturi, ascultînd-o pe cealaltă. Deschid aparatul de televiziune la programele de varietăți și-1 închid la cele instructive. Asta, pe scurt, este categoria întîi.Cea de-a doua categorie este cea a oamenilor curioși. A celor care simt că li s-a știrbit ceva din prestigiul sau din demnitatea lor dacă nu află ce este laserul. Cei care, atunci cînd li se spune că scriitorul cutare se urmărește greu, au o singură dorință : să-l citească. Cei care atunci cînd află că o piesă de teatru nu este suficient de, se duc să vadă dacă într-adevăr tul de !Dar ce avantaj acesta al doilea,agitat, mereu neastîmpărat? Nu e mai bine să se mulțumească cu ceea ce are, la
este des-are omul neliniștit,

zile, ade- ma- na- crea- vene-

Nutresc sentimentul că asemenea fapte critice temerare prin vastitatea planurilor, prin travaliul de ani îndelungați, nu numai că nu și-au pierdut actualitatea dar parcă sînt imperios cerute de actualul moment al dezvoltării literaturii noastre (eliberate de un șir de scheme, cu inedite deschideri de orizonturi etc.).Si cu un alt prilej menționam că n-avem deocamdată încheiate (unele nici măcar proiectate) edițiile complete ale operelor marilor noștri scriitori. (Și cîte eforturi — în timp — vor fi necesare pentru retipărirea celor una mie una sută douăzeci și șase de cârti ale lui Nicolae Iorga !). Să nu uităm, apoi, că numeroase e- diții întocmite cu ani în urmă vor avea nevoie de retușări serioase — dacă nu pur și simplu de restructurări. Dar cîți dintre scriitorii români remarcabili încă nu beneficiază — cu toate succesele strălucite de pînă acum ale istoricilor noștri literari — de o cercetare totală și substanțială a activității lor ? Nu dispunem de mai multe istorii ale literaturii noastre, de dicționare pe autori, de opere, de personaje — instrumente de bază ale unei culturi moderne.Să recunoaștem : generațiile anterioare de critici ne-au lăsat o moștenire inestimabilă (și admirabile pilde), dar. într-o seamă de cazuri, timpul nu le-a permis decît să acumuleze un vast material (care așteap- j>tă interpretări sintetice),;.. în .. altele r.’.ău’ pus 'doar' pietre de” temelie sau au înălțat schelăria și este de datoria noastră să ne dăm propria contribuție, ajutînd la încheierea unor edificii, la înălțarea cupolei altora etc.Sînt prea mulți critici, auzim cîteodată (cu depreciativele etichete de rigoare). Dacă ținem seama de momentul actual al impetuoasei dezvoltări a culturii naționale, de cerințele complexe ale anilor nim încă

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Sala mică a palatului) : Seară 
de cvartete — 20.
0 Opera română : Vocea umană ; 
Francesca da Rimini ; Poarta să
rutului ; Coloana fără sfîrșit 
— 19,30.
a Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 19,30.

0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Romeo și 
julieta — 19,30, (sala Studio) :
Jocul adevărului — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.

„Lucia Sturdza Bu-0 Teatrul
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1 : Livada cu vișini 
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Comedie
— 20.

pe întuneric

Nottara" (sala 
animal ciudat

0 Teatrul „C. I. 
Magheru) : Acest
— 19,30, (sala Studio : Absența 
unul violoncel — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" :. 
Intîlnire la Seniis — 19,30.
0 Teatrul Mic : Richard al n-lea 
— 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 16.• "1 - luib'tcqcq
0 Teatrul . „Țăndărică" (sala din ■' 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17, 
(sala din str. Academiei) : Vră
jitorul din Oz — 17.

0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal Ia 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți >68 — 19,30.

să răspundem într-un număr noștri, îndrăz- că aceștia sînt insuficient.
Al. OPREA

0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Cu pi
cioarele pe pămînt — 20.
0 Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

SFĂRlMAT"
la Teatrul muzical din BrasovjActivitatea acestui teatru cu preocupări atît de variate — teatrul muzical brașovean acoperind deopotrivă repertoriul de operă, operetă, estradă și chiar programe de revistă — cunoaște de cîțiva ani o meritorie ascensiune calitativă. Complimentul nu are nimic de circumstanță, ținînd să elogieze afirmarea unui program de lucru gîndit, cu veritabilă sensibilitate la cîteva din principalele cerințe ale publicului și ale dezvoltării artei interpretative muzicale din țara noastră. Nu apare în acest context deloc întîmplătoare înscrierea în repertoriu a unor creații noi, de vibrație contemporană, după cum stimularea perseverentă a forțelor locale depășește acum cadrul formal, constituindu-se ca o răspundere pe care teatrul înțelege să și-o asume.Jk. 7.'. Premiera bperei „Idolul sfărî- mat", pregătită cu minuțiozitate vreme îndelungată, prilejuiește pe scena lirică brașoveană, în primul rînd confirmarea calităților cuplului de autori și anume a li- bretistului Daniel Drăgan și a compozitorului Norbert Petri. Insistăm asupra acestui aspect pentru că în operă constituirea unui asemenea nucleu este o premisă necesară. Dacă lucrarea lor anterioară, „Trandafirii Doftanei" îi recomandase prin cîteva calități, printre care îndeosebi aspirația spre fuziunea dramatică a pretextului literar cu scriitura muzicală, noua

fel ca acela din prima categorie ?Ei bine, nu ! Pentru el și pentru ceilalți, nu e bine. Pentru toti ceilalți. Căci tot ce se face excelent, tot ce se inventează și se descoperă în jurul nostru, aparține celor din categoria a doua : curioșilor !Gînditi-vă la viața tristă și monotonă a celui care nu este curios. El primește totul așa cum este și nu-și pune, sau nu vrea' să-și pună, niciodată întrebări. Nu ar porni niciodată întru descoperirea insulelor din arhipelagul încă necunoscut situat undeva în oceanul

trebuie să veșnic trea-vîrstă în sus, fim cu atentia...........ză. Dacă’ începem să privim lucrurile noi cu neîncredere. dacă o grefă a cordului ne stîrneste proteste, dacă ni se pare că pe vremuri erau mai multe probleme demne de atentia noastră decît astăzi, atenție ! însemnează că blazarea a cuprins organismul nostru, că îmbătrînirea a făcut progrese îngrijorătoare si că sîntem în pericol de a ne pierde curiozitatea. A se lua măsurile de rigoare.împotriva curioșilor s-au inventat si unele proverbe. Englezii spun, plastic, „cu-

reușește raza lui să străbată într-o secundă drumul de la Pămînt la Lună sau să transporte simultan zeci de emiisiuni de televiziune.Curiozitatea — motorul progresului ? Fără îndoială. Căci această curiozitate a împins omul înainte, a contribuit chiar la evoluția sa pe scară filogenetică. Prima scînteie de curiozitate — „ce s-ar întîmplă dacă ?..." — a dus la apariția primelor invenții ale umanității, a descoperit posibilitățile de obținere a focului și de modelare a rotii, de ridicare a blocurilor imense ale piramidelor sau

VIRTUȚILE
5

CURIOZITĂȚII
9

științelor. „Atîta știu, atîta fac". în jurul lui, oamenii navighează cu entuziasm pe corăbiile cunoașterii; șueră uraganul descoperirilor mă- turînd cu el toate prejudecățile, toate vechile cunoștințe așa-zise sigure și definitive, spulberîndu-le pentru a aduce în loc altele noi. Dar mișcă.Există jorător, ne facă . ___  __ . __tristăm si să luăm în același timp măsuri de prevenire : vreau să vorbesc despre o anumită sclerozare a curiozității, care a- pare o dată cu înaintarea în vîrstă. S-ar putea spune că este un fenomen mai mult sau mai puțin natural. Este de altfel posibil ca aceasta să se datoreze și „învechirii", neprimeni- rii celulelor nervoase. Oricare i-ar fi cauza, este evident că de la o anumită

omul nostru nu seun fenomen îngri- care ar trebui să pe toti să ne în-

riozitâtea a omorît pisica" (si în minte ne vin multe nume de martiri ai curiozității si neastîmpărului științific). La noi, zicala respectivă este mai curînd de natură culinară si se referă la oala care fierbe. Dai- poate că aceste proverbe și altele similare se adresează nu curiozității științifice, ci unei altfel de curiozități, aceea reprezentată de tendința bolnăvicioasă a unor persoane de a pătrunde în intimitatea anumitor probleme personale. O astfel de curiozitate nu intră în preocupările noastre. Cîteodată, ea poate fi un fel de deviere patologică de la curiozitatea sănătoasă si normală a fiecărui om. O deplasare către morbid. Și, în același timp, o simplificare : pentru că este cu mult mai lesne să-ți satisfaci o astfel de curiozitate, decît să afli ce este laserul si cum

de confecționare a primelor securi cu care omul preistoric si-a ucis prada. Tot curiozitatea a fost motorul care a împins, mai mult decît altele, pe un' Cook sau im Columb, pe un Magellan, spre descoperirea altor țărmuri si căutarea altor orizonturi. Desigur, considerentele economice au precumpănit, dar ele erau valabile pentru toti : cei ce s-au îmbarcat au avut ceva în plus, o scînteie vie, aceea a curiozității mereu prezente.Ca să nu mai vorbim despre cercetările științifice, unde rolul curiozității a fost si este imens. Galileo Galilei si Einstein, Coper- nic si Vesal au vrut să știe 
de ce, au simtit în ei dorința de neînfrînt de a răspunde la întrebări cu miez cum sînt „ce se întîmplă" și „cum". Tot asta i-a determinat ne vechii medici, cu sute de ani în urmă, să

facă în clandestinitate si cu mari pericole primele disecții si să descopere că sîngele circulă într-un circuit închis : era, dacă vreți, primul pas spre grefa de inimă, de azi. Curiozitatea i-a îndemnat pe Copernic și Galilei să-si îndrepte o- chii si telescoapele spre stelele care brăzdează cerul si să susțină că acestea nu sînt simple luminări aprinse de sfinți sau de zei, ci aștri mai rele — si constituit cucerireaOmul de astăzi are la dispoziție numeroase mijloace pentru a-și satisface curiozitatea. Ziarele și revistele, radioul si televiziunea reprezintă uriașe mijloace de răspîndire a unor răspunsuri la întrebări adesea încă neformulate. S-ar putea ca tocmai aici să se găsească, ascuns, un pericol : înecat în marea masă de informații (să nu uităm că, potrivit unor calcule recente, în fiecare secundă apar pe pămînt cîteva noi date de interes științific !) creierul uneori lenevește, încetează să-si mai pună probleme, așteaptă să fie gata servit cu probleme rumegate de alții si învelite în celofan strălucitor.Datele noi ale științei; descoperite după îndelungi frămîntări si cu prețul unor îndrăzneli aproape inimaginabile, sînt adeseori prezentate si acceptate placid, dulceag, ca niște lucruri de mult cunoscute sau, oricum, normale. în răspîndi- rea cunoștințelor prin mijloace de masă, ar fi necesară intervenția unor specialiști în problemele de popularizare, oameni cu experiență care să știe să trezească si să întrețină curiozitatea în mințile viitorilor —si probabil genialilor — oameni de stiintă. Să întreținem curiozitatea vie, nealterată, să o încurajăm. Avem nevoie de oameni curioși : ei vor deschide mîi- ne porti noi, încă nebănuite si ascunse, către realizări la care nici măcar nu am început să visăm 1

mari decît Soa- aceasta. poate, a primul pas spre spațiului cosmic.

lor creație tinde să ilustreze cîteva elemente ale unui stil original. Nu puține sînt momentele în care disocierea între drama cuprinsă în narațiune și cea exprimată de muzică nu mai este posibilă. S-a depășit astfel niai bine pericolul ilustrati- vismului, chiar dacă finalul pletoric al „Idolului sfărîmat" mai rămîne dator tocmai în acest sens.Opera reia unul din motivele celebrului roman „Tăunul" de E. L. Voynich, stăruind asupra semnificației social-istorice a acțiunilor revoluționare ale eroului. Uti' concentrări de momente și, mai ales, definirea semnificației confruntării dintre fiul nelegitim și tatăl său — episcopul Montanelli — constituie, de asemenea, merite ale autorilor. Limbajul muzical evoluat, tinzînd spre expresivitatea structurilor (armonice sau disarmonice), .relevă o viziune îndrăzneață asupra ansamblului (numeroase momente înglobînd strălucit în masa sonoră onomatopeele vocale) ca și asupra raporturilor dintre grupele sale; avem astfel în persoana compozitorului Norbert Petri pe unul dintre cei care transpun încrederea lor în viitorul operei, în contribuții menite să-l susțină efectiv.Deschideam aceste rînduri, vorbind despre teatrul ce reprezintă lucrarea în premieră pe țară. Nu avem încă la Brașov acele mari voci sau personalități scenice, care să asigure cu ușurință succesul de public al unei opere, mai ales dacă aceasta prezintă anumite dificultăți. Există însă climat tul necesar al emulației artistice, pe care un regizor ca Hero Lupescu a știut să-l valorifice. Ca și în „Trandafirii Doftanei", regizorul abordează lucrarea, constituind întîi de toate „decorul* uman. Mișcările dinamice ale corului și baletului, confruntările și reacțiile omenești sînt lucrate cu precizia detaliului. Cît privește interpreții principali, se îmbină exigența acurateții muzicale cu aceia a jocului dramatic expresiv. Așa se face că un rol dificil (de tenor dramatic, obligat la solicitări frecvente în registrul acut) ca acela al lui Arthur — susținut de Ion Loredan — chiar dacă nu satisface deplin sub raport muzical, este bine completat de jocul interpretului. Evoluții remarcabile au în spectacol Jean Penciu (bariton bine, dotat în zona în care îl solicită rolul) și Eugenia Voinescu. Corul, pregătit de Vlad Sava prin- tr-o muncă stăruitoare, s-a dovedit apt pentru dificila misiune ce i-a revenit. Pentru unele compartimente ale spectacolului, teatrul a apelat la forțe valoroase din afară : pregătirea muzicală a fost asigurată de Iosif Conta, dirijor al orchestrei simfonice a Radioteleviziunii, iar scenografia este semnată de pictorul Silviu Bogdan, de la Opera Română din Cluj.O nouă operă completează seria de creații lirice românești din ultima vreme. Dincolo de scăderile ei, ea se înscrie optimist în acestui gen originală. ce în ca un argument privește viitorul muzica noastră
Mihaî NADIN

Liceul
„Tudor Arghezi

Printr-un decret al Consi
liului de Stat, liceului nr. 5 
din orașul Craiova i s-a atri
buit numele strălucitului re
prezentant al culturii româ
nești Tudor Arghezi și se va 
numi Liceul nr. 5 „Tudor Ar
ghezi". De asemenea, liceul 
din satul de origine al ma
relui cărturar, Tirgu Cărbu- 
nești, raionul Gilort, regiunea 
Oltenia, unde au trăit părinții 
scriitorului, se va denumi Li
ceul „Tudor Arghezi".

(Agerpres)
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Cuvîntările rostiteîn cuvîntarea rostită cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Republicii Populare Polone a arătat: „Tradiționalele legături de, prietenie și simpatie care unesc popoarele român și polonez și-au găsit expresia deplină și corespunzătoare năzuințelor lor, după pășirea ambelor noastre țări pe drumul socialismului".Ambasadorul R. P. Polone a subliniat că „colaborarea polono-ro- mână se dezvoltă larg și multilateral și ea se va dezvolta — sîn- tem convinși de acest lucru — și pe mai departe, servind intereselor ambelor popoare și cauzei unității statelor socialiste, luptei lor pentru pace și socialism".România, a continuat ambasadorul, a sărbătorit cea de-a XX-a-;a- niversare a proclamării Republicii cu noi realizări în dezvoltarea economiei și culturii sale. Aceste realizări au devenit posibile datorită eliberării forțelor creatoare ale poporului de către orînduirea socialistă, sub conducerea Partidului Comunist Român.Ambasadorul a, arătat apoi că „poporul polonez, asemenea poporului român, este preocupat de realizarea destinderii durabile, a securității și a. colaborării în Europa, de crearea unei stavile sigure împotriva uneltirilor forțelor imperialiste care amenință pacea pe continentul nostru și în întreaga lume. în fața pericolelor care amenință pacea, conform convingerii guvernului polonez, este necesară întărirea unității de acțiune a tuturor țărilor socialiste. Tocmai acestui scop servește strîngerea legăturilor de prietenie dintre Polonia și România".Ambasadorul a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat, guvernului Republicii So- cis *e România și poporului frate roi an salutări călduroase din partea Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Populare Polone, împreună cu sentimentele de sinceră prietenie din partea poporului polonez și cele mai bune urări de noi succese în construcția socialistă.în răspunsul său, președintele Gonsili ului de. cȘtat/x tovarășulNicolae Ceaușescu, ■ a ^mulțumit pentru aprecierile adresate poporului gat pe ambasador și bunele urări român și a ru- transmită

Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, porului polonez tovărășesc, sentimente de prietenie frățească, urări de noi succese pe calea înfloririi Poloniei socialiste.Președintele Consiliului de Stat a subliniat că „poporul român nutrește o caldă simpatie și sentimente de stimă față de poporul polonez, care, sub conducerea Partidului Muncitoresc- Unit Polonez, a obținut realizări însemnate în dezvoltarea economiei, științei și culturii în patria sa. In anii construcției socialiste, s-a întărit și mai mult prietenia româno-polonă cu vechi tradiții de solidaritate în lupta pentru eliberarea națională și socială, s-a extins, colaborarea dintre țările noastre, pe baza principiilor marxism-leninismului, a respectului reciproc și deplinei e- galități, a întrajutorării tovărășești".în continuare, președintele Consiliului de Stat a spus : „împărtășesc convingerea exprimată de dumneavoastră, că întărirea și pe viitor a prieteniei și colaborării ro- mâno-polone slujește intereselor ambelor popoare, unității și coeziunii sistemului mondial socialist, cauzei progresului și păcii.în încheiere, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a urat ambasadorului Republicii Populare Polone succese în realizarea înaltei misiuni ce i-a fost încredințată, asigu- rîndu-1 totodată că, în activitatea sa viitoare, consacrată dezvoltării și întăririi relațiilor româno-polo- neze, va primi tot sprijinul Consi- siliului de Stat, al guvernului și al său personal. 'După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Republicii Populare Polone, Jaromir Oche- duszko.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, prim- a.djpnc.t..al. ministrului;,, afacerilor externe.Ambasadorul Republicii Populare Polone a fost însoțit de membri- ai ambasadei.

guvernului și po- un călduros salut

cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez

viața internațională

Marți după-amiază a avut loc la Casa de cultură a studenților din București un miting al reprezentanților populației Capitalei, consacrat solidarității cu lupta poporului vietnamez. Au participat membri ai Ambasadei R. D. Vietnam în România, precum și studenți vietnamezi care învață, în țara noastră.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. Tudor Ionescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, sub auspiciile căruia a fost organizat mitingul. A luat apoi cuvîntul Dumitru Joița, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București. Lupta plină de eroism a patrioților sud-vietnamezi — a spus el — cunoaște în prezent o nouă și puternică intensificare. De peste două săpțămîni sosesc neîncetat știri care relatează despre ofensiva generalizată a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud împotriva agresorilor americani și a lacheilor lor. Aceste importante succese prilejuiesc o vie bucurie și satisfacție tuturor acelora care simpatizează cu cauza dreapță a poporului vietnamez. De la această tribună adresăm călduroase felicitări vitejilor luptători ai forțelor patriotice care, dînd dovadă de dîrzenie și spirit de abnegație, au demonstrat cu prisosință că un popor care își apără libertatea, independența și ființa națională nu poate fi înfrînt. In continuare vorbitorul a arătat că în timp ce regimul de la Saigon a vîn- dut țara imperialiștilor americani, dovedindu-se a fi Cu totul străin de aspirațiile poporului, Frontul Național de Eliberare, trăgîndu-și seva și forța din oceanul rezistenței populare, bazîndu-și întreaga orientare pe aspirațiile poporului, a dovedit că se află pretutindeni acolo unde este poporul, că el este prezent pe . întregul pămînt sud- vietnamez.După ce a înfățișat unele date privind pierderile suferite de agresori în ultima perioadă, impasul și deruta în care aceștia au fost puși, el a spus : S.U.A. trebuie să recunoască că problema vietnameză nu poate fi rezolvată pe cale militară, că ele nu pot ieși din impas decît respectînd dreptul imprescriptibil al poporului vietnamez de a-și rezolva singur treburile sale interne, fără amestec din afară. S.U.A. trebuie să înțeleagă că extinderea a- gresiunii este o soluție total lipsită de perspectivă pentru ele, o soluție care va atrage o ripostă și mai puternică, și mai hotărîtă din partea ț poporului vietnamez. Atît R. D. ■■'te'■•România;-'' VietnăthJ'cît și Frontul Național de Eliberare au ârătat în numeroase ocazii, cu toată claritatea, rationale ale bazeleunei reglementări

vietnameze. In ministrului a-juste a problemei recentul interviu al facerilor externe al R. D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh este expusă încă o dată poziția constructivă a R. D. Vietnam față de încetarea războiului și rezolvarea problemei vietnameze în conformitate cu năzuințele poporului vietnamez. A fost reafirmată cu toată claritatea necesitatea ca S.U.A. să înceteze necondiționat bombardamentele și oricare alte acte de război împotriva Republicii Democrate Viet- ,nam, după aceea se vor putea începe convorbiri cu S.U.A. asupra chestiunilor legate de reglementarea problemei vietnameze, pe baza Acordurilor de la Geneva din 1954.Este evident — a spus vorbito-
Miting al 
reprezentanților 
populației 
Capitalei

rul — că hotărîrea populației sud- vietnameze de a lupta pentru libertate nu va putea fi zdruncinată atît timp cît pe pămîntul Vietnamului de sud se găsesc trupe invadatoare, cît se încearcă să se impună un guvern rupt de popor, străin de interesele și aspirațiile sale și aflat în solda imperialismului.Așa cum a declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Sesiunea Marii. Adunări Naționale din iulie 1967 : „Poporul român, care și-a cucerit prin jertfe grele, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, dreptul la o viață liberă, înțelege și prețuiește din adîncul inimii lupta bravului popor vietnamez. întreaga națiune română își exprimă solidaritatea frățească cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, își manifestă hotărîrea de a ajuta poporul vietnamez pe plan material, politic și moral pînă la cucerirea deplină a victoriei".împreună cu întregul popor român — a spus în încheiere vorbitorul — noi, reprezentanții populației capitalei Republicii Socialis- condamnăm‘îri1-mod categoric agresiunea S.U.A. în Vietnam, exprimîndu-ne în același timp profunda solidaritate frățească cu lupta eroică a poporului

0. Cernik despre relațiile 

economice internaționale 

ale Cehoslovaciei
vietnamez. Cerem cu fermitate ca Statele Unite ale Americii să înceteze imediat, necondiționat și definitiv bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam, să pună capăt agresiunii, să-și retragă trupele sale și ale sateliților lor din Vietnamul de sud, să fie recunoscut Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, singurul reprezentant autentic al populației sud-vietnameze.în continuare a luat cuvîntul ambasadorul R. D. Vietnam la București, Hoang Tu, care a spus printre altele : Este cunoscut că în momentul de față lupta contra a- gresorilor, pentru apărarea drepturilor sacre ale poporului nostru, pentru independență și libertate se află într-o fază înverșunată în care repurtăm victorii mari. Atacu- rile generalizate în continuă desfășurare, sprijinite, de întreaga populație, sînt încununate de succes.După ce a făcut un succint bilanț al pierderilor suferite de agresori, în ultimul timp, vorbitorul a spus : Un factor de primă- importanță în obținerea succeselor este participarea. masivă a populației sud-vietnameze la această ofensivă generalizată și la insurecția simultană. Aceste viotorii, despre care presa și radiourile lumii vorbesc cu admirație și care provoacă confuzie și profundă neliniște la Washington, ilustrează în mod elocvent forța și posibilitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Vorbitorul a subliniat că chiar în condițiile în care americanii intensifică războiul de distrugere, bombardînd zi și noapte orașe, sate, zone cu populație densă, uzine, școli etc., poporul dm R. D. Vietnam continuă să desfășoare o intensă activitate de producție, și să dea o ripostă hotărîtă agresorului obținînd mari succese.După ce a reafirmat dorința și dragostea poporului vietnamez de pace — pentru o pace adevărată, strîns legată de independență și libertate — vorbitorul a spus : Atîta. timp ,cît continuă agresiunea americană, atîta timp va dura și lupta noastră. Dacă guvernul Statelor Unite ale Americii dorește într-adevăr convorbiri, el trebuie înainte de toate să înceteze necondiționat bombardamentele și orice alt act de război contra Republicii Democrate Vietnam. Numai după aceasta vor putea începe convorbiri cu S.U.A. asupra problemelor interesate. Conducătorii americani se încăpățînează însă de a nu vorbi, decît de o încetare condițio- ' nâtă . a ' Șb^ibardamentelor.- Cram- ponîndu-se de această poziție, care nu poate fi susținută, ei fac să a- pară și mai clară atitudinea corectă a guvernului R. D. Vietnam, în contrast cu declarațiile lor înșelătoare.Arătînd că lupta glorioasă, plină de abnegație și sacrificii, dusă de poporul vietnamez împotriva agresiunii, atît în sud cît și în nord, s-a bucurat și se bucură de aprobare, sprijin și ajutor mereu cres- cînd din partea țărilor socialiste frățești, de solidaritatea și sprijinul țărilor și popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă, ambasadorul Hoang Tu a spus în încheiere : Folosim acest prilej pentru a exprima mulțumirile noastre sincere partidului, guvernului și poporului frate român, pentru sprijinul și ajutorul moral, material, politic și diplomatic, prețios și eficace, acordat.Participanții la miting au adoptat o moțiune de solidaritate cu lupta dreaptă, eroică a poporului frate vietnamez, de protest împotriva agresiunii imperialismului a- merican și a acoliților lui.In încheierea mitingului au fost prezentate filme documentare fățișînd aspecte din munca lupta pline de abnegație ale porului vietnamez.

★Comitetul Național de Solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Liga română de prietenie cu popoarele Asiei și Africii au adresat Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud o telegramă în care se exprimă satisfacția cu care cetățenii patriei noastre urmăresc victoriile importante obținute de forțele patriotice din Vietnamul de sud, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, în lupta eroică pe care o duc împotriva agresorilor americani și a regimului marionetă de la Saigon.In telegramă se reafirmă solidaritatea frățească a poporului român cu lupta dreaptă, neînfricată a poporului vietnamez, hotărîrea fermă de a-i acorda și în viitor întregul său sprijin material, politic și moral. (Agerpres)

Cronica zilei PORT

SUEDEZA GUSTAFSSON
MEDALIE DE AUR LA SLALOM

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMANE! larți la amiază a plecat spre patrie, delegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de Aleksandr Ivanovici Danilov, ministrul învățămîntului al R.S.F.S.R., deputat în Sovietul Suprem alU. R.S.S., care, la invitația Consiliului general A.R.L.U.S., ne-a vizitat țara pentru a lua parte la manifestările prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, printre cei prezenți se aflau Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., și A.V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
CONFERINȚA de PRESA 

LA AMBASADA 
R. P. D. COREENE amarți o conferință deLa ambasada R. P. D. Coreene avut loc presă la care au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine. Ambasadorul R. P. D. Coreene la București, Kim The Hi, a făcut o informare-în legătură cu programul politic al guvernului, prezentat-de Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central -. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, în cadrul primei sesiuni a celei de-a IV-a legislaturi a Adunării Populare a R. P. D. Coreene.(Agerpres)

Zilele trecute a avut 
loc la Praga o confe
rință de presă a lui 
Oldrich Cernik, vice
președinte al guvernului 
cehoslovac și președin
tele Comisiei de stat 
a planificării. El s-a 
referit la unele aspec
te ale stadiului actual 
de dezvoltare a econo
miei naționale și la 
perspectivele ei.

Vorbind despre re
lațiile economice inter
naționale ale R. S. 
Cehoslovace, O. Cernik 
a arătat că la baza a- 
cestora stă colaborarea 
și cooperarea cu țările 
socialiste. Totodată — 
a spus el — în atenția 
guvernului cehoslovac 
se află și dezvoltarea re
lațiilor economice cu 
țările capitaliste, relații 
bazate pe principiul e- 
galității și avantajului 

, reciproc. O. Cernik a 
relevat necesitatei înlă
turării tuturor bariere
lor care stau în calea

relațiilor economice in
ternaționale. El a apre
ciat colaborarea fruc
tuoasă a Cehoslovaciei 
cu unele firme din An
glia, Franța, Italia și 
Suedia și a arătat că 
guvernul cehoslovac 
este oricînd dispus să 
discute și să caute noi 
posibilități de colabo
rare.

;,Există încă măsuri 
discriminatorii care nu 
oferă destule posibili
tăți pentru ■ acordarea 
de drepturi egale în re
lațiile din cadrul cola
borării economice — a 
spus Cernik. Ceho
slovacia este interesată 
în colaborare economică 
cu fiecare țară din Piața 
comună. Dacă evoluția 
ulterioară a evenimen
telor va permite găsirea 
unor căi de colaborare 
economică mai potrivi
te, Cehoslovacia 'le va 
examina și va lua în 
considerație posibilită

țile valorificării produ
selor noastre pe piețele 
C.E.E. și ale produse
lor Pieții comune în 
R. S. Cehoslovacă".

Referindu-se la re
centa ratificare a acor
dului cehoslovaco-vest- 
german privitor la 
schimbul de reprezen
tanțe comerciale între 
cele două țări, O. Cer
nik a spus: „Schimbul 
de misiuni comerciale 
este un progres însem
nat yi se poate spune 
că reprezintă o anumită 
normalizare a relațiilor 
economice care existau 
între țările noastre. Gu
vernul cehoslovac speră 
că înființarea de repre
zentanțe comerciale va 
duce la extinderea co
laborării economice și 
la creșterea schimbu
lui de mărfuri între 
R. S. Cehoslovacă și 
r:f.g:“:

Eugen IONESCU

La aniversarea 
lui Bertolt Brecht
Cu prilejul împlinirii 

a 70 de ani de la naș
terea marelui poet și 
dramaturg german Ber
tolt Brecht, între 9 și 
16 februarie, în capi
tala R. D. Germane, 
la Berlin, se desfășoară 
dialogul internațional 
„Brecht 1968". La a- 
cest dialog participă și 
numeroși invitați din 
străinătate, printre care 
și o delegație din Re
publica Socialistă Ro
mânia. In cadrul dia
logului au loc convor
biri între traducătorii 
și editorii lui Brecht, 
între scenografi și re

gizori, actori și critici. 
In încheiere vor fi pre
zentate informații des
pre prezența operei lui 
Brecht pe scenele lumii.

Patru teatre din 
Republica Democrată 
Germană, „Berliner En
semble", „Opera de 
stat din Berlin", Tea
trul național din Wei
mar" și „Hans Otto 
Theater" din Potsdam 
— pun în scenă, în a- 
ceste zile, 15 opere de 
Bertolt Brecht. Opera 
de stat din Berlin pre
zintă „Domnul Puntila 
și sluga sa Matti", „In
terogatoriul lui Lukul-

lus", „Cele șapte pă
cate capitale etc. In 
discuțiile organizate 
înainte si după spec
tacole, la care parti
cipă artiști și regizori, 
este dezbătută metoda 
realistă a marelui dra
maturg. La Biblioteca 
de stat din Berlin a 
fost deschisă o ex
poziție „Brecht în li
teratură", iar la Aca
demia de arte din Ber
lin — expoziția „Sceno
grafii operelor lui 
Brecht".

Șt. DEJU
.» .......  .............. i»,

Conferință de presa

a lui Waldeck Rochet

OLIMPIADA ALBA
■ DUBLA CAMPIOANA OLIMPICA 

MARIELLE GOITSCHEL (FRANȚA) 
SPECIAL
LA HOCHEI, UN ADEVARAT DERBI: U.R.S.S.—SUEDIA 3—2în ziua a 8-a aPrincipala atracțieOlimpiadei albe a fost proba de slalom special' femei. Prima manșă, disputată la Chamrousse, pe o pirtie de 425 de metri, lăsa să se întrevadă eventualitatea unei mari surprize, întrucît tînăra americană Judy Nagel (16 ani) a preluat conducerea cu un avans de opt sutimi față de Ma- rielle Goitschel (Franța). In manșa a doua însă, Nagel a căzut, victimă a imprudentei, iar Marielle Goitschel. fără să riște, dar punînd în valoare toate resursele sale, a reușit să termine victorioasă această cursă, care aduce Franței a treia medalie de aurPrintre spectatorii prezenți la întrecere s-a aflat și premierul francez Georges Pompidou, împreună cu ministrul pentru problemele tinere- ■ tulul și sportului, Franțois Missoffe, care au felicitat-o pe Marielle pentru strălucita sa victorie. La vîrsta de 22 de ani această tînără, născută pe malul mării (la Sainte Maxime), are un palmares excepțional. La vîrsta de 16 ani — campioană mondială la combinată alpină, în 1964 la bruck — campioană lom uriaș. în 1967

oană mondială la slalom uriaș și combinată alpină.Iată ordinea primelor șase clasate la slalom special feminin : 1 — Marielle Goitschel (Franța) 85”86/100 ; 2 — Nancy Greene (Canada)86”15/100 ; 3 — Annie Famose (Franța) 86”89/100 ; 4 — Gina Hathorn(Anglia) 87”92/100 ; 5 — Isabelle Mir (Franța) 88”22/100 ; 6 — Burge Faer- binge (R.F.G.) 88”90/100.La Autrans, pe o zăpadă înghe- ’țată, sub un soare rece de februarie s-a desfășurat proba de 5 km fond rezervată schioarelor. Plecată ultima, din cele 34 de concurente, sue
deza Toini Gustafsson a „sosit1* totuși prima, realizînd cel mai bun timp (16’45”2/10) în disputa contra- cronometru cu valoroasele schioare sovietice Kulakova și Kolcina, ocupante finalmente ale locurilor doi și trei. în acest fel, Gustafsson cucerește a doua medalie de aur la .actualele jocuri, reeditînd performanța sovieticei Claudia Boiarskih, care cu 4 ani în urmă cîștigase de 'asemenea ambele probe la Innsbruck.

sărit 101,50 m la trambulina mare. Geller (Ungaria) și Hohnel (Cehoslovacia) au realizat cîte 98 m. Antrenamentele s-au disputat pe o vreme nefavorabilă (ploaie și vînt).
DUPĂ

SLALOM URIAȘ în „Cupa lă“ (clasamentul masculin) Jean Claude Killy (Franța) puncte, urmat de Giovanoli . . .— 81 puncte și Nenning (Austria) — 69 puncte.
PROBA OLIMPICA DEMondia- conduce cu 130 (Elveția)

inși po-

PARIS 13. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Luînd cuvîntul în fața membrilor Asociației presei străine, Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, a reafirmat poziția partidului comunist într-o serie de probleme internaționale, cum ar fi agresiunea americană în Vietnam, situația din Orientul Apropiat, necesitatea lichidării simultane a pactelor militare din Europa. In ceea ce privește Piața comună, vorbitorul a spus că aceasta „a devenit un fapt", că ea constituie o realitate. „Iată de ce, a arătat el, noi propunem celorlalte partide de stînga să lupte împreună pentru democratizarea instituțiilor care conduc Piața comună și pentru aplicarea unei politici care să nu fie subordonată exigențelor monopolurilor, ci să țină seama de interesele oamenilor muncii. în plus, noi cerem ca Franța, care este membră a Pieței comune, să ia inițiative favorabile dezvoltării relațiilor economice, comerciale și tehnice între ță

rile Pieței comune și celelalte țări, fără discriminare, pe baza egalității și avantajului reciproc".Referitor la tratativele pentru intrarea Angliei în Piața comună, el a subliniat că acestea nu pot avea loc decît dacă, în prealabil, -Anglia renunță la relațiile ei speciale cu S.U.A. și se angajează să practice o politică independentă, de cooperare cu toate țările Europei. „Noi nu sîn- tem pentru o mică Europă limitată la șase țări și sîntem ostili creării unei autorități politice deasupra guvernelor naționale^ căci toate acestea ar avea ca efect să scindeze Europa în două, să lichideze independența noastră națională", a precizat vorbitorul.în încheiere, abordînd problema raporturilor dintre P.C.F. și Federația stîngii democratice și socialiste, el a comunicat că apropiata intîlnire la nivel înalt a conducătorilor acestora va avea loc în principiu la 23 februarie.

olimpică din nou Inns- la sla- campi-
BOB LA ALPE D’HUEZ. Echipajele de 4 persoane și-au început antrenamentul. în prima coborîre, cel mai bun timp (r09”51/100) a fost înregistrat de Elveția I, al cărui bob este condus de Jean Wicki. Dacă timpul va permite, antrenamentul va continua în cursul dimineții de astăzi.

TURNEUL DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ. Unul din derbiurile grupei A a avut loc aseară pe patinoarul central din Grenoble. Echipa U- niunii Sovigtice a întîlnit selecționata Suediei. Hocheiștii sovietici au obținut o dificilă victorie : 3—2. Ei și-au asigurat succesul în repriza a treia. Pînă în minutul 7 al acestei reprize scorul era egal : 1—1. Este de remarcat că scorul a stat sub semnul incertitudinii și în ultimele secunde ale meciului ; suedezii, care reduseseră handicapul la minimum, au atacat puternic, avantajați șl de faptul că adversarii aveau numai patru jucători de cîmp, unul fiind eliminat.

SIMPOZION

Trioul medaliatelor la schi-fond 5 km : suedeza TOINI GUSTAFSSON — 
campioană olimpică (în centru) și sovieticele Galina Kulakova (stînga) și

Alevtina Kolcina Telefoto : U.P.I. — Agerpres

CONCURSUL DE SĂNIUȚE a a- juns la manșa a 3-a, avînd în fruntea clasamentelor pe austriacul Manfred Schmidt și Italianca Erica Lechnero. în proba feminină, cel mai bun timp fusese înregistrat de Ortrun Enderleln (R.D.G.), campioană mondială în 1967. Această mare favorită a fost însă descalificată, deoarece ar fi încălcat unul din punctele regulamentului, care interzice încălzirea patinelor săniuței înainte de cursă.
LA STADIONUL DE GHEAȚĂ în competiția patinatorilor artistici, după primele două figuri impuse, conduce austriacul Emmerich Dan- zer (352,5 p.), urmat de compatriotul său Volfgang Schwarz (352,3 p.), francezul Patrick Pera (352,2 p.), Timothy Wood (S.U.A.) (334.5 p.) etc.

În cîteva rînduri
• ECHIPA DE FOTBAL STEAUA 

BUCUREȘTI șl-a început turneul în Iugoslavia jucînd formația vins cu
„Umanismul în

ANTRENAMENTE LA SAINT NI-
ZIER. Vest-germanul Heini Ihle a

la Novi Sad cu Vojvodlna. Gazdele au în- scorul de 3—2 (0—2).
MONTEVIDEO. IN CA- 

,CUPEI CAMPIONILOR A-
• LA 

DRUL „i 
MERICII DE SUD" LA FOTBAL, formația „Naclonal" (Uruguay) a dispus cu 4—0 (1—0) de echipa „Liber- tad“ (Paraguay).

• IN CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE ATLETISM pe teren acoperit de la Tallin, Rita Schmidt (R. D. Germană) a cîștigat proba de săritură în înălțime cu 1,78 m, după ce cu două zile înainte, la Leningrad. realizase 1,82 m — cea mai bună performantă mondială de sală a sezonului.

în sala de conferințe a Bibliotecii 
centrale universitare din Cluj a avut loc 
mărfi simpozionul științific „Umanismul 
în Țările Române", organizat de Socie
tatea știinfelor istorice și filologice și 
Filiala Academiei. La această manifesta
re, consacrată comemorării a 400 de 
ani de la moartea marelui umanist Ni
colae Olahus, au luat parte numeroși 
istorici și filologi din localitate, precum 
și din București, lași, Țg. Mureș și alte 
centre culturale ale fării.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Constantin Daicoviciu, recto
rul Universității „Babeș-Bolyai". Au fost 
prezentate comunicările : „Conștiinfa de 
neam a poporului român, reflectată în 
scrierile umaniștilor", de prof. dr. do
cent Ștefan Pascu, membru corespon
dent al Academiei, „Legături umaniste

Noul proiect de program 
al P.C. din GermaniaBERLIN 13 (Agerpres). — La Berlin a fost dat publicității noul proiect de program al Partidului Comunist din Germania.In proiect se arată că cele două state germane pot și trebuie să stabilească relații normale, de egalitate îri drepturi, pentru a ajunge la o coexistență pașnică. Pentru asigurarea păcii și a relațiilor normale între cele două state germane, Republica Federală are nevoie de o nouă politică externă care să fie călăuzită de principiile coexistenței pașnice.Proiectul arată, printre altele, că

opinia publică democrată cere interzicerea activității elementelor naziste, a răspîndirii urii între popoare și a revanșismului care contravine normelor juridice internaționale. Pentru a realiza o schimbare a raportului de forțe politice și sociale în favoarea poporului din Germania occidentală, se spune în continuare, „comuniștii, social-de- mocrații și muncitorii creștini trebuie să înlăture tot ceea ce îi dezbină pentru a stabili între ei noi relații. întărirea unității de acțiune politică este un imperativ al timpului". •

Țările Române**
între Transilvania și Basel”, de cerce
tătorul științific Adam Dankanics, „Ro
mânii în opera lui Anton Bonfini", de 
prof. dr. Dimitrie Ciurea, „Descrierea 
Transilvaniei în opera lui Nicolae Ola
hus", de prof. dr. docent Maria Holban, 
„Reformele școlare ale lui Nicolae Ola
hus", de lector univ. Emil Domocoș, 
„Legăturile lui Nicolae Olahus cu Eras
mus de Rotterdam", de prof. univ. Cor
nel Albu, „Din activitatea literară a lui 
Olahus", de lector univ. Octavian 
Schiau, „Tradijii umaniste interne despre 
originea și unitatea poporului român’ 
de conf dr. Eugen Stănescu, „Umanis
mul românesc din sec. al XVII-lea — în
cercare de tipologie", de prof. dr. Virgil 
Cîndea și „Influenfa umanismului asupra 
iluminismului românesc", de lector univ. 
Pompiliu Teodor. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru silele 

de 15, 16 și 17 februarie. In țară: vreme relativ rece, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații slabe, locale. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară la început, apoi în răcire. Minimele vor fi cuprinse între minus 12 și minus 5 grade, în jumătatea de nord a țării, local mai coborîte, și între minus 5 și zero grade în sud. Maximele vor fi cuprinse între minus 4 și plus 1 grad în Moldova și Transilvania și între plus 2 și plus 6 grade în rest. Ceață locală. în București: vremea se va încălzi ușor în prima parte a Intervalului, apoi se va răci. Cerul va fi variabil, mai mult noros, favorabil precipitațiilor trecătoare. Vînt slab pînă la potrivit 'Temperatura ușor variabilă.
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Problema garanțiilor de securitate pentru

țările nenucleare ridicată de mai mulți delegați

DE PRESĂ

I TRANSMIT:

nternațională

GENEVA 13. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : în ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, delegatul Uniunii Sovietice, A. Roscin, s-a referit la prăbușirea în Groenlanda a bombardierului american de tip „B-52“ cu bombe nucleare la bord și a subliniat primejdiile deosebite pe care le comportă asemenea incidente. El a cerut interzicerea zborurilor bombardierelor cu arme nucleare la bord în afara frontierelor naționale. Declarația reprezentantului sovietic a fost sprijinită de șefii delegațiilor Cehoslovaciei, Poloniei și Bulgariei. Răspunzînd, delegatul S.U.A. a declarat că nu consideră că
CAZUL
„PUEBLO"
Noi amănunte dezvă
luite de comandantul 
navei-spion americane

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană a transmis că Lloyd 
Mark Bucher, căpitanul navei- 
spion „Pueblo", capturată la 23 
ianuarie în apele teritoriale ale 
R. P. D. Coreene, a dat noi 
amănunte privind activitatea 
desfășurată de această navă. 
Bucher a declarat că „pe noi 
ne interesau, în mod deosebit, 
obiectivele militare dispuse pe 
litoralul R. P. D. Coreene". „In
tenționam să acționez în apro
pierea portului Chongjin pentru 
a culege informații despre co
municațiile maritime și pentru 
observarea noilor instalații ra
dar ale Armatei Populare Co
reene", a spus el. După ce a 
prezentat în mod amănunțit 
activitatea desfășurată de navă, 
căpitanul Bucher a subliniat că 
își dă seama pe deplin de toată 
gravitatea pedepsei pentru ac
tivitatea de spionaj. „Totuși, 
regret profund crima mea și 
sper că guvernul R. P. D. Co
reene și poporul coreean mă vor 
ierta, pe mine și echipajul meu, 
și ne vor lăsa să ne întoarcem 
în patrie", a declarat el.

ar fi cazul ca astfel de probleme să fie abordate în cadrul Comitetului.Luînd cuvîntul în continuarea ședinței, reprezentanta Suediei, Alva Myrdal, a subliniat necesitatea ca tratatul de neproliferare a armelor nucleare să constituie doar o parte a unui proces continuu de dezarmare, apreciind că în momentul de față neproliferarea ar putea fi conjugată cu o interzicere cuprinzătoare a tuturor experiențelor nucleare și o reducere a producției materialelor fisionabile destinate scopurilor militare. Remarcînd că au trecut cinci ani de la încheierea Tratatului de la Moscova care cuprindea promisiunea solemnă de a se pune capăt tuturor experiențelor nucleare, Alva Myrdal a subliniat că experiențele subterane continuă într-un tempo mai rat decît înainte.Dorința puterilor nucleare angaja în tratative serioase noi măsuri de dezarmare trebuie să fie imediat, a declarat delegata Suediei.Delegatul Braziliei, J. A. Araujo Castro, a prezentat comitetului o serie de amendamente la proiectul de tratat de neproliferare, al căror și conținut au fost expuse pe într-o ședință anterioară.El s-a referit, de asemenea, problemă de procedură de cea mare importanță pentru desfășurarea lucrărilor Comitetului, și anume, dacă amendamentele prezentate de numeroase delegații la precedentul proiect de tratat supus dezbaterii de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. rămîn sau nu pe masa tratativelor. Unele delegații au fost anterior de părere că aceste amendamente nu ar mai fi valabile. Delegatul brazilian a obiectat împotriva unei asemenea

accele-! de a se ! privind nucleară demonstrată practic
sens largla o mai

interpretări și a întrebat dacă aceasta înseamnă că toate amendamentele vor trebui introduse din nou de fiecare dată cînd copreședinții vor prezenta o nouă versiune a tratatului, chiar dacă această versiune cuprinde doar schimbări minore. El a exprimat speranța că proiectul revizuit de tratat va suferi o serie de modificări și revizuiri în cursul tratativelor, înainte de a căpăta forma finală.Ultimul vorbitor, delegatul Etiopiei, Afework Zelleke, a exprimat părerea că noul proiect de tratat conține unele îmbunătățiri față de precedentul. Totodată, el a spus că proiectul revizuit poate fi supus unor schimbări și sugerează probleme de clarificat, probleme care apar nu atît din ceea ce se spune în proiect, ci mai ales din ceea ce nu se spune. „Orice facem în prezent în vederea elaborării unui tratat de neprolife- rare a armelor nucleare, a precizat vorbitorul, rezultatul lui final va fi judecat în funcție de ceea ce el va putea face pentru a contribui și facilita noi măsuri de dezarmare, în special de dezarmare nucleară. Atîta vreme cît armele nucleare continuă să fie produse și cît ne abatem de la o abordare permanentă și realistă a tratativelor de dezarmare nucleară, rezultatul unui tratat de neprolife- rare, spre a cărei semnare tindem, va fi de o importanță minimă".Delegatul etiopian s-a referit, de asemenea, la problema garanțiilor de securitate pentru țările nenucleare, asupra căreia — a remarcat el — proiectul revizuit de tratat continuă să păstreze tăcere. El a cerut includerea în tratat a unor obligații precise ale puterilor nucleare de a se abține de la folosirea sau amenințarea cu folosirea armelor nucleare împotriva statelor semnatare ale tratatului. Vorbitorul a făcut și o serie de alte observații asupra proiectului revizuit al tratatului de neproliferare a armelor nucleare.

Declanșată la 7 februarie, criza politică din Sudan își urmează cursul. La originea ei se află decizia primului ministru Mahgoub de a dizolva Adunarea Constituantă. Respingerea cererii opoziției privind a- doptarea proiectului unei constituții permanente, ca și a propunerii, e- manînd din aceeași sursă, de amîna- re a alegerilor în cursul verii, sînt de natură să alimenteze prelungirea crizei politice de la Khartum.Mai multe elemente noi au intervenit în actuala situație politică. S-a anunțat ca recent Curtea Supremă, la care a recurs opoziția, a respins „în forma sa" cererea acesteia ca înaltul for să se pronunțe asupra constituționalității hotărîrii Consiliului Suprem și a guvernului de a revoca puterile deputaților adunării înainte de sfîrșitul mandatului lor și să anuleze decizia guvernului. îndată după hotărîrea Curții Supreme liderul opoziției, fostul premier El Mahdi, a făcut cunoscut că va supune în altă formă aceeași chestiune în fața Curții Supreme. Pe de altă parte, ministrul resurselor animale, Noureddine Sayed, a demisionat ca protest față de măsura premierului Mahgoub. Noureddine Sayed este unul din conducătorii Uniunii naționale democratice, partidul condus de președintele tării, Ismail Al Az- hari.în sfîrșit unele reacții s-au înregistrat și la nivelul conducerii armatei. Astfel, după cum consideră agenția France Presse, comandantul șef al forțelor armate — care s-a a- dresat procurorului general al țării în legătură cu atitudinea pe care va trebui să o adopte armata în actuala situație (de la 7 februarie unități ale armatei au împiedicat pe membrii opoziției să intre în parlament) — ar fi dispus să ridice „blocada" dacă Curtea Supremă va considera drept ilegală hotărîrea guvernului de a dizolva Adunarea.

■

| AGENȚIILE 
I

La șantierele Filton, lingă Bristol, continuă construcția variantei „Concorde- 
002 ; Luni, ministrul britanic al tehnologiei a declarat în Camera Comune
lor că 
tîrzieri

producția în serie a supersonicului pentru pasageri nu va suferi în- 
în urma amînării impuse zborului inaugural al prototipului realizat 

în Franța

Ce arată tratativele de la Bonn

„Repercusiuni politice 
ffinevitabile • • •

Pentru a-și rezolva dificultățile financiare. Washingtonul

cere sprijin la aliații vest-europeniBONN 13 (Agerpres). — Tratativele americano—vest-germane deschise luni la Bonn pentru reînnoirea acordului privind compensațiile vest- germane ale cheltuielilor de întreținere a forțelor militare americane în R. F. a Germaniei s-au extins și asupra problemei ajutorului pe care Bonnul ar putea să-1 acorde S.U.A. pentru restabilirea echilibrului ba-
VIETNAMUL DE SUD

La Casa Albă

0 reafirmare a
poziției nerealiste

Miza iiiiei întîlniri
la nivel malt

(Urmare din pag. I)

6 voturi.
restul ar-

0. S.A

din pri- saigoneze

Izolați de restul corpului expedițio- 
nar al S.U.A., soldafii bazei ameri
cane de la Khe Sanh sînt asaltați 

neîncetat de forțele patriotice

îndemnuri

Securitate se-va inia ora 20 GMT,Consiliul de truni miercuri pentru a examina plîngerea prezentată de 54 de state africane și asiatice împotriva Republicii Sud-

IMPASUL PERSISTĂ

tur de scru- 
ziarul „Le 

„Se pare că

• în dimineața de 13 februarie, 10 militari din forțele armate americane au atacat un post de frontieră al R. P. D. Coreene, la sud de Kaesong, în sectorul vestic al liniei de demarcație — a anunțat agenția A.C.T.C. Unitățile de pază a graniței ale Armatei Populare a R. P. D. Coreene au anihilat această acțiune.O Cyrus Vance, trimisul special al președintelui S.U.A., Johnson, a avut din nou întrevederi cu „președintele" Coreei de Sud, Pak Cijan Hi, și cu primul ministru sud-coreean, Chung II Kwon. Au fost examinate problemele referitoare Ia ajutorul militar suplimentar pe care S.U.A. urmează să îl acorde Coreei de Sud și la incidentul „Pueblo". Miercuri, Vance a părăsit Seulul.

mare posibil de domenii de activitate".Comentînd acest eveniment, ziarele franceze constată că, pe plan bilateral, relațiile dintre Paris și Bonn se dezvoltă potrivit tratatului din 1963. Dar, în domeniul internațional, remarcă ziarele, s-au acumulat numeroase probleme în care pozițiile Parisului și Bonnului sînt diferite. „Le Monde" consideră drept cea mai spinoasă dintre probleme disputa stîrnită între membrii Pieței comune de cererea Angliei și a altor țări membre ale Zonei liberului schimb de aderare la acest organism. Ziarul pune chiar așa zisul „Incident de la Ravensburg", provocat săptămî- na trecută de agenția de presă vest-germană D.P.A. prin relatarea, ulterior desmințită, a unei declarații a lui Willy Brandt, ireverențioasă față de politica președintelui de Gaulle, pe seama „taberei americane de la Bonn și a adepților integrării supranaționale și atlantice, care au păstrat poziții puternice la ministerul de externe vest german", în ciuda prezenței unui ministru socialist în fruntea ministerului. Ziarul „La Croix" amintește că Parisul s-a declarat satisfăcut cu explicațiile date la Bonn și a anunțat că incidentul este considerat închis.„Le Monde" este de părere că șeful guvernului vest german va încerca să obțină „în sfîrșit" un gest conciliant din partea generalului de Gaulle față de cererea Angliei de aderare la Piața comună. La Bonn, agenția D.P.A. este de aceeași părere, iar din presa vest germană nu lipsesc chiar anumite accente de avertisment în această privință. „Dacă dl. Brandt nu va putea să anunțe, la întoarcerea sa de la Paris, decît un nou „nu" 
al Iul de Gaulle, scrie „Die

Partidele comunist, socia
list și Komeito din Japonia au prezentat Camerei Superioare a Parlamentului un proiect de rezoluție cu privire la „interzicerea înarmării Japoniei cu arme nucleare". Proiectul, care poartă semnătura a 157 de deputați ai parlamentului, propune ca Japonia să declare solemn că nu va achiziționa, experimenta, produce sau stoca arme nucleare.

@ SAIGON: Au fost reluate luptele de stradă 
© HUE: Forțele populare mențin controlul asupra 
orașului
• Mari pierderi provocate inamicului de unitățile
patriotice

lanței lor de plăți. Citind surse informate, agenția France Presse relatează că subsecretarul de stat american Eugene Rostow a fost primit la cererea sa de cancelarul Kurt Georg Kiesinger, căruia i-a adus la cunoștință importanța pe care președintele Johnson o acordă ajutorului a- liaților vest-europeni ai Statelor U- nite pentru restabilirea finanțelor americane.Purtătorii de cuvînt americani — relatează France Presse — au făcut cunoscut interlocutorilor lor vest- germani că repercusiunile politice vor fi inevitabile în cazul în care Statele Unite, care au de făcut față unei perioade de extremă tensiune determinată de războiul din Vietnam, nu vor putea să conteze pe sprijinul aliaților lor vest-europeni în rezolvarea dificultăților lor financiare.Schiller, ministrul economiei, și Rostow au căzut de acord asupra principiului de a nu se urmări realizarea echilibrului balanței americane de plăți prin măsuri protecțio- nfste, ci prin dezvoltarea comerțului. Convorbirile continuă în vederea obținerii unui nou ahgaj ament vest- german în ceea ce privește cumpărarea de bonuri de tezaur din Statele Unite.

Welt“, atunci noi, (vest) germanii, ne vom afla în fața unei situații noi".Din relatarea corespondentului A.F.P. la Bonn, Roger Boosz, reiese însă că, la nivel guvernamental, lucrurile nu sînt judecate atît de ușor. în ajunul plecării, Kiesinger ar fi declarat, în fața grupului parlamentar creștin-democrat, că de pe urma vizitei la Paris nu se așteaptă la minuni cu privire la definirea unui „aranjament" posibil cu Anglia (cuvîntul „aranjament" a fost folosit de președintele de Gaulle în cursul conferinței sale de presă din 27 noiembrie). Potrivit corespondentului, cancelarul va încerca să evite punerea în aplicare a hotărîrii pe care o împărtășesc nu numai țările Beneluxului, dar și Italia (Kiesinger a putut constata acest lucru cu prilejul vizitei făcute de el la Roma la începutul lui februarie), de a trece la o cooperare mai strînsă cu Anglia, la nevoie chiar fără Franța. în acest scop, cancelarul va pleda pentru o cooperare a „celor 6“ cu Anglia în domeniile necuprinse în tratatul constitutiv al Pieței comune.Ziarele franceze amintesc că pozițiile Franței și R. F. a Germaniei diferă și în alte probleme internaționale importante, cum ar fi relațiile celor două țări cu Statele Unite și participarea la integrarea armată din N.A.T.O. „Paris Jours" scrie că problema Vietnamului „nu va putea să nu fie evocată". Se consideră însă că o apropiere a pozițiilor celor două părți în aceste domenii nu va putea fi obținută nici cu prilejul actualei întîlniri franco-vest-germane.în sfîrșit, la Paris se crede că un loc important în cadrul acestei întîlniri îl va ocupa politica de extindere a relațiilor cu țările din Est, domeniu în care există puncte de apropiere între Paris și Bonn.

După al cincilea tur de scru
tin pentru alegerea secreta

rului general

Nici al cincilea tur de scrutin, efectuat în buildingul din Washington ce adăpostește organismele Organizației Statelor Americane nu a dus la vreun progres în rezolvarea impasului creat în legătură cu alegerea unui nou secretar general al O.S.A., în locul lui Jose Mora, ai cărui mandat expiră în mai. După cum au aflat corespondenții de presă care staționau pe culoarele sălii de ședință, nici unul din cei trei candidați nu a întrunit numărul de 12 voturi necesar pentru a fi ales. Mai mult, unul dintre candidați, E- duardo Rittei (Panama), a fost exclus de la viitoarele alegeri deoarece nu a primit nici un vot. Dintre cei doi candidați, Galo Piaza (Ecuador) a obținut 10 voturi, iar Falcon Briceno (Venezuela) —
In perspectiva noului 

tin acum consumat, 
Monde" scria recent: 
criza provocată în primăvara lui 
1965 prin intervenția americană la 
Santo Domingo continuă să parali
zeze eforturile întreprinse pentru re
novarea unui organism regional 
greoi, ineficace și neadaptat... Un 
al cincilea tur de scrutin va avea 
loc în februarie. Oricare ar fi re
zultatul, zvonurile discordante care 
provin de la O.S.A. permit să se 
tempereze optimismul conducătorilor 
de la Washington în ce privește co
eziunea «panamericanismului».

In cursul dimineții de marți la Saigon au fost reluate luptele de stradă, ca urmare a încercărilor forțelor saigoneze de a degaja sectoarele capitalei controlate de patrioți. Lupte îndîrjite au avut loc în special în marea suburbie Cholon, unde luni, alături de forțele saigoneze, au fost angajate în ciocniri sîngeroase cu partizanii și unități ale brigăzii 199 de infanterie ușoară americană.La Hue, armata americano-saigo- neză și-a întețit atacurile împotriva zonei citadelei, unde unitățile patriotice rezistă de două săptămîni. La lupte participă, pe Iîngă trupele guvernamentale, și aproximativ 800 de pușcași marini americani. Marți deasupra fortărețeî a fost lovit un avion saigonez de tipul „Skyraider", care s-a prăbușit în afara orașului.Comandamentul forțelor armate populare de eliberare din provincia sud-vietnameză Thua Thien a dat publicității un comunicat în care se arată :„Forțele revoluționare mențin controlul asupra orașului Hue, și toate încercările de contraatac ale inamicului au fost lichidate**. întinse regiuni rurale din provincie au fost eliberate ; peste 10 000 soldați inamici, dintre care 1 800 americani, au fost uciși, răniți sau capturați. Printre cei aproape 2 000 de militari făcuți prizonieri de unitățile patrio- ților se află un colonel american, zeci de ofițeri superiori, precum și numeroși șefi ai administrației marionetă. Numeroși polițiști, soldați și ofițeri ai armatei marionetă s-au prezentat comitetului revoluționar, predînd armele.Forțele armate populare de eliberare și populația din provincie au doborît sau distrus la sol 118 avioane de diferite tipuri, au scos din luptă 250 vehicule militare, dintre care 60 de tancuri, 12 tunuri de 175 mm. Fatrioții au capturat 10 tancuri, 2 000 arme de diferite calibre, printre care sute de mitraliere, sute de camioane, au ocupat 10 depozite de armament și de alimente. Frontul național de eliberare, arată comunicatul, a distrus 10 poduri, unele dintre ele situate pe artere de circulație deosebit de importante, cum sînt Hue-Da Nang și Hue-Quang Tri.în mai multe localități din provincia Thua Thien au luat ființă comitete revoluționare.La Khe Sanh, bombardiere strategice B-52, au efectuat în cursul nopții trecute și al dimineții de marți raiduri deasupra unor zone din jurul fortăreței. După cum transmit a- gențiile occidentale de presă, aceasta continuă să fie izolată de matei americano-saigoneze.Ofițerii și soldații ma divizie a armatei care au dezertat, alăturîndu-se Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, au adresat un apel foștilor lor camarazi din zona tactică nr. 11 (provinciile Quang Tri și Thua Thien) cerîndu-le „să se revolte și să întoarcă armele împotriva agresorilor americani".Un post de radio care transmite comunicatele poliției din Saigon a anunțat marți dimineața că toți

locuitorii de sex masculin între 15 și 40 de ani sînt obligați să se prezinte la comisariatele de poliție din „cinci sectoare considerate sigure** pentru preschimbarea buletinelor de identitate. Șeful poliției saigoneze, generalul Nguyen Ngoc Loan, a anunțat că toate persoanele „suspecte1* vor fi arestate.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — în cadrul unei întîlniri cu un grup de studenți la Casa Albă, președintele Johnson a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite nu vor înceta bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam. Șeful Administrației americane a repetat poziția cunoscută a S.U.A. concretizată în „declarația de la San Antonio". Aceasta presupune condiții inacceptabile poporului vietnamez. Referindu-se la opoziția crescîndă a opiniei publice din S.U.A. față de războiul din Vietnam, președintele a declarat că această situație „îl întristează”, precizînd însă că războiul nu poate fi dus potrivit indicațiilor care rezultă din sondajele opiniei publice.Agenția France Presse relatează că, potrivit unui comunicat al Pentagonului, Statele Unite au hotărît să mai trimită în Vietnamul de sud aproximativ 10 000 de militari.

la folosirea armei 
nucleare in VietnamNEW YORK 13 (Agerpres). — „Trebuie să se folosească orice fel de arme, inclusiv arme nucleare, dacă obiectivul este suficient de important, ca de pildă menținerea prezenței a- mericane la baza de la Khe Sanh (Vietnamul de sud)“, a declarat, după cum anunță agenția France Presse, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major din S.U.A., generalul Earle Wheeler. Potrivit săp- tămînalului „Newsweek", această declarație ar fi fost făcută în cursul u- nei depoziții secrete în fața Comisiei senatoriale a forțelor armate.

în jurul 

problemelor

Orientului

ApropiatIERUSALIM. — Primul ministru israelian, Levi Eshkol, a făcut o declarație în care a arătat că țara sa acționează în direcția creșterii puterii forțelor de apărare. Israelul va continua să coopereze cu Gunnar Jarring, trimisul secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, în vederea găsirii unei soluții, fie în problemele marginale, fie la stabilirea unor înțelegeri care să ducă la convorbiri directe cu partea arabă, la o soluționare fundamentală a problemelor Orientului Apropiat, la cooperare, dezvoltare și o pace deplină.
★YORK. — Abdul Aziz Zuabi, adjunct al orașului Nazaret, din cei șapte membri arabiNEW primar și unul . _ai Parlamentului israelian, membru al partidului Mapam — care participă în coaliția guvernamentală — a declarat că „negocierile dintre arabi și israelieni ar putea fi mai aproape de realitate dacă guvernul israelian și-ar exprima în mod oficial intenția de a înapoia Iordaniei malul vestic al fluviului Iordan".Zuabi a spus că Israelul trebuie să fie de acord cu „repatrierea parțială și cu „despăgubirea" arabilor rămași fără cămin după conflictul militar arabo-israelian din vara a- nului trecut și că „schimbările de frontieră trebuie să fie aprobate de ambele părți".
★Agenția Reuter relatează că ministrul de externe al Turciei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri ad-interim al Israelului, căruia i-a expus poziția Turciei în problema situației din Orientul „Turcia, a declarat va recunoaște nici partea Israelului de tutui Ierusalimului, conflictului arabo-israelian era împărțit în două sectoare — iordanian și israelian. Turcia dezaprobă anexarea sectorului arab al Ierusalimului de către Israel".

Apropiat. Caglayangil, nu o încercare din a schimba sta- care înaintea

Africane înrea unuiAfrica de Sud—Vest de către autoritățile sud-africane.
legătură cu condamna- grup de patrioți din
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Convorbire între Todor 
JIvkov și Andrei Gromîko. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a fost primit de Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. La convorbirea care a avut Ioc cu acest prilej au participat ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Ivan Bașev, și alte personalități.

Jeno Fock, președintele 
guvernului ungar, l-a primit 
pe Joseph Luns, ministrul a- 
facerilor externe al Olandei, aflat în vizită în R. P. Ungară. Ministrul de externe olandez a fost primit, de asemenea, de Gyula Kal- lai, președintele Adunării de Stat a R. P. Ungare. Cu prilejul acestor întrevederi a avut loc un schimb de păreri referitor la relațiile dintre Ungaria și Olanda, precum și la u- nele probleme importante ale situației internaționale actuale.

Autoritățile spaniole au 
arestat 26 de persoane, între care 6 femei, sub acuzația de 
a fi desfășurat propagandă ilegală, mai ales în rîndurile studenților. Printre altele, arestații se fac „vi- novați" de faptul că au organizat în diferite centre universitare din Spania manifestații împotrivt' războiului din Vietnam.

La Djakarta a fost semnat 
un acord între Indonezia și 
Statele Unite, în virtutea căruia S.U.A. oferă un împrumut pe termen dolari, Presse.te s-au ziei un dolari sub formă de orez și produse agricole.

Plenara C.C. al P.C.
Italia. Marți dimineața s-au chis la Roma lucrările plenarei mitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. La primul punct al ordinei de zi, Gian Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii P.C.I., a prezentat raportul „Acțiunea unitară pentru dezvoltarea democrației".

India va vinde Uniunii So
vietice, în decurs de trei ani, 600 000 tone laminate de oțel, duse la Combinatul metalurgiiIa Bhilai. Se menționează că i.„csta este cel mai important contract pentru vînzarea de laminate feroase încheiat de India.

lung de 25 de milioane de transmite agenția France De asemenea, Statele Uni- angajat să acorde Indone- ajutor de 35 de milioane de alte
dindes-Co-

Mikis Theodorakis doreș
te să părăsească Grecia. „Am cerut autorizația de a părăsi Grecia, dar nu am primit încă răspunsul autorităților", a declarat unui corespondent al agenției France Presse cunoscutul compozitor grec Mikis Theodorakis, recent eliberat din închisoare. Theodorakis a declarat că a primit oferte de a concerta în numeroase țări, printre care Olanda, Italia și R.F.G.

In cadrul armate! repu
blicane Yemenite a avut Ioc 
o reformă care a afectat toate nivelurile. Din conducere au fost scoase, după cum afirmă postul de radio Sanaa, „elemente mai vechi pe care nu se putea pune bază și a căror competență și loialitate au fost necorespunzătoare în cursul fazei cruciale a luptei naționale". Premierul Hassan Al Amri a preluat conducerea directă a operațiunilor militare împotriva elementelor regaliste infiltrate pe teritoriul țării. Potrivit unor știri recepționate la A- den,~ unități regaliste, care împresoară Sanaa, au bombardat periferiile capitalei.

Ministrul de externe al 
Italiei și-a încheiat vizita 
la Alger. Potrivit unui acord, Italia va acorda Algeriei un împrumut de 10 milioane dolari. Observatorii de presă din Alger relevă că vizita lui Fanfani nu a contribuit totuși la rezolvarea unei probleme importante, referitoare la desfacerea gazului natural algerian în Italia.

Greva actorilor Italieni de film și televiziune, care urma să ia sfîrșit la 15 februarie, va fi prelungită pe o perioadă nelimitată, a anunțat sindicatul actorilor. Actorii de film protestează împotriva folosirii unui număr excesiv de mare de actori străini de către producătorii italieni.
Balanța comercială a Ma

rii Britanii a înregistrat o 
ameliorare considerabilă în 
luna ianuarie. Deficitul comercial a scăzut în luna ianuarie a. c. la 31 milioane lire sterline, față de 70 milioane cît fusese în luna decembrie 1967 și 153 milioane în luna noiembrie a aceluiași an (cînd a avut loc devalorizarea lirei).REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


