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Zilele acestea și-au început acti
vitatea organele de partid și de 
stat ale județelor ; a fost înfăptuită 
astfel upa din măsurile de deose
bită însemnătate adoptate de Con
ferința . Națională a P.C.R,, răspun- 
zînd unor cerințe majore ale ac
tualului stadiu de dezvoltare a 
țării. Bucurîndu-se de aprobarea 
și adeziunea întregului popor, per
fecționarea organizării administra- 
tiv-teritoriale deschide o etapă 
nouă în activitatea organelor de 
partid și de stat, cu profunde 
efecte asupra evoluției sociale ulte
rioare, a operei de. desăvîrșire a 
construcției socialiste, de ridicare 
a bunăstării poporului.

Adunările de constituire a co
mitetelor județene, de partid șl 
consiliilor populare județene pro
vizorii, la care au participat condu
cătorii partidului și statului, au 
prilejuit, ca și întreaga dezbatere 
publică a măsurilor privind îmbu
nătățirea organizării administra
tiv-teritoriale a țării, o manifestare 
a aprobării unanime a întregului 
popor față de noua organizare ad
ministrativ-teritorială a țării.

Concretizînd concluziile- ce de
curg din experiența bogată precum 
și din unele deficiente constatate 
■&i funcționarea vechilor, organe lo
cale ale administrației de stat, 
principiile > aflate la baza noii îm
părțiri administrativ-teritoriale ex
primă spiritul științific, novator, 
gîndirea vie, creatoare a partidu
lui, elaborarea politicii sale pe baza 
cunoașterii realităților țării, a ce
rințelor vieții, a legilor obiective 
ale dezvoltării sociale. Pornind 
de la necesitatea înlăturării diver- 
șelcf fenomene de paralelism, su
prapuneri, dispersare rietaționâlă 
a forțelor, noua împărțire admi
nistrativ-teritorială creează cadrul 
cel mai propice pentru larga mani
festare ă tuturor forțelor și capaci
tăților creatoare ale poporului, 
pentru creșterea inițiativei și res
ponsabilității organelor locale, mai 
buna valorificare a potențialului 
material și uman ăl tuturor orașe-

Ocean

GALAȚI (coresp. „Scînten ).
- La Institutul politehnic din 

'Galații într-o curte interioară, 
;&a terminat recent construcția 
Clădirii care adăpostește bazinul 
de încercări, a modelelor de 
nave. Este, o construcție unică 
în felul ei la noi în țară. Prin
cipalul beneficiar — viitorii 
constructori de nave, studenții 
institutului. Noua construcție 
depășește scopuri pur didactice. 
Ea va fi folosită în mod curent 
de Institutul de proiectări și 
cercetări navale de la Galați, 
precum și de șantierele navale 
din țară. Înainte de a se începe 
construcția oricărei nave, sînt 
necesare diferite încercări hi- 
drodinamice ce se fac pe modele 
de dimensiuni reduse. Aceste, 
încercări vizează în primul rînd 
forma constructivă cea mai a- 
decvată a carenelor (partea de 
sub apă a navelor), viteza opti
mă de înaintare, puterea insta
lațiilor de propulsie, comporta
rea navelor la solicitarea valuri
lor, deci stabilitatea, alegerea 
celor mai bune tipuri de elice 
și altele. Pe buza concluziilor 
trase, se aduc corectivele ne
cesare proiectelor înainte de a 
fi date în lucru. . , y .

Cum arată bazinul de încer
cări a modelelor de nave de la 
Galați? El are o lungime de 
43 m și o lățime de 4 m. Prin 
hublouri speciale ■ . studenții și 
cercetătorii vor putea observa și 
fotografia sau filma comportarea 
părții din apă a navelor.; Bazinul, 
va fi dotat pentru. început cu 
instalații de reprodus valuri, de 

..tractat modele de nave, ■ apara
tură de măsurat' forța de trac
țiune,. viteza de înaintare etc. 
Clădirea • care adăpostește bazi
nul mai cuprinde ațeliere de 
desen, mecanice, foto și altele. 
După . terminarea principalelor 
lucrări de montaj și instalații 
la începutul noului an univer
sitar, în acest ocean în minia
tură se vor face primele încer
cări de modele de nave con
struite de studenții gălățeni.
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în ascensiune

lor și comunelor, în scopul ridică
rii nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii. 
Noua împărțire ’ administrațiv- 
teritorială în 39 județe cores
punde pe deplin intereselor gene
rale ale societății,, răspunde cerin
țelor concrete, privind dezvoltarea 
multilaterală a țării în cadrul 'pro
cesului de desăvîrșire a construc
ției socialiste, intereselor poporu
lui român de a urca noi trepte de 
civilizație și progres.

Fiecare județ a fost astfel consti
tuit încît să reprezințe o unitate te
ritorială complexă din punct de ve
dere economic și social-cultural, e- 
chilibrat ca suprafață, număr de lo
cuitori și potențial economic, capa
bil să asigure valorificarea la un. ni
vel superior a resurselor materia
le de pe întreg cuprinsul țării, în 
scopul ridicării bunăstării între
gului popor. Superioritatea noii îm
părțiri administrativ-teritoriale de
curge din faptul că, pornind de la 
tradițiile istorice locale, de la ac
tualul nivel de dezvoltare econo
mică, de la relațiile statornicite în 
anii construcției socialiste, noile ju
dețe asigură largi posibilități de 
progres în toate domeniile vieții 
economice, și sociale..

Deosebit de important este fap
tul că perfecționarea organizării 
administrativ-teritoriale, asisurînd 
aplicarea mai eficientă a princi
piului centralismului democratic, 
apropierea conducerii centrale de 
unitățile de bază prin eliminarea 
verigilor inutile, creează condiții 
favorabile pentru ridicarea pe , o 
treaptă calitativ superioară a în
tregii activități a organelor locale 
de partid și de stat.

Atît la Conferința Națională a 
P.C.R., cît și la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale s-a sub
liniat că elaborarea celor mai 
bune forme de organizare nu re
prezintă un scop în sine,'nu-asigu
ră prin ele însele succesul; hotă- 
rîtor este nivelul activității ce ur
mează a fi desfășurată folosind ca
drul favorabil care a fost creat. 
Partidul accentuează în mod deo
sebit că trecerea la noua împărți
re administrativ-teritorială nu 
constă într-o simplă schimbare 
cantitativă și de denumiri,, ci în 
îmbunătățirea calitativă a activi
tății organelor locale de partid și 
de stat. Pe primul plan se pune 
deci sarcina perfecționării stilului 
și metodelor de muncă ale orga
nelor locale, creșterii inițiativei, 
mobilității și răspunderii acestora.

Comitetele județene vor lucra 
nemijlocit cu organizațiile de par
tid din orașe, din întreprinderi, din 
comune ; în felul acesta, prin dis
pariția . verigilor intermediare, ho- 
tărîrile și directivele Comitetului 
Central vor ajunge mai. repede și 
în condiții mai bune la masa mem
brilor de partid. Prin mai buna cu
noaștere de către' oamenii muncii a 
politicii partidului, a sarcinilor tra
sate de conducerea de partid și de 
stat, șe va asigura aplicarea mai 
eficientă a acestora în viață 
ceea ce are o mare însemnătate în . 
ridicarea rolului conducător al par

tidului în opera de construcție 
cialistă ; în ultima instanță, exer
citarea acestui rol depinde de - e- 
nergia și- priceperea cu care fie
care organizație, - fiecare comunișt 
acționează pentru înfăptuirea po
litici partidului' . '

Așa. cum. confirmă, grăitor .ejxpe- 
riența acumulată în ultimul timp, ■ 
partidul își va îndeplini cu atît 
mai bine'rolul încredințat de po
por de a conduce destinele țării cu 
cît va veghea, la respectarea cerin
țelor democrației interne de partid, 
a democrației noastre socialiste, a- 
sigurînd participarea tot mai largă 
a membrilor de partid, a masei 
cetățenilor,. la adoptarea celor -mai 
potrivite soluții în diferite domenii 
ale activității economice și sociale. 
Tocmai de aceea comitetele jude
țene de partid, consiliile populare 
provizorii vor trebui să acționeze 
sistematic pentru înțărirea legătu
rii cu masele, să le atragă la o 
participare activă la rezolvarea 
problemelor obștești, să promoveze 
consecvent critica și autocritica, să 
stimuleze' spiritul de inițiativă al 
cetățenilor, să țină șeania de pro
punerile și sugestiile' acestora.

Se impune ca noile-organe locale 
de partid și de stat să acorde, o 
mare atenție selecționării, cadrelor 
pentru aparatul de partid și de 
stat, a activiștilor ce vor fi pro
movați în instituțiile. județene, oră
șenești, comunale, veghind ca în 
munci de conducere în organele 
de partid și de stat să fie promo
vați oameni cu temeinice cunoș
tințe profesionale, pregătire poli
tică, pricepere organizatorică, spirit 
gospodăresc, care să-și poată în
deplini sarcinile în condiții optime, 
în același timp,’ să se manifeste 
grijă și solicitudine pentru tovarășii 
care trebuie șă treacă în alte locuri 
de muncă, așigurînd.u-li-se condiții 
corespunzătoare de viață și. de ac
tivitate.

în centrul preocupărilor organe-
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Pînă în vara anulai trecui, la 
„Electroputere“-Craiova, su
premația necontestată în gama 
sortimentelor fabricate aici a 
deținut-o „LDE" — locomotiva 
Diesel electrică. De atunci, cu 
toate că și producția acestor lo
comotive cunoaște o vizibilă 
creștere, ea cedează locul nou
tății surorii sale,. „LE“ — loco
motiva electrică.

Săptămîna aceasta în atelierul 
de construcții metalice a fost 
semnat actul de naștere a celei 
de-a 20-a locomotive electrice. 
Construcția „LE“-urilor destina
te transportului pe căile ferate, 
fabricate pentru prima oară în 
(ara noastră, s-a desfășurat con
comitent eu cea a locomotivelor 
Diesel electrice de 2100 CP și 
aproape în aceleași spații de 
producție. Iată și cîteva ca
racteristici ale noii locomo
tive electrice, . produsă la 
„Electroputere“-Craiova : are o 

, putere nominală .de 5100 KW, a- 
. dică 6 950 CP și poate dezvolta 
ușor o viteză ,de 120 km pe oră. 
Prin schimbarea angrenajului 
dintre motorul de tracțiune și 
osie, se poate realiza, Ia coman
dă, o variantă de locomotivă e- 
lectrică a cărei viteză maximă 
crește pînă la 160 km pe oră. 
Iată .și o comparație practică și 
economică: o locomotivă elec
trică de 5100 KW poate remorca 
un tren de marfă de 1'500’ tone, 
ou o viteză de 105 km pe oră, în 
vreme ce locomotivă Diesel elec
trică de 2100'CP poate efectua- 

' același lucru, dar numai la o vi
teză de 55 km pe oră. Practic, 
aceasta înseamnă că flec,are lo
comotivă electrică poate face 
treaba, a două locomotive Die- 
sel-eiectrice. Anul acesta, la' 
fiecare , 30 de zile lucră
toare, este prevăzut a se fabrica 
o locomotivă electrică. De pe 
acum aici se iau măsuri privind 
mărirea spațiilor de producție, 
pregătirea cadrelor, organizarea 
științifică a fluxului tehnologic 
și folosirea la capacitatea maxi
mă a utilajelor moderne, pentru- 
ca în 1970, deci într-un timp re
lativ scurt, să poată leș! pe 
poartă uzlhei nu la o lună, cl la 
fiecare 7, zile și jumătate lucră
toare cîte o locomotivă electrică 
de 5100 KW, purtînd emblema 
„Urina Electroputere-Craiova".

Pe unde treceai plâieșii.

mare

Reportaj de Nicolae JIANU
mare frlabilitate, l-a îngîn- 
durat pe unii. Mineri șl 
tehnicieni care lucraseră 
în roci eruptive, puternice, 
cu filoane ușor de urmărit, 
s-au arătat sceptici. Dar 
bătălia a continuat, pentru 
că trebuia astîmpărată foa
mea de cupru și de metale 
neferoase pe care o mani
festă industria modernă. 
Au fost aduse utilajele 
cele mai noi și de mare 
randament, dar curajul, 
priceperea șl abnegația oa
menilor rămîneau factori 
hotărîtori. Mineri ca Za- 
hanaica Ion, Anaclet Ca- 
dar, tehnicieni ca Simion 
Gavrileanu, oameni de 
vîrstă mijlocie dar cu bo
gată experiență la Brad, 
Iacobeni sau Rodna Ve
che, alcătuiau atunci un 
detașament care avea să 
tragă după sine sute de 
alti ortaci.

Există și acum un nucleu 
statornic de mineri neînfrl- 
câți, care în ciuda marilor 
fluctuații, determină mal

armătură, cele care asigu
ră aprovizionarea curentă 
a noilor -așezări alcătuiesc 
un flux continuu, o miș
care vie, exprimînd de fapt 
munca desfășurată sub pă- 
mînt, departe, la Bîtca Po
pii sau la Pîrîul Leșului. 
Cele 1 400 tone de mine
reu pe care vagonetele, le 
aruncă zilnic pe tamburii 
stației de preparare dau 
naștere unei mișcări neis
tovite la suprafață, o altă 
culoare și un alt sens vieții 
din aceste locuri. Fenome
nul poate fi bine deslușit 
și explicat de sociologi, 
dar orice ochi atent sur
prinde în înfățișarea și 
moravurile oamenilor e- 
fectele unor factori de ci
vilizație contemporană.

Schimbarea este uneori 
înceată, alteori bruscă, ur
mînd ritmul de dezvoltare 
al noii celule economice, 
în 1953, a început prospec
tarea zăcămintelor cupri
fere și de minereu com
plex semnalate de unii cer
cetători încă la începutul 
secolului al XIX-lea. Așa
dar, întîi au fost geologii, 
care au desfășurat aici o 
muncă tenace și îndelun
gată. Sînt pomenite și acum 
numele a doi tineri geo
logi din Iași : ; Popa Ion 
și Iohescu Florin. De 
reținut faptul că ei se 
întorc din cînd în cînd 
aici,, atunci cînd len
tilele metalifere se răzvră
tesc și se ascund. împre
ună cu ceilalți tehnicieni, 
ca niște solomonari ai mis
terelor geologice, ei regă
sesc drumul metalului șl 
hotărăsc destinul noilor ga
lerii. Cercetarea geologică, 
studiul prealabil al rocilor, 
este' o operație normală în 
orice exploatare minieră, 
dar aici, pe Pîrîul Ursului, 
acest proces are o impor
tanță capitală. Mă inițiază 
în misterele tectonicei lo
cale geologul Mircea Chiri- 
lov, un tînăr slăbuț și pa
lid, aparent sfios, în reali
tate modest și cumpănit. A 
lucrat la București, unde 
se putea așeza pentru mult 
timp, dar a cerut să plece 
la Ostra, înfruntînd difi
cultăți inerente, avînd cer
titudinea că acolo este lo
cul său. îl atrăgea poate 
geneza dramatică a rocilor, 
drumul sinuos al metalu
lui, perspectiva unei lupte 
îndîrjite cu faliile care a- 
par și se ascund mereu ca 
niște valuri ale mărilor 
dispărute. Pentru că aici a 
fost cîndva o mare, apoi 
un cataclism teribil a răs
turnat totul, a vînturat se
dimentele, le-a biciuit cu 
lavă vulcanică, alcătuind 
un amestec care avea să 
dea de furcă geologilor din 
1953 și de mai tîrziu.

Un alt tînăr geolog care 
pășește înaintea mea în 
beznă, Aurel Bărbătei, e 
mai volubil și tratează cu 
umor această pîndă per
manentă. Iși întoarce puțin 
trupul masiv și Spune : 
„Acei zei ai marilor prăbu
șiri nu bănuiau că tehnica 
modernă le va veni de 
hac. Avem hărți amănunți
te, cunoaștem drumul len
tilelor și după rocile înso
țitoare. Totuși... ne înșelăm 
uneori, orbecăim, dar pînă 
la urmă nu ne scapă". Este 
astfel ușor de presupus 
cum și cît s-a muncit aici. 
După săparea tunelului A- 
lunlș, lung de 6 km (deo
camdată campion pe țară 
al lungimilor), care stră
bate muntele de la Tarnița 
la Leșul Ursului, a început 
exploatarea. Roca aceasta 
chinuită, nesupusă, de o

Acum doi ani, într-un 
amurg, cîțiva oameni ne 
îndreptam spre o așezare 
pierdută în codrii Bistriței. 
Lăsasem în urmă Vorone- 
țul și Humorul, păstram 
încă în ochi strălucirea a- 
cestor nestemate, cînd ci
neva șopti : „Pe aici a tre
cut Dragoș... și oastea lui 
Ștefan pe aici se strecura 
către Cetatea Neamțului...". 
A fost de ajuns pentru ca 
înserarea să se populeze 
îndată cu vedenii’; timpul 
s-a răsturnat și nu s-ar fi 
mirat nimeni să vadă plă- 
ieși și arcași, trăgîndu-se 
spre marginea drumului, 
pentru a face loc micro
buzului nostru nervos. în- 
cît, în acea seară, nimic nu 
vestea că tocmai aici, în 
mulajul acestei lumi stră
vechi, se năștea o
exploatare minieră, aducînd 
cu sine întregul complex 
de transformări pe care-1 
presupune industria mo
dernă.

...Cortina neagră a ceru
lui sau a pădurii s-a spart 
brusc și sute de lumini au 
năvălit asupra noastră. In
tram în așezarea minieră 
Ostra’. Imaginea și atmos
fera obișnuită a așezărilor 
noi, cu personalitate încă 
nedefinită, blocuri modes
te, barăci, stive de mate
riale, ’ uliți desfundate, mi
ros crud de rășină și var. 
Seara- tîrziu am trecut pe 
lâ Tarnița și am luat în 
mînă pasta neagră și- grea, 
trecută prin alchimia sta
ției dd preparare, miezul 
de metal al pămîntului care 
intra în circuitul viii al e- 
conomiei naționale. Am 
trăit atunci senzația puter
nică a unui început de 
lume. Natura trezită cu 
violență din somnolența ei, 
puzderia de lumini de-a 
lungul apei sălbatice, o uzi
nă dominînd depresiunea 
Tarniței, clădiri înalte în
șurubate în stînci, rețeaua 
de înaltă tensiune escala- 
dînd pădurile, toate aces
tea anunțau că aici pătrund 
semnele veacului nostru.

Știam desigur că această 
lume fiu se va desăvîrși în 
șase zile, că multă vreme 
oamenii nu vor avea liniș
te, nici odihnă, că vor fi de 
învins mari obstacole fizi
ce și morale, că mulți își 
vor dărui tinerețea sau vor 
căuta aici ceea ce n-au 
găsit în alte părți. Dar tre
buia să mă întorc, să 
vin aici, ca să pot 
cîte ceva

1
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii
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VOCAȚIE SAU HAZARD?

( *.

•)

de la 
poate 

pu-

rea : De ee strungar și nu optician ? 
Ce anume, a determinat alegerea pro
fesiunii pe care urmează s-o practice 
tînărul de astăzi ? Pe ce se întemeia- 

- ză preferința, ce sorți de izbîndă pro-

la o treaptă de vîrstă. în sus) cu cele 
alb întregului organism social.

■ ȘCOALA: Pe de altă- parte, prin
tre factorii care influențează — 
destul de' devreme — pregătirea în

anchetă socială J® Mihai stoian

N umărul profesiunilor pe 
glob, la ora actuală, este de 
ordinul zecilor de mii.

— Care dintre ele — ante- 
. țltoare cascadă de ocupații 

omenești — e cea mai po
trivită înclinațiilor, aptitudi
nilor fetei mele, ori ale băia
tului meu ?

Părinții: Iată o întrebare care, 
fără îndoială, e pe buzele noastre, 
cel puțin ale majorității. Dar de la 
formularea întrebării (eventual chiar 
de la luarea unor măsuri) și pjnă la 
descifrarea vocației reale a fiecărui 
copil, a fiecărui tînăr în parte, e o 
cale lungă. Este lăudabilă preocu
parea timpurie a acelor părinți care 
se străduiesc să descopere vocația 
copiilor.temelia clădirii oricărei 
personalități Complete — cu condi
ția ca mentalitatea lor să nu fie ani
nată de. prejudecăți privind „lumea 
profesiunilor", să țină seama de fan
tastica evoluție' tehnico-științifică.. să 
raporteze totul la saltul pe care uma
nitatea îl realizează actualmente. Fa
milia ■este. și rămîne factor prim jal 
acestei prețioase căutări (în fiecare 
om există un .anumit minereu care 
trebuie scos cu pricepere la. lumină), 
însă este absolut necesar ca ea să-și 
conjuge eforturile (mai cu seamă de

’<
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Noi sisteme de irigat 
in cimpia Bărăganului

Irigarea s-a dovedit un mij
loc important de sporire a pro
ducției agricole. Multe unități 
agricole din județul Ialomița 
obțin la hectar, -pînă' lâ 
100 000—118 000 kg lucernă masă 
verde, 7 500—11 000 kg porumb, 
45 000—50 000 kg sfeclă de za
hăr și însemnate cantități de 
legume. De . aceea, în ultima 
vreme s-au luat, o seamă de 
măsuri pentru- extinderea su
prafețelor irigate; Pe teritoriul 
județului amintit au. început 
lucrările de amenajare la siste
mul Jegălia ce va cuprinde o 
suprafață de 17 000 ha. Sînt în 
curs de deschidere șantierele

Pietroiu — Ștefan cel Mare care 
vor asigura apă pentru 54'815 
ha. Din sistemul Călărași — 
Gălățui, se vor iriga peste 
83 000 ha. Pentru asigurarea lu
crărilor de irigat la timp și la 
nivelul tehnicii actuale s-a con
struit la Călărași, și a început 
să producă, o întreprindere ce 
va confecționa prefabricate din 
beton necesare irigațiilor atît 
pentru sistemele amintite, cît și 
pentru alte sisteme din țară. 
Sistemele de irigat vor fi do
tate cu utilaj modern, pompe 
de mare capacitate, ce vor ab
soarbe apa din Dunăre și o vor 
împinge cu putere pe canale 
spre inima Bărăganului.

vederea vieții. de. muncă, a activită
ții profesionale, se înscrie — la loc 
de frunte, — învățământul. încă din 
clâsele elementare (după ce în gră
diniță, ca și în familie, s-a întîm- 

'plat același lucru), elevul începe 
să-și manifeste preferințele față de 
una din' ocupațiile omenești : întîi 
mai în joacă, apoi mai în serios, 
pînă - cînd alegerea se cristalizează, 
hotărîrea luată pare să fie defini-

■ ■ 'tivă':.
..ELEV.: Eu mă fac strungar!
' REP:’De ce strungar și nu . opti
cian ?

Stînd de vorbă cu tinerii dintr-o 
școală profesională constați cu ui
mire că nu poți obțihe întotdeauna 

■un răspuns mulțumitor lâ întreba- '

departe,încă de departe, 
Gura Humorului, se 
bănui ■ existența unui 
ternic nucleu industrial. 
Șoseaua de asfalt către 
Ostra cunoaște acum un 
trafic care impune severe 
măsuri de precauție. Bascu
lantele cu minereu concen
trat, autobuzele care trans
portă mineri, camioanele 
cu utilaj greu sau lemn de

fesională se întrevăd (și pe ce cri
terii se stabilesc) ?

Acord interior
Grupul școlar de pe lîngă uzinele 

„23 August" (aparținînd Ministerului 
■ Industriei Construcțiilor de Mașini) 

este un adevărat orășel al profesiu
nilor : strungari, frezori, lam.inatori, 
modelori, opticieni, rectificatori, teh
nicieni proiectanți, tehnicieni în 
construcția de mașini, tehnicieni su
dori... Aici învață peste 2 000 de .e- 

. levi, urmînd mai multe tipuri de 
școli: a) școală profesională la zi 
(durată de 3 ani); b) școală profe
sională serală (3 ani); c) școală teh-

nică — pentru personal tehnic (2 și 
3 ani) ; d) școală tehnică de maiștri 
(serală).

Găsindu-ne în fața unei atît de nu
meroase „populații școlare", ne-am 
interesat mai întîi de modul în care 
s-a făcut recrutarea viitorilor mun
citori calificați și a tehnicienilor de 
înaltă calificare.

— La toate tipurile de școli — ne 
explică directorul’ adjunct al grupu
lui școlar, prof. DUMITRU IOAN- — 
s-a dat un examen de admitere (cu 
excepția școlii profesionale serale, 
unde din lipsă de candidați, exame
nul de admitere nu s-a mai ținut; 
multi muncitori sînt, la uzinele „23 
August", navetiști și deci n-au timp 
pentru școală ; iar cei originari din 
București sînt mai tentați să facă 
seral liceul industrial sau teoretic, 
pentru că li se deschid alte perspec
tive ; școala profesională le dă, com
parativ. avantaje minime — redu- 
cîndu-le doar cu cîteva luni trecerea 
de la o categorie de salarizare la 
alta ; mai mult chiar : cei' care lu
crează în acord își. primesc, oricum, 
contravaloarea muncii lor efective, 
nu mai sînt neapărat interesați de 
categoria de. încadrare, decît doar 
dacă vor să meargă mai departe la

(Continuare în pag. a H-a)

luptei sociale
Sub pretextul unui pretins complot, autoritățile 

din Republica Dominicană au dezlănțuit în urmă cu 
cîteva zile o campanie de arestări. Potrivit relatări
lor presei, la Santo Domingo și în alte localități 
poliția efectuează descinderi și percheziții la do- 
miciile „suspecților". Pînă în prezent s-au operat 
zeci de arestări, incluzînd numeroși lideri sindicali, 
în Peru, grupuri de polițiști în haine civile — in
formează ziarul „La Tribuna" — au săvîrșit un veri
tabil pogrom în incinta universității San-Marcos, 
atacînd cu focuri de armă studenții care încercau să 
reziste. în capitala statului Nicaragua, un regiment 
al trupelor „de elită* a intervenit contra unei ma
nifestații revendicative, provocînd aproape o sută 
de morți și un număr și mai mare de răniți. Un 
memoriu primit de Asociația internațională a juriști
lor demoorați informează că în Honduras 70 de 
persoane, acuzate de „agitație socială", sînt torturate 
în beciurile jandarmeriei din Tegucigalpa. Potrivit 
celor transmise de agenția France Presse, mai mulți 
intelectuali brazilieni urmează să apară în fața tri
bunalelor ca acuzați de „activități subversive". între 
ei figurează Tristao de Athayde, cunoscut scriitor 
și militant catolic, învinuit pentru cartea sa „Invazia 
Americii" ; poetul Thiago de Melo, editorul cu vederi 
progresiste Enio Silveira și deputatul federal (din 
partea grupării opoziționiste MDB) Marcio Moreira 
Alves. Sînt numai cîteva din veștile ajunse în sfera 
publicității în ultimele săptămîni.

Ofensiva reacțiunii este îndreptată contra acțiuni
lor revendicative și mișcărilor de eliberare din țările 
Americii Latine, alcătuite din pături sociale și orien
tări politice diferite. Judecind după resursele acestui 
imens teritoriu, el își merită pe deplin denumirea 
de „continent al marilor posibilități", fiindcă sub
solul său cuprinde în cantități foarte mari toată 
gama mineralelor prosperității industriale, iar abun
dența și calitatea pămîntului ar putea, printr-o fo
losire rațională, să ofere hrana suficientă — conform 
aprecierii unor economiști de vază — pentru o 
populație de cel puțin cinci ori mai mare decît cea 
actuală. Cu toate acestea, țările Americii Latine, în 
ansamblu, fac parte din categoria țărilor subdezvol
tate, cu economii bazate în genere pe monoproduc- 
ție agricolă sau minerală, dependente într-un grad 
covîrșitor de piața străină, mai ales nord-ameri- 
cană.

La sate, ca și la orașe, clasele oligarhice prosperă 
în mijlocul celor mulți și dezmoșteniți în rîndurile 
cărora ajung tot mai mult și pături ale micii bur
ghezii. Distanța între polii sociali a devenit mai 
mare ca oricînd. De o parte, un număr tot mai redus 
de superlatifundiari, de magnați industriali, comer
ciali și bancari, de cealaltă — o masă tot mai mare 
de oameni pentru care asigurarea pîinii zilnice e un 
permanent coșmar, locuința de cele mai multe ori o 
cocioabă insalubră, știința de carte și asistența me
dicală vise veșnic nerealizate.

împletirea intereselor oligarhiilor autohtone cu 
cele ale capitalului străin, pătrunderea din ce în ce 
mai masivă a acestuia la sud de Sierra Madre au 
agravat și mai mult situația. Statisticile arată că 
volumul profiturilor obținute și exportate de firmele 
nord-americane ce operează pe cuprinsul Americii 
Latine a devenit în ultimii ani mai mare decît 
volumul investițiilor directe americane, accentuînd 
procesul de pauperizare, adîncind dezechilibrul eco
nomiilor, stimulînd inflația și, prin toate acestea, 
lovind în interesele maselor.

Evident, un asemenea teren generează o largă 
mișcare de împotrivire și,luptă a celor mai diverse 
pături și categorii sociale; proletariatul supus unei 
exploatări crîncene în fabricile șl minele capitaliș
tilor latino-americani sau străini ; masele țărănești 
sugrumate de atotputernicia moșierilor, lipsite de 
cele mai elementare drepturi, flămînde și analfabe
te ; zilierii de pe plantațiile latifundiarilor și ale 
marilor trusturi nord-americane, cărora uneori, în 
timpul recoltării fructelor, li se pun botnițe să nu 
poată nici gusta roadele trudei lor ; micii meseriași, 
comerciant! ruinați de tăvălugul inflației și impozi
telor și chiar cercuri ale burgheziei locale, lovită de 
monopoluri, funcționarii cu lefuri de mizerie, in
telectualii persecutați pentru vederile lor progre
siste, studenții, revoltați de „tutela" poliției, de

Octavian VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 20 februarie 1968

FAPTUL
DIVERS

Stilul unei importante
artere comerciale

$ TUNE Șl M FULGERE!

La presă
Sucevenii se obișnuiseră să pri

mească ziarele în ziua ^apariției. 
Soseau cu acceleratul la ora 13. 
După amiază aveau ziarul acasă. 
De anul trecut, presa venea și 
mai devreme (dimineața) cu avio
nul. Insă în ultima vreme lucru
rile s-au încurcat. Ziarele ajung 
abia a doua zi, chiar în a treia 
zi după apariție. De ce ? Cînd 
timpul este nefavorabil (și iama 
aceasta se întîmplă aproape zil
nic) avionul așteaptă la Băneasa 
pînă la ora 13 ; dacă vremea nu 
se îmbunătățește, ziarele sînt 
descărcate din avion și transpor
tate la tren. Și astfel ajung la 
destinație după o zi-două. Reme
diul ? Cu avionul sau trenul, 
dar neapărat cu responsabilitate. 
Adică, opinăm (iama) pentru 
C.F.R. Aici nu se pleacă în cursă 
după toanele ceții.

bucuresten
9

sub as- 
din tradi- 

din do-

denumit „Tehnico-me-specialitate 
dical".

Exemple s-ar mai putea da în acest 
sens, dar ne oprim aici pentru a discuta 
lucrurile în principiu, deoarece incon
secvențele semnalate mai sus ni se par 
a fi rezultatul unei mentalități străine 
spiritului comercial, al unor practici ar
bitrare. După cum arată o cercetare mai 
atentă, vadurile se constituie pe baza 
unei selecții, într-un îndelungat proces 
istoric. Prezenta în acest vad, pe calea 
Victoriei, a unei unități înseamnă, im
plicit, și un certificat de calitate. 
In trecut, un comerciant se străduia o 
viață întreagă, dînd piept cu concu- 
renfii, să ajungă pînă aici. Folosim a-

Prima 
cărămidă

Știm de secole cum se face 
cărămida: după ce lutul capătă 
forma cunoscută, este supus ar
derii. Așa decurge, normal, arhi
cunoscutul proces tehnologic. Iată 
însă că mai multe fabrici din 
Argeș vor să infirme regula. Că
rămida lăsată aici nearsă 
a înghețat și nu s-a mai ales 
nimic din ea. Și nu este vorba 
de o cărămidă sau două, ci de 
zeci de mii în fiecare din aceste 
întreprinderi. Recordul l-a bătut 
fabrica din Curtea de Argeș. Au 
pierdut cărămidarii, dar au pier
dut și constructorii, care au atîta 
nevoie de cărămidă. Cine suportă 
paguba p Identificați pe cei ne- 
glijenți I Relatînd această risipă 
am pus, credem, o cărămidă 
solidă (și bine arsă I) la temelia 
anchetei care va începe.

Dumnealor 
„nu s-au 
băgat"!

Un cetățean din Tîrgu Mureș 
— Gheorghe Pop — este scan
dalagiu cunoscut. Intr-una din 
nopțile trecute omul belicos a 
încercat să-și maltrateze soția în 
plin centrul orașului. în acel 
moment a intervenit Gheorghe 
Pușcaș, angajat al Direcției pazei 
civile contractuale. Bătăușul a 
sărit și la el. Curînd a sosit mi
liția și totul s-a liniștit Rămîne 
însă de neînțeles și pe deplin 
condamnabilă atitudinea celor a- 
proximativ 20 de „spectatori" 
care nu au mișcat nici un deget 
pentru salvarea celor două per
soane aflate în pericol și pentru 
restabilirea ordinii, lăsînd aceasta 
exclusiv în sarcina miliției. Nu 
erau ei „în cauză". Dar dacă vor 
fi ? Iată o întrebare care vizează 
spiritul cetățenesc.

C.E.C. în alb
La orice oră din zi, la agenția 

C.E.C. de pe Bulevardul Tomis 
nr. 90 (Constanța) este o adevă
rată înbulzeală. Deși sînt 4 ghișee 
și două case I Cetățenii pierd aici 
ore în jir pentru depuneri sau 
restituiri. Adeseori li se reco
mandă : „Nici nu e nevoie să 
stați pe capul nostru. Puteți veni 
după masă". Unul s-a adresat 
funcționarei Felicia Beacă: „Vă 
rog să mă serviți mai repede, stau 
aici de 3 ore" I „Nu-ți convine, 
pleacă la altă agenție. — a răs
puns dumneaei, funcționara. 
Omul a vrut să reclame contro- 
loarei șefe, dar a aflat că aceasta 
(Victoria Bardi) plecase acasă la 
ora 15 fix. Nici un minut mai 
tîrziu. Cum se gîndește la timpul 
ei! Numai la timpul cetățenilor 
nu se gîndește. Depunem în scris 
această... consemnare la Casa de 
Economii și Consemnațiuni, în 
speranța că cei în drept vor face 
prompt „operațiile" cuvenite.

Schimbați 
garnitura

Este vorba de stațiile PECO 
de la intrarea în Pitești, de la 
Găești și Rm. Vîlcea. Ca prin 
minune, la anumite ore de vîrf, 
pompele de 90 nu funcționează. 
„Sînt defecte", se plîng gestio
narii. Conducătorii auto care au 
bonuri sînt obligați astfel să fo
losească benzină cu cifră octa
nică mai redusă — desigur în 
dauna motorului și (tot desigur) 
în cîștigul gestionarilor. (Curios 
lucru că nu se defectează pom
pele de la benzina mai ieftină I). 
S-ar părea, mai degrabă, că este 
vorba de „defecțiuni" în corecti
tudinea gestionarilor. Cel puțin 
așa s-a constatat la stația PECO 
Pitești. Afirmația gestionarilor de 
aici că pompa de 90 „nu merge", 
a fost spulberată de mecanicul de 
serviciu sosit grabnic la fața lo
cului. Era în perfectă stare de 
funcțiune. Concluzia ? La pom
pele „defecte" este nevoie de noi 
garnituri. Nu de cauciuc. De 
gestionari.

Rubrică redactată de s 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

De cîte ori se discută despre carac
teristicile unui vad comercial se fac, 
cu predilecție, referințe la noțiuni ca : 
„specific*, „stil propriu" etc. Lucrul e 
de la sine înțeles dacă avem în vedere 
că „vadul* este, de fapt, rezultatul unei 
„personalizări* a spațiului urban, care 
capătă în acest fel atribute de unicat, 
de originalitate, ceea ce explică renu- 
mele, atraejia, deseori „fascinantă*, pe 
care o exercită în rîndul populației. 
Un astfel de unicat, cu „specificul său", 
„stilul său propriu" este și Calea Vic
toriei, considerată printre alte caracte
ristici ale ei și ca o arteră comercială.

Care e specificul acestui traditional 
îi, în continuare, viabil vad comercial, 
cuprins între Cheiul Dîmboviței și zona 
din dreptul Pie{ei Amzei ?

Ținuta Căii Victoriei 
pecf comercial derivă 
tie, contextul ei urban,
rin)ele și așteptările înseși ale cum
părătorilor. Și aceste exigenje, așa cum 
de fapt o lungă verificare în timp ne-a 
dovedit-o, se referă în primul rînd la 
„calitatea*, la „nivelul* refelei comer
ciale și a deservirii. Venind pe artera 
cea mai centrală a unei capitale, care 
poartă în sinuozitățile ei urmele celei 
mai mari căi a cincisecularului Bucu
rești, numită cindva Podul Mogoșoaiei, 
venind pe artera de-a lungul căreia 
se înșiră instituții publice și cultural- 
arfistice de cel mai înalt ordin, vizi
tatorul, turistul, obișnuitul cumpărător 
este în drept să dorească a întîlni aici, 
ca în toate capitalele lumii pe aseme
nea artere, tot ce este mai reprezen
tativ — ca bun gust, distincte, măies
trie în ceea ce privește sortimentele 
produselor, modul de amenajare a ma
gazinelor și a localurilor.

Ca dovadă că e așa, unitățile cele 
mai cunoscute și mai solicitate din cîte 
se găsesc aici se prezintă la acest ni
vel de exigentă. Faima lor mai veche, 
sau dobîndită mai recent, a pătruns în 
Jară și chiar peste hotare, a fost con
semnată în istoria orașului datorită și 
faptului că le-au frecventat mari perso
nalități (lucru, din păcate, necunoscut 
marelui public ; de ce ?). In această or
dine putem cita restaurantul „Capșa", 
complexul „Athenee Palace4, magazi
nele „Romarta", cofetăria „Republica", 
magazinul „Muzica", magazinul univer
sal „Victoria", magazinul de încălță
minte „Lux", magazinul de prezentare 
a Fabricii de confecții și altele, la care 
ne vom mai referi.

Dar se întîlnesc și disonante care 
contrastează — prin lipsă de persona
litate sau printr-o amplasare neinspira
tă — cu stilul de ansamblu al arterei. 
Se mai găsesc magazine anonime, fără 
nici o strălucire, deasupra cărora scrie 
„Confecții", sau „Galanterie", sau „Ar
monia", rămase tot niște unități hibride, 
ca pe vremea cînd se numeau pur și 
simplu „Parfumerie" sau „Sport-Foto- 
Muzică*. La parfumeria „Liliacul", în 
imediata apropiere a „Romartei", în 
zona cea mai centrală, se vînd laolaltă 
cosmetice, mărgele, ceasuri de mînă, 
sacoșe de vinilin etc. Acest ultim sorti
ment este anunțat pe vitrina de afară, 
cu litere albe pictate cu vopsea de 
ulei : „Avem sacoșe P.V.C.". Totul do
vedește un evident rabat de „calitate". 
N-am înțeles de ce unul din cele mai 
importante vaduri din zonă — colțul 
vizavi de „Romarta* — este ocupat de 
vitrinele sumbre, în care nimeni nu 
privește, ale unui magazin de strictă

puncte
de vedere
cest exemplu, azi depășit, pentru a sub
linia ideea de verificare și examen se
ver în fața clientelei. Din păcate, în 
ultimii ani, criteriile unei asemenea 
severităji n-au functional întotdeauna 
cu exigența necesară și multe spatii 
au fost distribuite — după cît se vede 
— la înfîmplare.

Stilul unui vad comercial, ca orice 
stil, nu se poate alcătui din stridenfe, 
ci presupune o armonie interioară, în 
care diferențierile se nuanțează cu sub
tilitate. In virtutea acestei armonii, ar 
fi, de pildă, nepotrivit să iei și să 
„plantezi" un magazin ca „Bijuteria" în 
vacarmul Oborului, după cum nu e in
dicat să procedezi invers. Dacă la 
Obor sau pe Lipscani se pot vinde co
vrigi și gogoși, ceea ce dă acestor 
locuri un farmec al ineditului, nu 
mi se pare de loc potrivit a 
se oferi covrigi și răcoritoare „la 
chioșc" în plină Cale a Victoriei (la 
intrarea în pasaj, vizavi de Telefoane). 
Asemenea aspecte, ca și altele arătate 
mai sus strică vadului comercial, îl de
gradează, dezorientînd pe cumpără
tori. Fiindcă îi obligă să alerge din- 
tr-un loc în altul. Negăsind un produs, de 
pildă pe Lipscani, ei sînt obligati, în con
dițiile actuale, să dea o raită și pe 
Calea Victoriei, la magazinele similare. 
Or, vadurile au o anume consecventă 
a lor. Chiar în condițiile pieței capita
liste, comerciantă care practică același 
gen de vînzări se string laolaltă pe a- 

se
a- 

de 
le

flagrantă, esfe utilizarea unor spa
tii comerciale, special construite în 
acest scop, pentru alte destinații, în ge
nere cu caracter administrativ. In acest 
sens, cazul magazinului „Sora", despre 
care am mai vorbit, nu este singurul. Și 
colțul dinspre vechiul Sărindar, atît de 
animat altădată, e acum .inert, în ciuda 
unor mari fotografii așezate în vitrine. 
Aici sînt acum o sală de ședințe și unele 
birouri ale Centrocoopului. O altă ins
tituție, Ministerul Industriei Alimentare, 
utilizează multi metri de fațadă co
mercială ca să adăpostească, tot după 
niște fotografii așezate în vitrine, acti
vitatea unei registraturi. N-ar fi mai ni
merit — sugerăm — ca aceste spații să 
intre în circuitul lor firesc ? Nu s-ar pu
tea ca respectivele instituții să amena
jeze în aceste partere comerciale, așa 
cum a făcut cu succes și Ministerul Co
merțului Exterior, niște unități reprezen
tative, „model" din domeniul lor de ac
tivitate, intrînd totodată, prin interme
diul acestora, în contact nemijlocit cu 
publicul ?

Printre multe probleme „deschise" 
este și amenajarea pasajului „Victoria*, 
situat într-un loc ultracentral, de mare 
circulație. Prin profilul său actual, 
el este departe de a-și valorifi
ca aceste posibilități. Mari suprafefe 
au fost scoase din circuitul comercial, 
altele împărțite hibrid între niște „pră
vălioare" ale Consignației, un centru de 
împrumut, dar care mai face și altceva 
ca să-și mențină existenta. Proiecte de 
amenajare sînt multe — și mai bune, și 
mai rele — dar oricare din ele e mai 
bun decît situația din momentul de față. 
In orice caz, amenajarea aici a unui 
restaurant cu autoservire — cum su
gerează cei mai mulți dintre specialiști 
— pare nimerită. Mai ales că în felul 
acesta s-ar putea descongestiona spa
țiul ocupat actualmente de un bufet 
„Expres", pe jumătate bodegă, în 
derea unei destinații mai adecvate 
terei centrale.

Fără îndoială, în acest caz, 
și în altele pe care le-am semnalat,

Bag mîna în foc că 
nu știți de ce a 
plouat ieri. Și sînt sigur 
că iar ați dat vina pe 
Institutul Meteorolo
gic, ori pe cine știe ce 
curenți de aer cald ca
re au pătruns prin par
tea de nord-vest a țării 
noastre. Bieții meteoro
logi l Cum vine un vis
col, o vijelie, o măzări- 
che ori o precipitație at
mosferică gata, în capul 
lor se sparg toate oa
lele. Ploaia de ieri tot 
în spinarea lor a fost 
pusă. Și de fapt...

De fapt, pentru ploaia 
de ieri eu sînt vinovat, 
drept pentru care îmi 
fac o aspră autocritică. 
Sper că ați observat că 
a pornit așa, din senin. 
Cu o zi înainte era fru
mos. Cum s-a declanșat 
ploaia ? M-a pus necu
ratul (ce dracu' face 
SANEPID-ul cu necura- 
ții ăștia, de ce nu ia 
măsuri ?) să vizitez com
plexul avicol Berzo- 
via. Cum am ieșit de-a- 
colo, am început să tun. 
Vă informez că am făcut 
armata la geniu și nici
decum la tunuri. Cu toa
te astea, cînd mă ener

vează ceva, tun. Tun 
pentru că știu tuna. 
Tun și fulger. De unde, 
și vorba a tuna și ful
gera, ori a tunat și i-a 
adunat.

— De ce tuni, domnu
le, m-a întrebat un sala

strucției s-au găsit nenu
mărate deficiențe la in
stalațiile de ventilație, 
la rețelele exterioare, 
canalizare, centrala ter
mică și altele, mai ne
căjiți și găinile.

— Necăjim găinile ?
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riat al complexului avi
col după ce am dat să 
plec.

— Cum naiba să nu 
tun ? Care va să zică v-a 
dat statul aproape 13 
milioane pentru comple
xul ăsta și...
- Și?
— După ce complexul 

a fost dat în folosință 
cu o întîrziere de mai 
bine de șase luni...

— Și de ce tuni la noi 
și nu la constructor.

— După ce, din cauza 
acestei întârzieri, a fost 
lipsită piața de aproape 
cîteva milioane de ouă, 
după ce la recepția con

— Necăjiți cele cîteva 
zeci de mii de găini. Le 
faceți să nu mai ouă.

Și-am tunat din nou. 
Am tunat, pentru că ne
norocitele de găini sînt 
supuse supliciului. Gîn- 
diți-vă și dumneavoas
tră : ele au fost angaja ■ 
te acolo să ouă. La an
gajare, găinilor li s-au 
promis condiții omenești 
de viață. Dar socoteala 
din târg nu s-a potrivit 
cu cea din complex. 
Pentru că sistemul de 
ventilație al complexu
lui funcționează cam 
cum ar funcționa un 
cuptor aragaz cu apă 
de ploaie în loc de ga

ze lichefiate. Găinile ori 
au aer viciat, ori prea 
rece. (Pentru aerisi
re se deschid feres
trele pe unde pătrunde 
gerul de ajară). Și din 
această cauză, cînd e 
prea frig, găinile a- 
leargă prin complex să 
se încălzească. Joacă 
leapșa. Dacă ar juca 
leapșa pe ouate, ar fi o 
chestie. Dar nu joacă pe 
ouate, ci pe cocoțate, 
ceea ce e cu totul alt
ceva.

Cînd să mai ouă ? Nu 
mai au timp de ouat.

După ce am tunat, am 
și fulgerat. De fulgerat, 
am fulgerat din greșea
lă. S-a iscat ploaia ? S-a 
iscat.

Cum va fi timpul pro
babil de mâine la Ber- 
zovia 1 Nu știu. Pot da 
în schimb timpul pro
babil : dacă își va face 
un drum cineva din Con 
siliul Superior al Agri
culturii la acest com
plex din Berzovia va tu
na și fulgera în conti
nuare. Dacă nu, va fi 
vreme frumoasă. Deci, 
depinde de cine va face 
controlul.

S-auzim de bine I
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școala de maiștri, însă aceștia sînt 
relativ puțini).

— Să ne referim la școala profe
sională de zi, care are și ponderea 
cea mai ridicată în grupul dv. șco
lar : în ce a constat aici examenul 
de admitere ?

— Piobă scrisă și orală la ro
mână și matematică, în plus un exa
men medical. Nici o probă de apti
tudine. nici un fel de cercetare a 
personalității viitorului elev pro
be capabile să-i deosebească pe cei 
înzestrați pentru o anumită profe
sie, de cei înzestrați pentru alta. Din 
păcate, deși există o tradiție în 
țara noastră, în acest domeniu 
nu avem organizată o rețea a 
orientării profesionale, alcătuită din 
cabinete dotate cu cadre de înaltă 
calificare și aparataj corespunzător, 
necesar verificării însușirilor tînă- 
rului candidat al școlii profesionale. 
Pe cînd acum, un elev declarat ad
mis în... general, este apoi reparti
zat la o meserie sau alta numai în 
urma unor concluzii de ordin strict 
medical : văz slab — nu merge la 
optică ci, eventual, la laminatori 
ș.a.m.d. Atît. Pentru tînăr este, real
mente. un fel de loterie care anga
jează însă o întreagă personalitate 
în formare, un destin de viață si de 
muncă. Dovadă că și noi am simțit 
această serioasă lacună a perioadei 
de selecționare este faptul că am în
ceput să confecționăm aici, cu mij
loace proprii, aparataj pentru mă
surarea unor aptitudini indispensa
bile unei profesii sau alteia (dar a- 
vem pînă acum mult prea puține, 
doar cîteva, și astea îndeajuns de 
simpluțe). în Studiul privind dez
voltarea învățămîntului profesional 
și tehnic, recent publicat, se spune 
la un moment dat: „In scopul selec
ționării elevilor, și în funcție de ap
titudinile necesare exercitării me
seriei. se va introduce treptat. în ca
drul examenului de admitere, o pro
bă psihotehnică. Aici mi-aș îngădui 
să dau o sugestie : înlocuirea cuvîn- 
tulul „treptat" prin „începînd din 
anul școlar 1968—69“ a probei psiho- 
tehnice, eliminatorie, la examenul de 
admitere. Si nu numai atît: găsirea 
unor forme realiste de investigare, 
încă din clasele V—VIII, a aptitu
dinilor elevilor. în așa fel îneît. pe 
cît posibil, descoperirea vocației să 
se producă mai de timpuriu, econo- 
misindu-se energia și timpul chel
tuite de o parte și de alta — profe
sori și elevi — la admitere. în celă
lalt Studiu — privind dezvoltarea 
învățămîntului de cultură generală 
— se precizează că vor exista în 
școli și licee cercuri pe profesii, ară
tîndu-se că în viitor se va acorda a- 
tenție sporită acțiunii de orientare 
școlară și profesională a elevilor. In

ve- 
ar-

numite artere, în ciuda faptului că 
concurează între ei. De ce ? Fiindcă 
bundenfa de articole și magazine 
același fel atrage pe cumpărători, 
stimulează dorinfa de a achiziționa.

Tot ca o inconsecventă în acest sens 
se poate semnala, credem, utilizarea 
unor foste spații comerciale pentru uni
tăți de deservire cotidiană, cum ar fi 
repararea încălțămintei sau alte îndelet
niciri de acest gen. Desigur, ele își au 
marea lor importantă, (pentru care, de 
altfel, am pledat nu o dată), dar credem 
că amplasarea lor ar fi mai potrivită, 
tot în zonă, pe străzile din apropiere. 
Nu e oare firească pretenția ca spațiul 
de pe artera centrală, cu caracter de 
unicat, să fie dedicat unor unități cu 
personalitate distinctă, tot cu caracter 
de unicat? O altă inconsecventă, și mai

ca
so

luțiile trebuie temeinic cumpănite. Va
durile comerciale sînt rezultatul unei 
evoluții istorice, de ordin social și eco
nomic, cu caracter obiectiv. De aceea, 
nu pot fi arbitrar „aranjate" din birou.

Cît privește corectarea disonantelor 
din structura refelei, aici, fără îndoială, 
situația este mai complicată. Poate că di
ficultatea cea mai mare în momentul de 
fată constă în mentalitatea unora care, din 
inerfie, din ignorarea imperativelor pe
rioadei actuale, trec cu vederea factorii 
de eficiență economică, precum și ca
racteristicile specifice ale vadului co
mercial din această zonă a orașului. Ața 
se explică refuzul deținătorilor de spații 
comerciale, folosite în mod impropriu, 
de a le reda destinației lor firești, mai 
adecvate.

E, de altfel, vorba de una din pro
blemele majore ale orașului. Rețeaua 
comercială bucureșteană s-a extins pe 
noile bulevarde și în noile cartiere, 
unde s-au amenajat complexe mo
derne. în zona centrală însă suprafața 
comercială s-a restrîns, în ciuda faptu
lui că populația Capitalei a sporit sim
țitor, mărind afluxul cumpărătorilor, lată 
de ce se impune ca vadurile comerci
ale din această parte a orașului să se 
dezvolte, să-și ridice necontenit nivelul 
de deservire și prezentare, „calitatea" 
comerțului pe care îl practică.

Vasile NICOROVIC1

Pasiune și îndemînare

acest scop se vor lua unele măsuri, 
printre care menționăm: în toate 
liceele și școlile generale, eolective 
de profesori vor desfășura activitate 
de cunoaștere sistematică a elevilor, 
a aptitudinilor acestora, de infor
mare a lor și a părinților asupra di
feritelor profesiuni și tipuri de școli, 
de îndrumare a școlarilor spre acele 
domenii pentru care ei manifestă 
înclinații deosebite. In cadrul aces
tor colective, un rol deosebit îl vor 
avea specialiștii în problemele de 
psihologie, pedagogie și sociologie". 
Perfect I Dar. după opinia mea. s-ar 
cuveni ca acest paragraf 
cretizat. arătîndu-se mai 
anume vor funcționa 
preconizate, de unde și 
vor fi recrutați componenții a- 
cestora etc. Acțiunea e de o însem
nătate capitală și preciziunile fă-

să fie con- 
precis cum 
colectivele 
în ce mod
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peri necesarul numeric (500 de elevi 
admiși pentru 500 de locuri), ci să 
ai certitudinea, atunci cînd ai în
ceput cursurile (pentru o durată de 
3 ani, și apoi pentru o viață întrea
gă de muncă în domeniul respeotiv), 
că elevii din bănci sînt cei mai apți 
să învețe meseria de strungar ori de 
optician. Numai astfel ne asigurăm 
că atît perioada de învățătură, cît și 
cea viitoare, de muncă, se vor reali
za optim. Criterii cantitative, da, însă 
strict raportate la 
tive !

La urma urmei, 
necesar ca vocația, 
să fie scoasă atent la lumină și cul
tivată apoi în școala profesională ? 
Pentru că, așa cred eu — continuă 
interlocutorul — este vorba aici de 
posibilitatea pe care i-o acorzi tînă- 
rului muncitor de a-și desăvîrși nu

pilulul — a fost neglijată, incom
pletă ?

DIR. ADJ.: Noi am întreprins în 
școală, din proprie inițiativă, o cer
cetare pe baza unui chestionar din 
care extrag acum doar cîteva 
puncte :

CHESTIONAR

criteriile calita-

de ce e atît de 
zestrea fiecăruia

1. CE MESERIE AI VRUT SĂ 
ÎNVEȚI ?

2. EȘTI MULȚUMIT DE PRO
FESIUNEA PENTRU CARE TE 
PREGĂTEȘTI ?

3. CINE TE-A SFĂTUIT (ÎN
DRUMAT) SĂ ALEGI MESE
RIA PE CARE O ÎNVEȚI?

4. CUM VEZI MESERIA PEN
TRU CARE TE PREGĂTEȘTI; 
FRUMOASĂ, BĂNOASĂ, U- 
ȘOARĂ, BUNA, CURATĂ, DE

VOCAȚIE SAU HAZARD?
cute în Studiul actual ar garanta — 
cred eu — reușita ei.

Ca o dovadă că presupunerea mea 
e determinată de cerințe imperioase, 
iată ce s-a întîmplat la noi anul a- 
cesta : la prima sesiune a examenu
lui de admitere, pentru 500 de locuri 
disponibile în profesiuni atît de cău
tate și efectiv atractive s-au pre
zentat doar... 184 candidați (din care 
au fost declarați admiși doar 94). 
Abia la a doua sesiune, în septem
brie. am izbutit să completăm locu
rile rămase goale, căci de astă dată 
s-au prezentat toți cei care n-au reu
șit într-altă parte (fie la liceul teo
retic, fie la liceul industrial etc.) : 
798 candidați — 397 admiși (în pa
ranteză fie spus nu înțeleg de ce nu 
ni s-a admis, de la bun început, pre
zentarea la examen și a celor din 
provincie, a tinerilor care vor cu tot 
dinadinsul să se califice exact în 
meseriile pe care le predăm noi 
aici). Fără doar și poate, unii dintre 
acești „întîrziați" sau „nehotărîți" 
vor îndrăgi pînă la urmă profesiunea 
la care au ajuns din pură întîmpla- 
re, dar — voi demonstra lucrul a- 
cesta pe bază de cifre — majorita
tea lor rămîne cu un sentiment de 
insatisfacție (măcar o vreme, ceea ce 
împiedică buna desfășurare a proce
sului de învățămînt, influențează 
starea de disciplină, prezența la 
cursuri etc). Țin să precizez că, după 
opinia mea, totul nu este să-ți aco-

numai calificarea (cu timpul), ci și 
personalitatea. Cîștig fundamental ! 
Este perfect posibil ca adulții, noi, 
să ne facem un aliat important din 
aceste preferințe exprimate de ado
lescent, folosind la maximum posibi
litățile sale, țelurile sale în muncă, 
voința și interesul său pentru o acti
vitate umană. Elevul devine deci un 
auxiliar puternic al propriei sale 
educații și instrucții, posesor al unui 
deplin acord interior cu ceea ce se 
petrece cu el. Armonizarea tendin
țelor din fiecare tînăr garantează 
reușita noastră.

O piedică în plus în munca noas
tră inițială, de selecționare, o con
stituie și paralelismul calificărilor. 
Cum e și normal, există diferite gra
de de calificare : 6 luni, 10 luni, doi 
ani, trei ani. Necazul începe de la 
faptul că, indiferent de perioada 
cheltuită de tînăr pentru propria ca
lificare, toți sînt salarizați apoi — 
încadrați — la egalitate, pornesc de 
la același start. Bineînțeles, tinerii 
care și așa sînt grăbiți să devină in
dependenți din punct de vedere ma
terial se îndreaptă către calificările 
mai rapide, lesnicioase (ca durată de 
timp). Ar fi stimulator și echitabil 
alt procedeu : încadrarea tinerilor și 
pe criteriul calificării.

REP.: Considerați că, în perioada 
de școlarizare anterioară venirii ele
vului la dv., munca aceasta — de 
detectare subtilă a aptitudinilor co-

PRECIZIE ETC. ȘI CE ȘTII 
DESPRE EA?

RĂSPUNSURI:

1.

195

111

Ce meserie ai vrut să înveți ?

Strungari (9 clase)

am vrut să fac meseria asta —

n-am vrut să fac meseria asta —

Frezori (două clase)

• am vrut — 56 • n-am vrut — 12

Modelor] (o clasă)

o

O

am vrut — 8 • n-am vrut — 30

Trcfilatori (o clasă)

am

am

vrut — 2 • n-am vrut — 20

Opticieni (o clasă)

vrut — 27

STUDII

• n-am vrut — 10

(Ing. CRISTIANDIR.
DUMITRU) : Fără discuții, cum s-a 
mai spus, printre tineri găsești des
tui care să dorească din tot sufletul 
să se califice frezori sau strungari, 
deci nu se pune chestiunea neacope- 
ririi necesarului de cadre, în per-

Succes io muncă noilor

organe de conducere

(Urmare din pag. I)

lor de partid și de stat trebuie să 
se afle permanent grija pentru 
stricta respectare a legalității so
cialiste, a disciplinei de partid și 
de stat, a drepturilor cetățenești 
consfințite de Constituția României 
socialiste. Prin înaltul spirit de 
răspundere și conștiință civică cu 
care fiecare va acționa la locul său 
de muncă pentru aplicarea legilor, 
a hotărîrilor adoptate, vor putea fi 
realizate noi succese în construcția 
socialistă. Datoria comitetelor ju
dețene de partid, a consiliilor 
populare este de a milita neobosit 
pentru întărirea frăției oamenilor 
muncii români și de alte naționa
lități în munca comună pentru 
dezvoltarea economică, socială și 
culturală a județelor, orașelor și 
comunelor, pentru înflorirea pa
triei socialiste.

Aplicarea consecventă a princi
piului conducerii colective, atrage
rea tuturor membrilor de partid, a 
deputaților, a maselor, la sprijini
rea muncii comitetelor județene 
de partid și a consiliilor popu
lare, mutarea centrului între
gii activități pe teren, rezolvarea 
competentă și operativă a sarci-

spectiva dezvoltării industriale, ci a 
găsirii lor cu orice preț, cît mai 
strict aproape de vocația fiecăruia. 
Pentru că, vedeți, 38,85 la sută din 
elevii actuali n-au dorit, inițial, să 
facă meseria pentru care se pregă
tesc (unii ar fi vrut chiar să se ca
lifice în profesiuni inexistente în 
profilul școlii noastre). Se poate 
deci vorbi de o vină ? A cui ? E 
limpede că a celor datori să-i îndru
me pe tineri în alegerea profesiei: 
părinții, școala — așa cum reiese și 
din răspunsurile date de elevi la 
chestionarul nostru. Citez: „Eu aș 
fi vrut să devin electrician într-o 
uzină mare, dar învăț strungăria" ; 
„Aș fi dorit să învăț însă meseria de 
lăcătuș" ; „Sînt mulțumit că învăț 
strungăria, dar aș fi și mai mulțu
mit dac-aș învăța să fiu frezor".

REP.: Probabil că o parte din ele
vii dvs ar fi putut fi repartizați la 
meseria dorită dacă s-ar fi cercetat, 
realmente, aptitudinile și înclinațiile 
pe care le au, inclusiv dorința lor.

DIR. ADJ.: Aveți dreptate ! Iată 
un singur exemplu : 10 elevi de la 
specialitatea „opticieni" n-au dorit 
să învețe această meserie, în timp ce 
30 de elevi de la alte specialități 
declară că idealul lor ar fi fost să se 
califice... opticieni. Așadar, măcar 
o treime din preferințe s-ar fi împli
nit, cu condiția ca la intrarea în școa
lă să se pretindă și o probă de apti
tudine, conjugată cu un examen 
serios psihologic, astfel îneît să existe 
certitudinea că cei aleși sînt tot
odată și cei mai capabili pentru spe
cialitatea respectivă, nu oameni 
„aflați în treabă", nimeriți întîmplă- 
tor într-o clasă sau alta.

2. Ești mulțumit de profesiunea pen
tru care te pregătești ?

• da — 428 • nu — 63
„Nu sînt satisfăcut de meseria pen

tru care mă pregătesc" ; „Șl de a- 
ceastă meserie sînt mulțumit, dar mai 
bună ar fi fost cea de optician" ; 
„Strungăria este foarte frumoasă, eu 
însă aș fi preferat meseria de frezor. 
Acum sînt nevoit să fac ce învăț".

DIR. ADJ.: Am reprodus dinadins 
doar opiniile celor ce se înscriu în 
procentul de 13 la sută care răspund 
negativ la întrebarea nr. 2 (87 la 
sută sînt mulțumiți de profesiunea pe 
care-o învață). Sigur, raportul dintre 
procentele amintite e bun, chiar 
destul de bun, dar problema este că 
„nemultumitii" (chit că nu se mani
festă în nici un fel, doar cînd îi în
trebi și. mai ales, cînd le cercetezi 
rezultatele la învățătură) obțin și 
s-ar putea să tot obțină rezultate 
slabe atît la instruirea teoretică, cît 
și la cea practică. Finalmente, sînt 
în primejdie de a nu dobîndi o ca
lificare bună.
(Continuare intr-un număr viitor)

le revin, 
cererile și 
reprezintă 

activitatea

receptivitatea 
sugestiile ce- 
sarcini esen- 
noilor organ

a conduce ac-

nilor ce 
față de 
tățenilor 
țiale în 
județene.

Avînd sarcina de 
tivitatea multilaterală desfășurată 
pe teritoriul județului, noile orga
ne de partid și de stat locale tre
buie să îmbine într-un întreg ar
monios preocuparea pentru dez
voltarea economică, social-cultu- 
rală și edilitar-gospodărească a ju
dețelor, orașelor și comunelor. Ini
țiativa și spiritul gospodăresc tre
buie să-și găsească un larg cîmp 
de manifestare în dezvoltarea in
dustriei locale și a altor activități 
economice, în utilizarea judicioasă 
a mijloacelor materiale și finan
ciare, în valorificarea superioară 
a tuturor resurselor locale. Este 
necesar să se acorde o atenție deo
sebită măsurilor privind sistemati
zarea tuturor localităților, lichida
rea oricărei risipe în folosirea fon
dului funciar, 
asigura un 
de civilizație 
munelor impune 
lare 
bită 
tru 
ciale

îndatorirea de a 
nivel tot mai înalt 

orașelor și co- 
consiliilor popu- 

o atenție neslă- 
investițiilor pen- 

economice, so- 
locale, con

strucției de locuințe și edificii 
pentru învățămînt, cultură și ocro
tirea sănătății, dezvoltării presta
țiilor de servicii, ridicării la un ni
vel mai înalt a întregii activități 
administrativ-gospodărești din fie
care județ, oraș sau comună.

O importanță esențială are ca 
organele locale de partid și de stat 
să acționeze cu spirit de răspun
dere, inițiativă și operativitate 
încă de îndată după constituirea 
lor. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
ținută la adunarea activului de 
partid din județul Prahova: „în 
fața comitetului județean de partid 
și a consiliului popular județean 
provizoriu stau sarcini imediate de 
o însemnătate deosebită. în zilele 
următoare trebuie luate măsuri 
pentru a se constitui în cel mai 
scurt timp toate organele județene, 
astfel îneît să se poată desfășura 
în mod normal activitatea în toate 
domeniile. Această reorganizare să 
nu ducă în nici un fel la neglija
rea vreunui sector de activitate".

Se cere asigurată o deplină con
tinuitate în munca organelor locale 
de partid și administrației de stat 
Totul trebuie întreprins operativ, 
pe toate planurile, în domeniul 
economic, — îndeplinirea planului 
de stat, investiții, efectuarea lu
crărilor agricole — în dome
niul sistematizării localităților și al 
urbanisticii, în aprovizionarea și 
deservirea populației. Va fi un 
examen al maturității activiștilor 
de partid și de stat, al tuturor ca
drelor care lucrează în acest do
meniu ca, încă din primele zile 
după constituirea organelor jude
țene, acestea să obțină rezultate 
superioare în activitatea lor, astfel 
ca efectul pozitiv al măsurilor de 
reorganizare să se vădească
acum.

Există toate condițiile ca 
organe județene să pășească 
început cu dreptul, să asigure pro
gresul multilateral al județelor, să 
contribuie din plin la înfăptuirea 
programului desăvîrșirii construc
ției socialiste adoptat de Congresul 
al IX-lea, a măsurilor stabilite de 
Conferința Națională.

Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întregul nostru po
por adresează organelor de partid 
și de stat județene recent consti
tuite, activiștilor care lucrează în 
cadrul acestora calde urări de suc
ces în îndeplinirea sarcinii lor de 
mare răspundere ce le-a fost în
credințată 
muncitoare,

să acorde 
realizării 
activitățile

și edilitare

de pe

noile 
de la

de partid, de clasa 
de întregul popor.
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pnmavar a
Convorbire cu ing. 

Vasile ALEXANDRESCU, 
ad|unct al ministrului 

industriei construcfiilor de mașini

micG C

Pronosticuri economice LA RAFINARBA BRAZI

în construcția de mașini
Industria constructoare de mașini 

trebuie să livreze an de an un im
portant volum de utilaje nece
sare dotării diferitelor ramuri ale 
economiei naționale și pentru ex
port. în scopul dezvoltării mai ra
pide a acestei ramuri de bază, s-au 
alocat pentru anul 1968 fonduri de 
investiții sporite față de prevederile 
inițiale din planul cincinal. Reali
zarea volumului de investiții pre
văzut cere din partea ministe
rului titular eforturi deosebite, 
măsuri hotărîte pentru asigura
rea bunei desfășurări a tuturor 
lucrărilor.

Sîntem în a doua lună a anului. 
Ce anume s-a întreprins pînă acum 
în acest sens ? în ce măsură s-a 
creat cadrul necesar înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a planului de 
investiții al ministerului pe anul în 
curs ? Iată tema convorbirii pe care 
ing. Adrian Prodan, redactor al zia
rului nostru, a avut-o cu ing. VA- 
SILE ALEXANDRESCU, adjunct al 
ministrului industriei 
de mașini.

— In privința recepționării 
lucrărilor de investiții s-au 
semnalat, în anii trecuți, anu
mite dificultăți și deficiențe. 
Ne-ar interesa, de aceea, ce 
îmbunătățiri se vor aduce în 
acest domeniu în anul 1968 ?

construcțiilor

— înainte de a 
chestiunii, v-am 
vorbiți despre unele caracteris
tici ale planului de investiții al 
ministerului pe anul 1968.

aborda -fondul 
ruga să ne

Au fost luate, de asemenea, mă
suri pentru o mai judicioasă coor
donare a lucrărilor, iar majoritatea 
utilajelor necesare — din țară și din 
import — au fost contractate din 
timp. Totodată, s-au încheiat grafice 
de execuție atît cu organizațiile de 
construcții-montaj ale ministerului 
nostru, cît și cu cele aparținînd al
tor organe centrale. Mai tre
buie adăugat că pentru urmări
rea execuției lucrărilor la termenele 
prevăzute în grafice și contractarea 
integrală a volumului de utilaje s-au 
constituit colective, din care 
parte cadre de conducere din 
nister, însărcinate, de altfel, să 
lutioneze orice probleme care se 
ivi în legătură cu realizarea planu
lui de investiții pe anul 1968.

fac 
mi-
so- 
vor

— Recepționarea lucrărilor execu
tate este o etapă deosebit de im
portantă în procesul de realizare a 
unei investiții, ea constituind o pri
mă garanție că indicatorii tehnico- 
economici proiectați vor fi realizați 
la termenele prevăzute. De aceea, 
ministerul nostru a considerat ne
cesar să întărească cu cadre com
petente comisiile de recepție par
țială a diferitelor categorii de lu
crări, precum și comisiile de recep
ție finală, așa încît aceste colective 
să poată stabili cu exactitate calita
tea lucrărilor executate, modul în 
care au fost respectate prescripțiile 
din documentația tehnică și even
tualele completări care ar mai fi ne
cesare. Pentru obiectivele impor
tante. comisiile de recepție sînt nu
mite, în acest an, de către minister.

Ne despart puține zile pînă cînd vor începe lucrările agricole în 
cîmp. Pentru buna lor desfășurare se cere ca toate pregătirile — re
pararea tractoarelor și mașinilor agricole, asigurarea semințelor, trans
portul îngrășămintelor — să fie făcute din vreme. După datele centra
lizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, în general, repa
rațiile Ia tractoarele și mașinile agricole din S.M.T. sînt avansate. 
Pînă la această dată tractoarele au fost pregătite pentru lucru în 
cîmp în proporție de 97 la sută, plugurile — 98,3 la sută, semănătorile 
pentru păioase — 95,8 la sută, iar cultivatoarele — 97 la sută. Un 
număr de 174 S.M.T.-uri au terminat în întregime reparațiile. Procen
tajele de mai sus, deși sînt ridicate, arată totuși că există încă utilaje 
care nu au fost puse în stare de funcționare. O situație mult mai 
dificilă există în ce privește repararea utilajelor proprii ale coopera
tivelor agricole, lucrare care este întîrziată în cele mai multe locuri. 
Raidul-anchetă întreprins în cîteva județe scoate în evidență 
atît rezultatele bune în ce privește mersul reparațiilor, cît și defi
ciențele care continuă să existe în această direcție.

— O caracteristică principală a 
planului de investiții pe anul 1968 
al Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini este concentrarea 
fondurilor de investiții pe un număr 
mai restrîns de obiective decît în 
alți ani. Ponderea lucrărilor .ce se 
execută în continuare a crescut, în 
schimb numărul lucrărilor noi este 
de numai 22. față de 57 cîte au fost 
în 1967. Această măsură s-a luat în 
scopul creării condițiilor, necesare 
scurtării duratei de execuție și a 
termenelor de punere în funcțiune 
a noilor capacități de producție.

Aș aminti, de asemenea, că anul 
acesta au fost alocate fonduri supli
mentare de investiții destinate de
vansării lucrărilor pe unele șantiere, 
în scopul accelerării ritmului de re
cuperare a rămînerilor în urmă — 
subliniate de Congresul al IX-lea al 
partidului — din unele sectoare și 
subramuri ale industriei construc
toare de mașini. S-a prevăzut ca 
pînă la finele anului să fie puse în 
funcțiune 68 de capacități i„l d_ 
producție, printre care secția de mo
toare electrice asincrone de la Fa
brica de motoare electrice-Pitești, o 
secție de produse trefilate din cu
pru la Fabrica de cabluri și mate
riale electroizolante-București, dife
rite dezvoltări la uzinele ..Tracto
rul" și „Steagul roșu" din Brașov, 
uzina „23 August", Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate și întreprin
derea „Acumulatorul" din București.

— In mod firesc, ministerul 
este în bună măsură propriul 
furnizor de instalații și utilaje 
pentru noile investiții. Consi
derați că au fost asigurate pre
misele necesare livrării si mon
tării acestora în condiții irepro
șabile ?

— Ce măsuri menite să asigu
re buna desfășurare a lucră
rilor de investiții pe șantiere 
și respectarea termenelor de 
dare în funcțiune a noilor ca
pacități s-au luat de către mi
nister în acest an ?

— Ca furnizor pentru întreaga e- 
conomie. ministerul nostru a mani
festat o grijă deosebită pentru asi
gurarea necesarului de utilaje al 
tuturor beneficiarilor. S-au avut în 
vedere atît termenele de livrare so
licitate, cît și corelarea lor cu ca
pacitățile de producție existente. în 
același mod a fost analizat și nece
sarul de utilaje și mașini pe care 
industria constructoare de mașini le 
execută pentru propriile sale inves
tiții, pînă la ora actuală emițîndu-se, 
în cea mai mare parte, repartițiile 
necesare. Anumite rămîneri în 
urmă în contractarea utilajelor, sem
nalate pe parcursul desfășurării a- 
cestei acțiuni, sînt în atenția colec- 

riol de tivelor din întreprinderi și. din mi
nister, care se ocupă de investiții; 
ele vor interveni în mod operativ 
pentru înlăturarea lor. Periodic, în 
minister și pe șantierele importante 
se fac analize — Ia care participă 
constructorii, proiectanții și, în u- 
nele cazuri, și principalii furnizori 
de utilaje — în cadrai cărora se 
stabilesc, de comun acord, măsurile 
necesare în scopul asigurării condi
țiilor unei bune desfășurări a lucră
rilor de montaj și a probelor tehno
logice.

— O ultimă întrebare : există, 
după părerea dv., posibilități 
de a da în funcțiune anumite 
obiective înainte de termenul 
stabilit ?

— Planul de investiții pe 1968 este 
mai mare cu peste 50 la sută decît 
realizările anului 1967. Cu toate a- 
cestea putem prelimina încă de pe 
acum că — pe baza măsurilor luate 
și, îndeosebi, prin urmărirea atentă 
a realizării lor — el va fi îndeplinit. 
Depășirea planului de investiții pe 
anul 1967 cu 6,3 la sută a creat, de 
asemenea, posibilitatea ca pe unele 
șantiere termenele de punere în 
funcțiune să fie devansate. Printre 
acestea pot fi menționate : secția de 
alice de sablaj de la Uzina de ra
diatoare. echipament metalic și o- 
biecte sanitare-București, unele sec
ții ale uzinei de reparat locomotive 
Diesel și altele.

★
Potrivit datelor de care dispunem, 

în luna ianuarie ș-au realizat 4,3 la 
sută din prevederile planului anual 
de investiții al ministerului și 4,6 la 
sută din totalul lucrărilor de con- 

• strucții-montaj. Demarajul lucrări
lor este bun, deși pe unele șan
tiere ritmul de execuție nu a fost! 
satisfăcător. Important este acum ca 
după acest început promițător, mi
nisterul, toți factorii care concură 
la realizarea planului de investiții 
din această ramură să acorde în 
continuare o atenție sporită rezolvă
rii diferitelor probleme care se ivesc, 
respectării riguroase a ritmicității 
lucrărilor, a tuturor termenelor in
termediare, pe faze de lucrări, din 
graficele de execuție. în felul acesta, 
noile obiective și capacități de pro
ducție vor intra în circuitul econo
mic la timpul prevăzut.

De la început trebuie 
remarcat că în această 
iarnă s-a lucrat intens 
și cu răspundere la re
paratul tractoarelor și 
mașinilor agricole. Nu 
dispunem încă de date 
centralizate pe județe, 
însă din ultimele situa
ții întocmite la fostele 
consilii agricole regio
nale se pot trage unele 
concluzii în această 
privință. Pînă mai zi
lele trecute în fosta 
regiune Banat, din cele 
27 S.M.T.-uri, 20 au și 
terminat reparațiile ne
cesare campaniei 
primăvară. în 
mai rămas de 
38 de pluguri, 
nători pentru 
32 semănători 
porumb, 132 cultivatoa
re, 21 grape cu disc 
etc. Specialiștii afirmă 
că, în general, repara
țiile au fost făcute în 
condiții calitative su
perioare celor din anii 
trecuți. Se remarcă în 
mod deosebit aportul 
adus în această privin
ță de Uzina de repara
ții Timișoara, care și-a 
îndeplinit la timp obli
gațiile asumate. Rezul
tate bune la pregătirea 
utilajului au și între
prinderile agricole de 
stăt’ din ‘cadrul trustu
lui, multe din ele ra- 
portînd terminarea re
parațiilor. Din cele 
2 693 tractoare planifi
cate, la 2 536 s-au 
minat lucrările de 
parațil.

Bune rezultate 
fost obținute și în 
dețul Neamț, unde 
toate S.M.T.-urile au 
terminat reparațiile.

de 
total au 

reparat 
63 semă- 

păioase, 
pentru

ter- 
re-

au 
ju-

instrumente muzicale de Cristian)la C.I.L.-Reghin (Foto : S.

— Organele ministerului, insti
tutele de proiectare și întreprin
derile beneficiare au acordat, încă 
din 1967, o deosebită atenție asigu
rării condițiilor necesare bunei des
fășurări a execuției investițiilor pe 
1968. Pînă la începutul lunii ianua
rie, institutele de proiectare au li
vrat documentația pentru circa 90 
la sută din volumul total de lucrări 
de construcții-montaj planificat în 
acest an. Deși, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, asi
gurarea șantierelor cu documen
tație de execuție este mult îmbună
tățită, rămîne în atenția noastră 
faptul că mai sînt unele lucrări, 
prevăzute să înceapă în acest an, 
care nu au încă aprobate studiile 
tehnico-economice. Pentru toate a- 
cestea s-au întocmit grafice și s-au 
stabilit măsuri care să asigure rea
lizarea integrală a volumelor prevă
zute în plan. Instantaneu în secția

(Urmare din pag. I)

departe și ritmul muncii, 
și spiritul ei. I-am găsit 
în abataje, perforînd, în- 
cărcînd minereul, armînd 
sau rambleind, sfătuindu-se 
cu tehnicienii, pipăind roca 
rebelă, ghicindu-i drumul, 
cercetînd cu răbdare și cu 
o mare ascuțime sufletul 
ascuns al pămîntului. îi 
identificam repede pe cei 
de neam mineresc și am 
evocat cu emoție locuri și 
oameni cunoscuți cu mulți 
ani în urmă. Există, fără 
îndoială, un egocentrism al 
generațiilor, un ușor com
plex de superioritate pe 
care ți-1 dă vîrsta și ex
periența, dar în timp ce 
urcam cu colivia la Bîtca 
Popii, mi s-a spus că, în- 
tr-adevăr, problema pre
gătirii cadrelor tinere, aici, 
se pune cu o mare acui
tate. Trebuie subliniat me
ritul acelor mineri, tehni
cieni, geologi și ingineri 
care au răsădit în valea 
Ostrei spiritul unor puter
nice tradiții din alte locuri. 
Izbînzile au fost, firește, 
înlesnite de utilajul mo
dern pe care statul l-a pus 
la îndemîna lor. Astfel, ma
șinile de încărcat, perfo
ratoarele moderne, locomo
tivele electrice, au deter
minat creșterea cantității 
de minereu extras pînă la

1 400 de tone pe zi. S-au 
creat premisele unui im
puls puternic, astfel ca în 
1970 acert bazin să dea e- 
conomiei naționale un 
sfert din întreaga cantita
te de cupru produsă în 
țară.

★
Urcam scările verticale 

din suitorile strimte, au
zeam tunetul exploziilor și 
simțeam în mădulare tre
murai pămîntului, pîndeam 
gura neagră, amenințătoa
re a rostogolurilor, sau 
traversam orizonturile cu 
ascensorul electric. Știam 
că peste tot în aceste locuri 
presiunea este enormă, că 
roca umedă și fărîmicioasă 
învinge uneori rezistența 
armăturii, și nu puteam e- 
vita cu totul ideea unei 
primejdii. Dar îndată ce 
ajungeam lîngă oameni sau 
măcar le auzeam glasurile 
filtrate de întunericul u- 
med, cînd îi vedeam lu- 
crînd degajat în hrubele 
abia deschise de explozii, 
mă simțeam în siguranță, 
ba chiar un soi de liniște 
bună mă cuprindea.

Erau acolo mașini puter
nice, sondeuze de tipul cel 
mai nou, și mi-aduceam a- 
minte de un alt timp, de 
o altă mină, de un alt fel 
de a înfrunta forțele oar
be ale naturii. Aveam ast
fel măsura reală a saltului

care l-aextraordinar pe 
realizat la noi tehnica mi
neritului. Mai cu seamă în 
această ramură industrială, 
cîndva condamnată aprio
ric la suferință și sacrifi
ciu, s-a vădit grija pentru 
oameni, pentru viața și să
nătatea lor. în acest sens, 
efortul material al statu
lui a fost și continuă să fie

s-a întîmplatpot bănui ce 
acolo, dar reținusem înal
tul simț de răspundere care 
acționează în această mare 
și complexă unitate. Nu 
m-am mirat apoi că în dis
cuțiile pe care le-am pur
tat, mineri sau conducă
tori ai întreprinderii au 
scos la iveală neajunsurile 
care mai dăinuie, și care

După cum se vede, 
lucrurile se prezintă, în 
general, bine. Spunem 
în general, deoarece la 
o analiză mai amănun
țită se constată încă o 
seamă de deficiențe, 
care dacă nu vor fi re
zolvate la timp ar putea 
avea repercusiuni nega
tive asupra desfășurării 
lucrărilor agricole de 
primăvară. Pînă la în
ceperea acestora a mai 
rămas foarte puțin 
timp. Si totuși mai sînt 
de pus la punct nume
roase tractoare și ma
șini agricole. Se va pu
tea face în 15 zile ceea 
ce nu s-a realizat o iar
nă înireagă ?

Spunem aceasta deoa
rece, examinînd situația 
din cîteva unități, s-au 
putut constata o serie 
de deficiențe. Vom da 
cîteva exemple. S.M.T. 
Neudorf, județul Arad, 
mai are de pus în stare 
de funcționare 14 trac
toare, 5 semănători 
pentru păioase, 4 se
mănători pentru po
rumb, 4 grape cu disc; 
S.M.T. Aradu-Nou mai 
are de reparat 6 trac
toare, 20 cultivatoare, 
4 semănători pentru 
porumb ; S.M.T. Topo- 
lovățu, județul Timiș 
— 9 tractoare^și 12 se
mănători. într-o situa
ție asemănătoare se ‘ a- 
flă și unele întreprin
deri agricole de stat, 
unde punerea în stare 
de exploatare a mașini
lor și utilajelor este 
mult rămasă în urmă. 
Totodată, cele 8 comisii 
trimise de trustul Ti
mișoara pentru a ana
liza cauzele rămînerii 
în urmă a unor între
prinderi în ce privește 
reparațiile au constatat 
că și lucrările efectua
te sînt de slabă cali
tate. La întreprinderea 
agricolă de stat Nădlac, 
din 97 de tractoare au 
fost reparate doar 57 
tractoare, la Pecica — 
din 87 s-au reparat 
doar 50; la Cenei — 
din 91 s-au efectuat 
reparațiile numai la 64. 
Situația este mai gravă 
în ce privește repara
rea semănătorilor pen
tru păioase și porumb, 
a utilajului pentru iri
gat. S-a stabilit ca lu
crările să fie terminate 
la 20 februarie, 
se înțelege că 
termen nu mai 
fi respectat. De 
este necesar ca : 
rile întreprinse i 
urmărite mai insistent.

La Bacău, situația se 
pare că este mai bună 
din acest punct de ve
dere. Este adevărat că 
sînt mai puține S.M.T.-

. Or, 
acest 
poate 

aceea, 
măsu- 
să fie

uri și întreprinderi a- 
gricole de stat. Totuși, 
la S.M.T. Hemeiuși, 
din cauza defecțiunilor 
de natură organizatori
că au mai rămas nere
parate 13 tractoare.

Pentru buna desfășu
rare a lucrărilor agri
cole de primăvară este 
necesar să se impulsio
neze ritmul reparații
lor în unitățile în care 
aceste lucrări sînt în- 
tîrziate. De asemenea, 
în timpul care a ră
mas pînă la declanșa
rea campaniei să se 
facă o verificare a 
modului cum au fost 
reparate și revizuite 
tractoarele și mașinile 
agricole pentru a exis
ta siguranța că, odată 
începute, lucrările se 
vor desfășura din plin.

Pentru executarea 
diferitelor lucrări, coo
perativele agricole fo
losesc nu numai trac
toarele și mașinile puse 
la dispoziție de către 
S.M.T.,.................
proprii, 
treprins 
pararea 
este foarte 
unele din ele, fiind 
prost întreținute, se de
gradează. în județele 
Timiș, Arad și Caraș- 
Severin numai 50 la 
sută din utilajele pro
prii ale cooperativelor 
agricole au fost puse în 
stare de funcționare. 
Este adevărat că unele 
unități cum sînt cele 
din Ciacova, Opatița, 
Jamul Mare, Denta, 
Gătaia, Lovrin, Variaș, 
Biled etc. au terminat 
reparațiile la toate u- 

v tilajele care vor fi fo
losite în campania de 
primăvară. Dar de ce 
se întîrzie reparațiile 
la celelalte unități ?

Si în județele Bacău 
și Neamț situația este 
asemănătoare. La coo
perativele agricole din 
comunele Săbăoani, Ve- 
leni și Poenari, aceas
tă acțiune n-a început. 
La Săbăoani, bunăoa
ră, atelajele nici mă
car n-au fost adunate 
pentru a fi reparate.

Timpul este foarte 
înaintat, iar acțiunea 
de reparare a utilaju
lui din cooperativele a- 
gricole — foarte întîr
ziată. Aceasta impune 
ca organele agricole să 
sprijine 
agricole 
grăbirii 
pentru ca primăvara să 
găsească și aceste uni
tăți pregătite temeinic 
în vederea bunel des
fășurări a lucrărilor.

I. CH1UJDEA 
Gh. BALTĂ

ci și mijloace 
Din raidul în- 
rezultă că re- 
acestor utilaje 

întîrziată ; 
ele,

cooperativele 
în vederea 

reparațiilor

Rafinorii de la Brazi și-au orien
tat în mod hotărît activitatea spre 
valorificarea superioară a țițeiului. 
Obiectivul lor esențial este ca din 
fiecare tonă de „aur negru", pe care 
o supun metamorfozării în dantelă
ria de coloane argintii, să scoată în 
final cît mai multe produse petro
liere și cu valoare cît mai mare. Pe 
calea aceasta a unei autentice efi
ciente economice, colectivul de la 
Rafinăria Brazi a înregistrat an de 
an realizări tot mai mari în utili
zarea cu înalt randament a instala
țiilor în creșterea gradului de pre
lucrare a materiei prime, care pînă 
la urmă s-au concretizat într-o si
tuație financiară bună. Pentru 
exemplificare sînt concludente cîte
va cifre din bilanțul anului trecut: 
24 milioane lei economii suplimentare 
la prețul de cost, peste 19 milioane 
beneficii peste plan.

— Evident, cînd vorbim de valori
ficarea superioară a țițeiului ne gîn
dim la procedeele avansate de pre
lucrare, la posibilitatea de a obține 
un procent cît mai mare de produse 
albe — ne-a spus ing. Ion Grigoraș, 
director tehnic al rafinăriei. Și 
noi am ajuns astăzi să în
registrăm 64,43 Ia sută produse albe 
pe tona de țiței, procent cu nimic 
mal scăzut decît cel obținut de 
rafinării similare din străinătate. 
Cum am reușit ? Desigur, sursa prin
cipală a creșterii gradului de prelu
crare și de valorificare a țițeiului 
sînt instalațiile 
moderne con
struite la Brazi. 
Dar nu putem 
s-o absolutizăm, 
să nu vedem 
străduința co
lectivului nos
tru de a utiliza 
aceste instala
ții la parame
trii tehnico-eco- 
nomici proiectați, 
de a depăși acești parametri.

— Puteți să întăriți afirmația cu 
cîteva exemple recente ?

— Bineînțeles. Să luăm, de pildă, 
instalația de hidrofinare a motori
nei. O vreme, ea a funcționat sub 
parametrii proiectați. Aceasta dato
rită depunerii de polimeri pe țevile 
schimbătoarelor de căldură, precum 
și unor vibrații avansate la țevile de 
compresie a gazelor. Anul trecut am 
elaborat up studiu temeinic, în pola,- 
borare cu ; Institutul de cercetări 
pentru preiucrai-ea "țițeiului din Plo
iești. S-au întrezărit posibilități de 
a se atinge parametrii proiectați. 
Rînd pe rînd s-au eliminat defecțiu
nile și, treptat, ne-am apropiat de 
capacitatea proiectată. Mai avem de 
Introdps (este îfi curs) un schimbător 
de căldură și unele măsuri de rigidi- 
zare a leinerului (cămașa protectoare 
a reactorului), ca să ajungem la pro
ducția prevăzută în proiect.

In discuție a intervenit ing. Aris- 
tina Parolă, adjunct al șefului servi
ciului organizarea producției.

— îmi permit — a spus inginera, 
care pînă nu de mult a condus in
stalația de distilație atmosferică și în 
vid — să arăt ce am întreprins pen
tru ca această instalație să producă 
mai mult. In 1967 s-au prelucrat în 
plus, față de plan, aproape 63 000 
tone țiței și am realizat o producție 
marfă suplimentară în valoare de 14 
milioane lei. Cum anume ? — o să 
mă întrebați, în primul rînd, prin 
scurtarea timpului anual de revizie. 
Am obținut o reducere de 6 zile 
prin aplicarea metodei moderne a 
„drumului critic" ; s-a mai montat 
apoi o pompă suplimentară de ali
mentare cu țiței, ca să eliminăm 
opririle accidentale, s-au făcut repa
rații la echipamentul de schimb de 
căldură și altele. N-am neglijat nici 
măsurile organizatorice : atribuții 
precise pe posturi, asistență tehnică 
calificată în toate schimburile.

— Am aflat că și în prezent se fac 
studii pentru a se valorifica noi re
zerve de capacitate ale instalației.

— Da, așa este. Specialiștii noștri 
vor să aplice desalinarea electrică 
avansată a țițeiului. Scopul : comba-

O

directorul în- 
inginerul Mi- 

Am înțeles

chiar de la 
treprinderii, 
hai Gavriliu. 
că înfățișarea deschisă a 
cîtorva probleme acute tre
buie pusă tot pe seama au- 
toexigenței, a acelui simț 
de răspundere, pe care 
l-am întîlnit pretutindeni 
și pe care îl consider de 
bun augur.

renunțe. De ce nu este a- 
trăgătoare această perspec
tivă ? Pentru că nu s-au 
creat din vreme unele 
condiții de existență, lip
sește un complex comer
cial, o cantină încăpătoa
re, un club, o sală de ci
nematograf. Pînă și o bia
tă cofetărie la Ostra func
ționează într-o baracă, iar

activitatea 
ca și inexis- 
răspunde u-

Pe unde
enorm. Aici, la Leșul Ur
sului, semnele acestui e- 
fort sînt evidente. Ingine
rul șef al minei îmi spu
nea că puține sînt exploa
tările care să se fi bucurat 
de o grijă mai mare din 
partea statului. Făcea a- 
ceastă afirmație într-o îm
prejurare nu tocmai plă
cută, pentru că de față se 
afla un miner care nu res
pectase disciplina muncii 
în subteran, punînd astfel 
în primejdie viața tovară
șilor lui. Se pregătea o dis
cuție publică și inginerul 
șef mi s-a părut copleșit 
de tristețe și indignare din 
pricina acelei fapte. Pro
babil că, după plecarea 
mea, adunarea a avut loc ;

vin in contradicție 
grantă cu condițiile crea
te încă de la început.

Planul de producție pe 
anul trecut a fost îndepli
nit prin atacarea sectoru
lui Isipoaia. Prin pregăti
rea unor noi fronturi de 
lucru în care vor acționa 
mașinile de încărcat, o oa
recare doză de optimism 
era justificată la începu
tul acestui an. Dar iată că 
se fac simțite unele îndo
ieli. Am căutat să rețin 
cîteva cauze esențiale, care 
nu sînt noi, și probabil nu 
vor dispărea fără un se
rios efort de organizare. 
M-am străduit să confrunt 
părerile și să le verific 
prin informațiile obținute

Marea problemă a aces
tei exploatări este fluctua
ția oamenilor. La început 
au lucrat aici mineri ve- 
niți de departe, de la alte 
exploatări. Dintre aceștia 
au rămas astăzi doar o 
parte. Restul constituie o 
lume în permanentă miș
care, o colectivitate insta
bilă, schimbătoare ca ano
timpurile. Cînd realizarea 
planului este periclitată, 
angajările se fac la repe
zeală. Urmează, firește, ca
lificarea, în afara produc
ției, pentru cei care au in
tenția să rămînă. Dar con
tractul pentru trei ani de 
lucru efectiv, deci pers
pectiva fixării în aceste 
locuri, îi face pe mulți să

berea se servește afară, ca 
în bîlciurile rătăcitoare.

Cum s-a ajuns la acest 
fenomen 7 Studiul demo
grafic efectuat înainte de 
deschiderea exploatării a 
estimat că 70 la sută din 
muncitori vor fi localnici 
și numai 30 la sută vor 
veni din alte părți. Cu 
timpul s-a constatat că 
raportul este tocmai invers 
și dezechilibrul a apărut i- 
nevitabil. Nu știu pe ce 
date se va fi sprijinit acel 
„studiu" demografic, dar 
se naște întrebarea : de ce 
nu s-au luat măsuri cînd 
s-a constatat eroarea ? Da
că ne gîndim că nici acum 
complexul de locuințe din 
Ostra nu are un club sau

cantină, dacă 
culturală este 
tentă, putem 
șor că inerția, nepăsarea, 
lipsa de răspundere au 
perpetuat o situație păgu
bitoare. E drept, acum se 
dau asigurări că se va con
strui un local pentru școa
la de calificare de la Tar- 
nița, că va fi și club, și 
cantină, și magazine, că se 
va face foarte repede ceea 
ce nu s-a făcut în cîtiva 
ani. Omul zilelor noastre 
vrea să se bucure de a- 
vantajele civilizației, el 
știe că statul nostru in
vestește sume importante 
în așezăminte sociale și de 
cultură, și vrea să foloseas
că roadele acestor eforturi. 
Ne referim aici nu la acei 
amatori de cîștiguri rapi
de, rătăcitori din loc în 
loc, oameni neîmpăcați cu 
disciplina și cu efortul sus
ținut, ci la marele număr 
de tineri care își pregă
tesc cu seriozitate viitorul. 
Am întîlnit la Tarnița des
tui din aceștia și se va face 
loc încă pentru cîteva mii.

Exploatarea se extinde 
mereu, rezervele de mine
reu sînt mari, iar proble
ma nu se va rezolva decît 
atrăgînd cît mai mulți ti
neri, fixîndu-i acolo prin 
statornicirea unui climat 
prielnic aspirațiilor și in
tegrării lor profesionale. 
Este așteptată înființarea 
unei școli profesionale cu 
sediul la Ostra sau la Hu
mor. Iată un bun prilej

terea coroziunii echipamentului de 
condensare și răcire. Acest procedeu 
modern ne va scuti de necazurile o- 
pririlor accidentale. Dacă în 1967 in
stalația respectivă a lucrat 335 zile 
(330 de zile se prevăd în pro
iect), anul acesta este stabilit să 
funcționeze 339 zile. Deci folosirea 
ei, după cum vedeți, și intensiv și 
extensiv.

Aflăm de la alți specialiști că în 
1967 producția planificată de hidro
carburi aromatice a fost simțitor 
depășită, concomitent cu ridica
rea gradului de puritate a a- 
cestor prețioase produse. Un succes 
de seamă, bineînțeles. Cum a fost ob
ținut ? De data aceasta ne răspunde 
directorul general al rafinăriei, ing. 
Bujor Olteanu.

— Simplu, prin aceleași procedee 
ca și la D.A.V. : prelungirea ciclu
lui de funcționare la instalațiile de 
pe platforma de reformare 
litică, 
respectare strictă 
ilor tehnologice, 
a muncii în cadrul echipelor de re
parații etc. Numai la secția 300, 
de pildă, timpul de revizie anuală 
s-a scurtat cu 14 zile. Dar eu aș 
vrea să insist asupra altei chestiuni 
tot atît de importante : utilizarea ra
țională a forței de muncă, a oame
nilor de la instalații și din atelierele 
de întreținere și de revizie. Anul 
trecut am elaborat un vast studiu șl 
am organizat o dezbatere largă pe 

această proble
mă. Pînă la fi
nele anului am 
ajuns ca, prin 
aplicarea solu
țiilor stabilite 
pe baza studiu
lui. să lucrăm 
cu un personal 
mai redus cu 
20 la sută. Am 
realizat un lu- 

asigurat, pe de-o

cata- 
aplicarea unor măsuri de 

a presCripți- 
de organizare

tribuna experienței
înaintate

Mai mult chiar,

pentru întreprinderea mi
nieră de a atrage spre ea 
cadre tinere, temeinic pre
gătite, dornice să se afir
me.

•ir
Seara tîrziu m-am întors 

la Suceava, împreună cu 
doi tehnicieni tineri care 
se duceau la București să 
contracteze noi mașini și 
piese de schimb. Așadar, 
minerii de la Ostra au po
sibilitatea să aleagă și să 
comande mașinile și utila
jele de care au nevoie. îmi 
aduc aminte cu cît entu
ziasm a salutat presa și o- 
pinia publică 
exploatărilor 
Asta obligă, 
sus la Bîtca 
veam munții 
jur și așezările pastorale 
neschimbate de mii de ani. 
Dar în vale străluceau uzi
na de preparare a mine
reurilor, blocurile, stațiile 
de transformare, trenul 
electric, toate aceste semne 
ale României contempo
rane.

Am avut în acea clipă 
. certitudinea că nu peste 
mult timp o nouă vizită la 
Ostra va putea arăta 
greutățile începutului 
fost învinse, că s-a ivit 
cea nouă generație de mi
neri care va da țării nu 
numai un sfert din cantita
tea de cupru necesară eco
nomiei naționale, dar și 
mințile iscoditoare și bra
țele pricepute pe care le 
așteaptă celelalte comori 
subpămîntene prospectate.

deschiderea 
sucevene. 

Mă găseam 
Popii și pri- 
cărunți din

că 
au 
a-

cru bun. Ne-am _ . .
parte, o productivitate corespunză
toare gradului de utilare a rafinări
ei, sarcina planificată fiind depășită 
cu circa 6 la sută, iar pe de altă 
parte ne-am format rezerve de ca
dre calificate necesare pentru in
stalația de cracare catalitică care a 
intrat în funcțiune în a doua ju
mătate a anului 1967. ,

Se pare că experiența acumulată 
în abordarea acestei laturi a orga
nizării științifice a producției este 
deosebit de valoroasă. De aceea, am 
căutat să aflăm -amănunte. Dorința 
ne-o satisface ing. Constantin Dumi- 
trache, șeful serviciului organizarea 
producției, ca fiind cel mai în temă.

— Probabil că și în alte părți s-a 
început ca la noi cu fotogra
fierea zilei de muncă și obser
vațiile instantanee. S-au depis
tat astfel diferite defecțiuni de orga
nizare, pierderi de timp și ștrangu
lări. Datele culese au fost analizate 
și s-au stabilit o serie de măsuri. 
Mai întîi s-a trecut la comasarea 
unor secții De pildă, secția R.C.l și 
R.C.2. aflate pe aceeași platformă și 
cu procese tehnologice în flux, le-am 
unit într-o singură secție. Ce am 
cîstigat ? Patru cadre inginerești si 
cîtiva salariati auxiliari. Această 
măsură, care astăzi își dovedește șl 
mai bine 
aceea de 
a dus la 
forței de 
întărirea 
punderij 
apărut și greutăți ; 
muncitori au înțeles 
tajele policalificării, 
depune eforturi în 
timpul și-au schimbat părerea, 
cum, aproape în același cadru 
efort, un operator-șef execută și 
peratia de tablonist, un scriitor 
vagoane și pe cea de plumbuitor. în 
scopul pregătirii profesionale a a- 
cestora, am organizat diferite 
cursuri.

Am reținut din discuțiile avute în 
rafinărie și anumite greutăți pe care 
le mai întîmpină colectivul. După 
cum am văzut, el este ferm hotărît 
de a face totul pentru ca instalațiile 
să lucreze Ia întreaga lor capacitate. 
Dar iată că instalația de reformare 
catalitică face excepție. Cauzele : 1) 
dirijarea spre Brazi a unor țițeiuri 
cu un potențial de produse albe scă
zut. sub cel planificat; 2) nelivrarea 
ritmică a benzinei din transfer. 
„Chiar în luna ianuarie am avut ne
cazuri cu această instalație — ne 
spune șeful serviciului producție. Nu 
am reușit să realizăm integral planul 
cantitativ la benzină, din cele două 
motive arătate. Consider că direcția 
generală de resort trebuie și are po
sibilitatea să ne ajute, obligînd pe 
furnizorii noștri de materie primă 
să dea dovadă de mai multă conști
inciozitate în îndeplinirea sarcinilor 
contractuale".

Am înțeles din cele spuse de inter
locutori că asemenea greutăți nu pot 
stăvili avîntul, tenacitatea oamenilor 
în reușita muncii lor. Cu ocazia dez
baterii sarcinilor de plan pe anul 
1968, examinînd aprofundat posibili
tățile de care dispun, rafinorii de la 
Brazi s-au angajat să obțină bene
ficii peste plan de 5 milioane de lei 
și tot atîtea economii suplimentare 
la prețul de cost deși indicatorii 
prevăzută sînt destul de mobilizatori. 
Perseverenta cu care își îndeplinesc 
sarcinile de plan și angajamentele 
este confirmată de realizările din 
luna ianuarie ; planul la producția 
marfă a fost depășit, iar consumu
rile tehnologico au înregistrat o re
ducere de 200 tone materie primă. 
Sînt rezultate care ne îndreptățesc 
să spunem că rafinorii de la Brazi 
continuă să ridice pe o treaptă supe
rioară nivelul eficienței activității 
economice.

eficacitatea, conjugată cu 
policalificare a oamenilor, 

o mai rațională utilizare a 
muncă și, concomitent, la 
asistentei tehnice și a răs- 
personale. Inevitabil, au 

la început, unii 
mai greu avan- 
crezînd că 

plus. Dar
vor 

cu
A-
de
o—
de

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scîntcfl*
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tv roi
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de cercetare
Descoperirile șl realizările științei 

actuale sînt — s-ar putea spune — 
rezultatul unui efort colectiv de ce
le mai vaste proporții, la care par
ticipă nu numai specialiștii care le 
elaborează efectiv, ci întreg frontul 
cercetării științifice mondiale. Dis
tanțați. la sute și poate mii de kilo
metri, oamenii de știință își desfă
șoară lucrările doar în aparență in
dependent, deoarece între ei acțio
nează multiple legături. Pe lîngă 
numeroasele luări de contact direc
te — congrese, conferințe, simpozioa
ne, schimburi de experiență — la 
crearea acestui amplu și continuu 
flux de informații, de idei, de suges
tii, un rol de prim ordin revine și 
publicațiilor științifice periodice.

Dezvoltarea unor discipline știin
țifice, impusă de cerințele vieții este 
întotdeauna însoțită si de apariția de 
noi reviste de specialitate. Statisti
cile atestă că pe plan mondial nu
mărul acestor publicații_se dublea
ză la fiecare 
în prezent o rețea atît 
merată de 
specialitate 
general, 
cum remarca un 
timpului nostru

de acad. Caius IACOB

12-15 ani. Există astfel 
de aglo- 

reviste științifice, 
sau 

încît.

de 
mai 
așa 

al

cu profil 
practic, — 
mare savant

— cercetătorului 
contemporan îi vine mai ușor une
ori să creeze din nou un anumit re
zultat, decît să verifice dacă el a 
mai fost obținut vreodată, undeva, 
cîndva. Numai în domeniul chimiei 
de pildă, un specialist care ar cu
noaște nu mai puțin de 30 de limbi 
și ar citi zilnic vreme de 8 ore nu 
ar reuși să parcurgă decît circa 10 
la sută din literatura de profil apă
rută pe un an întreg. Cu toate aces
tea, rolul revistelor științifice creș
te necontenit.

Indiferent de profilul ei și de in
tervalul de apariție, revista științi
fică este chemată să îndeplinească, 
în primul rînd, acel important rol de 
prim valorificator al rezultatelor 
cercetării. Numeroase cercetări fun
damentale își găsesc finalizarea — 
cel puțin în primele etape — în 
principal prin publicare. In acest 
fel, revista științifică se impune și 
ca un mijloc de punere în discuția 
specialiștilor a rezultatelor obținute, 
de verificare temeinică a acestora, 
printr-o amplă confruntare de idei.

Pentru a-și putea îndeplini însă 
misiunea, revista științifică trebuie 
să satisfacă anumite condiții de ne
evitat : să aibă continuitate în apa
riție, nivel științific ridicat, să abor
deze nu numai direcții de cercetare 
actuale, aflate în centrul atenției u- 
nanime, ci și probleme de valoare 
permanentă sau utilizabile în 
viitor, să folosească — fie și numai 
pentru redarea rezumativă a mate
rialelor publicate — limbile de mare 
circulație internațională etc. Doar 
respectînd astfel de norme elemen
tare — privind deopotrivă conți
nutul, forma și timpul de apariție — 
revista va putea să reprezinte cu a- 
devărat un instrument de lucru.

Printre marile publicații științifice, 
de larg prestigiu internațional, care 
se afirmă în acest sens, merită să fie 
menționată cred, binecunoscuta 
vistă „Comptes rendues" (Dări 
seamă) a Academiei de Științe din 
Franța — editată pentru prima dată 
în anul 1837, din inițiativa savantu
lui Francois Arago — care apare de 
Ia înființare eu o regularitate uimi
toare, în fiecare sîmbătă, făcînd cu
noscute lumii specialiștilor comunică
rile științifice prezentate Academiei 
în ședința din lunea precedentă. Prin 
rapiditatea publicării materialelor, 
prin nivelul lor, „Comptes rendues" 
asigură nu numai o difuzare neîntîr- 
ziată a rezultatelor unor cercetări, ci 
și prioritate autorilor care își publi
că în ele lucrările.

In țara noastră se editează — de 
către Academie, institutele ei, de uni
versități și alte școli superioare, de 
societățile oamenilor de știință — 
un număr relativ mare de reviste 
științifice ; peste 100 în limba româ
nă, 36 în limbi străine de circulație 
internațională. Apare și un număr da 
reviste, cu circulație mai restrînsă, 
editate de institutele departamentale. 
Ele îndeplinesc, în totalitatea lor, un 
rol deosebit de important, atît pentru 
asigurarea informației științifice in
terne, cît șl pentru difuzarea rezul
tatelor cercetării noastre pe plan in
ternațional.

Cu toate acestea, multe dintre re
vistele noastre științifice nu și-au pu
tut asigura o continuitate de apariție 
și, ca atare, nici nu au devenit instru
mente de largă difuzare a ideilor în 
diferitele ramuri ale științei. Ca ur
mare o bună parte din activitatea 
științifică a unor specialiști reputați 
din țara noastră se găsește „înmor- 
mîntată" într-un număr de periodice 
care, după o promițătoare, dar efe
meră, existență și-au încetat apari
ția. Intre acestea se află, referin- 
du-mă numai la domeniul meu — 
matematica șl mecanica — revistele 
Mathematica — Cluj, Buletinul știin
țific — Cluj, Bulletin mathâmatique 
— București, Disquisitiones Mathe- 
maticae et Physicae — București, 
Comptes rendus de l'Academie des 
Sciences de Roumanie, Buletinul 
științific al Academiei R.P.R., Comu
nicările științifice ale Academiei 
R.P.R. încercările făcute — după o 
întrerupere de mai mulți ani — pen
tru resuscitarea unora dintre aceste 
publicații nu au mai condus la asi
gurarea pozițiilor pe plan internațio
nal pe care le cuceriseră înainte. 
Cauza principală — consider eu — 
rezidă în tendința de veșni
că transformare care determină 
întreruperi de continuitate în apari
ția revistelor, împiedică formarea 
unei tradiții și nu contribuie la con
solidarea prestigiului lor. Astfel, se 
îngreunează munca bibliotecilor, iar 
omul de știință nu mai știe ce anume 
revistă să consulte ca să găsească a- 
bordarea unor teme noi, soluții origi
nale, contribuții la lămurirea unor 
probleme care îl frămîntă, o infor
mare competentă despre noutățile zi
lei, pentru a-și putea duce înainte, 
mai bine înarmat, investigațiile sale. 
Aceste cerințe presupun, firește, și 
crearea unor legături mal trainice, 
eu oarecare caracter de permanență, 
între publicație și unitățile de cerce
tare din specialitatea respectivă. A- 
ceste legături încetînd a fi doar spo
radice, comitetele de redacție vor cu
noaște mai bine atît problemele în 
studiu, cît și ecourile la materialele 
apărute. Asigurîndu-și astfel presti
giul necesar în lumea științifică, nu 
va întîrzia să se întărească și aflu
xul de materiale spre revistă, permi- 
țîndu-i să-și asigure ritmicitatea apa
riției și să-și echilibreze conținutul.

Punerea în discuție, din cînd în 
cînd, în cercul specialiștilor, a revis-

re
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tei, a cuprinsului ei, a modului de a- 
pariție poate aduce, de asemenea, o 
importantă contribuție la îmbunătă
țirea ei. Nu trebuie uitat nici o clipă 
faptul că orice revistă care acceptă 
articole mediocre nu poate contribui 
decît la întreținerea mediocrității în 
știință, și nu se va impune atenției a- 
devăraților oameni de știință. Defi
ciențele calitative sînt principalul 
factor care determină dispariția unor 
publicații.

în această ordine de idei trebuie 
spus că doar puține comitete de re
dacție ale revistelor noastre își înde
plinesc sarcina de a studia cu con
știinciozitate și competență materia
lele prezentate, respingînd numai a- 
rareori articole sau formulînd cereri 
de îmbunătățire a lor. Aceasta este 
— consider eu — în primul rînd, o 
consecință a felului arbitrar, pe baza 
unor criterii discutabile, în care au 
fost alcătuite adeseori aceste comi
tete. Să-mi fie permis că dau un 
exemplu din domeniul mecanicii. 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia editează astfel, în cadrul Secției 
de științe tehnice două reviste de me
canică. în comitetele lor de redacție 
figurează însă numai membri ai aces
tei secții și cercetători din institute 
dependente de ea. Se știe însă că me
canica, ca știință fundamentală a na
turii, intră și în preocupările Secției 
de științe matematice a Academiei, 
precum și a facultăților de matemati- 
că-mecanică din universități. Din pă
cate însă reprezentanții instituțiilor 
menționate nu fac parte din comite
tele de redacție respective, deși aces
te instituții asigură bună parte din 
activitatea științifică cu caracter fun
damental în domeniul mecanicii. Prin 
cooptarea unor mecanicieni cu forma
ție matematică, s-ar fi putut evita 
mediocritatea unor articole apărute și 
chiar strecurarea unor erori mate
matice.

Pe de altă parte, cîte reviste de 
specialitate de la noi nu cooptează, 
în mod pur formal, în comitetele lor 
de redacție personalități științifice, 
uitind apoi să le mai convoace pen
tru a le supune materialele ce ur
mează a fi publicate, edițiile fiind 
alcătuite exclusiv după concepțiile și 
preferințele secretarilor de redacție ? 
Este de la sine înțeles că punctele 
lor de vedere nu pot ține locul pă
rerilor competente ale unui colectiv 
de specialiști. Revistele, judecate de 
cititori după criteriul conținutului, 
vor cîștiga în vitalitate, în eficiență, 
ori de cîte ori comitetele de redac
ție, alcătuite din oameni de știință 
competenți, își vor îndeplini în mod

efectiv rolul lor. întrunind specialiști 
din aceeași ramură, dar de profiluri 
diferite și cu viziunea dezvoltării ra
murii pe scară mondială, comitetele 
de redacție vor fi în stare să orien
teze publicarea materialelor spre di
recțiile care, în momentul dat, pre
zintă cel mai mare interes.

Reorganizarea, acolo unde se im
pune, a comitetelor de redacție, prin 
asigurarea unei componențe cores
punzătoare, aprofundarea unor direc
ții de cercetare, abordarea de altele 
noi, prin trierea judicioasă a mate
rialelor prezentate spre publicare, nu 
poate avea decît o singură consecin
ță : trezirea și accentuarea interesu
lui în categoria corespunzătoare de 
cititori, lărgirea difuzării publicației, 
ceea ce se va resfrînge indiscutabil 
asupra dezvoltării cercetării științi
fice în domeniul respectiv, demon- 
strînd eficiența materialelor publi
cate.

Aceasta își va aduce, indiscutabil, 
efectul și sub raport financiar, creînd 
condiții pentru autofinanțare. în 
prezent, revistele științifice sînt de 
cele mai multe ori deficitare. Chiar 
dacă anumite reviste nu se pot în
treține numai de pe urma abonamen
telor și a vînzării, ele procură desi
gur instituției științifice care le edi
tează, prin intermediul schimbului cu 
alte reviste din țară și străinătate, un 
enorm material informativ. Materia
lul cuprins în reviste și destinat va
lorificării științifice reprezintă, în 
fond, o valoare mult superioară fon
durilor alocate editării revistei res
pective. Totuși problemele de ordin 
financiar pot Impieta foarte serios a- 
supra soartei publicației. Se impune 
deci, considerăm noi, ca atît comi
tetele de redacție cît și forurile de 
care depind publicațiile respective, 
inclusiv Consiliul Național al Cerce
tării Științifice, să nu treacă cu 
indiferentă pe lîngă problema renta
bilizării revistelor. Iar aceasta este, 
fără îndoială, bazată pe continua 
îmbunătățire calitativă a publicații
lor, pe lărgirea cercului de cititori, 
ceea ce în ultimă instanță nu face 
decît să contribuie la mărirea efi
cienței lor.

Publicarea sistematică în revistele 
noastre a unor cercetări de înalt ni
vel va asigura și afirmarea pe plan 
internațional a științei noastre. în 
consecință, va diminua și tendința de 
a se asigura publicarea, cu orice preț, 
a unor lucrări în străinătate, ceea ce 
va contribui, de asemenea, la sporirea 
prestigiului revistelor noastre, atît în 
țară cît și în străinătate.

Ca un corolar al eforturilor depuse 
pentru îmbunătățirea publicațiilor pe
riodice științifice, cercetarea va pu
tea înainta cu mai mult succes pe a- 
cele direcții pe care le solicită în 
principal dezvoltarea actuală a știin
ței și economiei țării noastre.

17,30 Curs de limba franceză 
(lecția a 4-a). 17,58 Sumarul zilei. 
18,00 în direct... Pe planșetele pro- 
lectanților. Transmisiune de la 
Institutul de proiectări pentru 
construcțiile de mașini. 18,30 Pentru 
cei mici. Ecranul cu păpuși : 
Alei... hap ! — scenetă de Traian 
Ghițescu-Ciurea. 19,00 Pentru ti
neretul școlar. „Muzica și munții" 
— emisiune de Smaranda Oțeanu. 
19,30 Telejurnalul de seară. 19,50 
Buletinul meteorologic. Publici
tate. 20,00 Film serial : Thierry la 
Fronde. 20,30 Album de poezie. 
Nlcolae Labiș. 20,40 Istoria teatru
lui românesc : I. L. Caragiale (I). 
Prezintă : Virgil Brădățeanu. 22,10 
Divertisment muzical. 22,40 Tele
jurnalul de noapte. 23,00 închide
rea emisiunii.

EXAMENUL DE
BACALAUREAT

în anul 1968, examenul de 
bacalaureat pentru liceele de cultu
ră generală și liceele de artă se 
va desfășura în două sesiuni :

— sesiunea I între 17 iunie și 1 
iulie ;

— sesiunea a ll-a între 17 august 
și 1 septembrie.

La acest examen se pot pre
zenta absolvenții liceelor de cultu
ră generală, cursuri serale și în- 
văfămînt fără frecventă și ai licee
lor de arfă, cursuri de zi, din anul 
școlar 1967/1968.

De asemenea se pot prezenta 
și persoanele care au absolvit licee 
de cultură generală (cursuri de zi, 
serale și învăfămînt fără frecventă) 
sau licee de artă (cursuri de zi) 
in perioada 1964—1967 și care au 
susfinut acest examen de maximum 
două ori.

Ca și în anul trecut, examenul 
de bacalaureat se susține la urmă
toarele obiecte :

a) . — Secfia reală : matematică
— scris și oral, literatură română
— scris și oral și o disciplină la 
alegere între fizică, chimie, biolo
gie — oral ;

b) . — Secfia umanistă : literatura 
română — scris și oral, o limbă 
modernă la alegere, între franceză, 
Bngleză, rusă, germană sau limba 
latină — scris și oral și o disciplină 
la alegere între fizică, chimie, bio
logie, istoria patriei, filozofie — 
oral.

Candidafii provenifi de la liceele 
de artă vor susține examen și la 
obiecte de specialitate.

Absolvenții liceelor cu predarea 
în limbile naționalităților conlocui
toare susfin examen scris și oral și 
la literatura maternă. Programele 
disciplinelor pentru examenul de 
bacalaureat sînt cele valabile în 
anul 1967.

■
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Î Teatrul de stat de operetă (la Sala Palatului) 
ontesa Maritza — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale* (sala Comedia) 
Heidelbergul de altădată — 19,30, (sala Studio) 
Topaze — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala 
din str. Al. Saliia nr. 76 A) ( Candida — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: Ivanov — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale” : Ulciorul sfărîmat ț Cîntă- 
reața cheală — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Pa- 
puciada — 17, (sala din str. Academiei) : Gullver în 
țara păpușilor — 10.
■ Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți *68 
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generala a Sindi
catelor : Cu picioarele pe pămînt — 19.
0 Circul de stat: Ansamblul Circului Mare din Mos
cova — 20.

cinema
0 o lume nebuna, nebună, nebună (ambele serii) 
PATRIA — 9,30 J I* ; ",** :
12.30 ; 16,30 ; 20.
0 împușcături pe portativ 1 REPUBLICA (completare 
Miracole) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45, VICTORIA (comple
tare Plinea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Plinea 
noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pă
mînt și foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Cel șapte samurai ; CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 30.
0 zidul înalt : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
0 Capcana : FESTIVAL — 8,30 ; 10,45 ; 18 ; 15,30 ; 18 s
20.30, FEROVIAR — 9,15 ; 11,30 { 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, EXCELSIOR — 3 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 
(la toate completarea Plinea noastră), MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 8,45 ; 11 : 
13,30; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare Dațl-ml 
un calmant) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 10,30 ; 19 ; 21,30.
0 Loanat LUMINA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 9,15—15,45 în continuare ; 18,15; 20,45.
0 o poveste uimitoare ; DOINA (completare Pași spre 
Brâncușl) — 9 ; 10 ; 11,30 ; 13,45.
0 Robii i DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Martin soldat: UNION — 16,30 ; 18,30 ; 20,30, FE
RENTARI (completare Republica la 20 de ani)
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 O sută unu dalmațlent : TIMPURI NOI — 9—21 
continuare, DRUMUL SĂRII (completare Nălcă 
veverița) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Cînd tu nu ești : GIULEȘTI (completare Dațl-ml 
calmant) — 10; 15,30; 18; 2X."‘. ;
tare Salut, Kenya) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor (ambele serii) s ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 19.
0 Zece negri mititel: DACIA (completare Salut, 
Kenya) — 8—14,15 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Escroc fără voie : BUZEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Jocuri neschimbate : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Un bărbat șl o femeie : GRIVIȚA (completare Lauri 
celor mai buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
ARTA (completare Orizont științific nr. 12/1967) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Căutațl Idolul j BUCEGI (completare Lauri celor 
mal buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Careta verde: GLORIA (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Permanențe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30,
0 Cea mal lungă noapte : UNIREA (completare Ana
tolia ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30;
0 Moartea după cortină: TOMIS (completare O 
nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30.
0 încercuirea: FLACARA (completare Miracole) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Vulturii zboară devreme i VITAN (completare în
cercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dosarul XII: MIORIȚA (completare In tntîmpi- 
narea viitorului) — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
PACEA (completare Sorinei și soarele) — 16 ; 18 ; 20.
e Război șl pace (seriile I și II) : POPULAR — 15 ;
19.30, PROGRESUL — 15 ; 19,15.
0 De trei ori București 5 AURORA — 9,30 ; 11,30;
13.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O fată fericită • MUNCA (completare Anatolia ospi
talieră) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar; MOȘILOR (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — io ; 12; 14;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Republica Skld : COSMOS (completare Pe drumul 
măiestriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Corlgența domnului profesor : VIITORUL (comple
tare Mal bine să prevenim... Pfbfllaxia TBC) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
0 Innorare trecătoare : LIRA (completare In - întâm
pinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde: COTROCENI (completare 
Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

18 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9;

Se poate vorbi despre 
pictura tânărului artist 
plastic Viorel Mărginea- 
nu ca despre o pictură în 
general constituită, în ca
re opțiunile de viziune șl 
modalități de expresie 
s-au săvîrsit deja, și încă 
într-un chip viguros si 
personal. Fiind prin 
structură o natură echi
librată si deliberativă, s-a 
fixat cu statornicie, în
tr-un univers propriu, pe 
care-l consideră inepui
zabil ca valență poetică, 
deși nu se poate afirma 
că privirii interioare nu-i 
corespunde una exterioa
ră, atentă si receptivă la 
tot ce se oferă ca suges
tie de valoare în arta 
contemporană. Elemente
le cu care construiește a- 
cest univers sînt aparent 
limitate și comune, pen
tru că într-un fel apar
țin artei din totdeauna. 
Sînt îndeobște peisaje, pa
noramice desfășurări mon
tane, compoziții evoca
toare a unor tonice sce
ne rustice si industriale 
(târguri țărănești, turme 
la păsunat, mineri ieșind 
din sut etc.) ori flori, 
flori de cîmp mai ales, cu 
mirosuri iuți de pămînt 
si ferigă, dispuse în mici 
si multiple inflorescențe, 
încremenite într-o pere
nă demnitate.

Viziunea picturii 
e ceea ce s-ar putea 
mi la prima vedere 
gurativă, căci apar 
pînze si oameni, si

sale 
nu- 
fi- 
în 

eo-

jul își definesc niște e- 
xistențe proprii, dincolo 
de semnificațiile lor ime
diate. Există, de aseme
nea, o tendință de cu
prindere macrocosmică a 
peisajului descris. în care 
fiecare parte a tabloului 
dezvoltă o lume aparte 
(satul de ne dealuri defi
nește o altă existentă fa
tă de cea a pădurii și 
turmei de oi de la sub
solul tabloului sau de cea 
a păsărilor, ciudate li
belule de smalț, desfășu
rate în tăriile cerului). 
Această tendință apare si 
în alte lucrări ca: „Flo
rile si luna" (subiect ca
re în alte mîini ar fi e- 
șuat poate în edulcorat), 
unde micile petale si in
florescențe ale muscate
lor, învolburate migălos, 
precis, ușor baroc, tre
zesc insolite asociații prin 
contrapunerea lor struc
turii (văzută parcă mi
croscopic) inflorescențe
lor minerale, de pe scoar
ța astrului vecin.

Atunci cînd încearcă 
compoziții cu personaje 
vădește însă o tendin
ță spre schematiza
re, dintr-OA dată totul re
venind într-un prim 
plan, mai mult cu vir
tuți decorative decît con
ceptuale. Ne referim de 
pildă la un „Tîrg la Vi- 
șeu“, altfel de o pură si 
subtilă poezie rustică, ca
re într-un fel ne amin
tește de Ghiață, și un 
„Cor din Maramureș"

în
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Schiță de portret artistic

Viorel

Mărgineenu

păci, si case, si păsări, si 
obiecte oarecare. Evi
dent însă, că nu le-a 
pictat niciodată pentru 
plăcerea imitației, ci, tra
tate simplu si stilizat, au 
exprimat în primul rînd 
prin relația lor o reali
tate 
țață,

Dacă în ceea ce privește 
arta interpretativă baletul 
nostru nu se putea plînge 
de forțe de prim 
reușind, datorită 
cucerească un 
prestigiu pe plan 
țional, nu tot astfel stăteau 
lucrurile și cu creația 
propriu-zisă în balet.

Dar iată că, în sfîrșit, 
baletul nostru a început să 
manifeste o promițătoare, 
personalitate. Ce a deter
minat această ieșire din 
anonimat ? Curajul de 
încerca noi formule, 
a ieși din făgașul comod 
și tern al reeditării unor 
vechi și arhicunoscute cli
șee. Și acest curaj l-a avut, 
spre 
scenă 
Opera din București, în- 
ființînd în cadrul ei un 
studio experimental 
muzică și dans „Studio '68“. 
Reacția unanimă a publi
cului — viu surprins de 
noutatea tematică și stilis
tică a spectacolului pre
zentat — reacția nedezmin
țită nici la spectacolele ur
mătoare a fost dintre cele 
mai favorabile.

Oleg Danovski șl Vasile 
Marcu, sub a căror regie 
au apărut pînă în prezent 
lucrările de balet ale stu
dioului, au reușit să dove
dească noi disponibilități 
creatoare pentru o artă în 
continuă evoluție, iar inter- 
preții, nu mai puțin, au pu
tut să se reliefeze în ro
luri inedite, dezvăluindu-și 
și alte fațete ale personali
tății lor artistice. Am putut

ordin — 
lor, să 
deosebit 
interna-

a 
de

meritul ei, prima 
de balet a tării,

de

astfel să ne întregim imagi
nea unor interpreți 
lia lui Irinel Liciu, 
labilă în momentul 
cuși (reîntoarcerea 
scenă, după o ;
lungă, constituind în sine 
un deosebit eveniment), a 
unor dansatori
Iliescu, 
cescu, 
Cristina 
Simion, 
Amato 
Moise,
Gheorghe Căciuleanu, con
ferind strălucire reprezen
tațiilor.

Interesul manifestat pen
tru studioul experimental 
din cadrul Operei a de
monstrat, fără dubiu, cît 
de necesară era crearea lui, 
înviorarea peisajului nos
tru coregrafic. Dar exis
tența acestui studio poate 
acoperi oare toate nevoile, 
poate răspunde multiple
lor posibilități de manifes
tare a fanteziei coregra
fice? în intențiile Operei, 
acest studio experimental 
se vrea un laborator de 
creație, ale cărui uși să fie 
deschise tuturor artiștilor, 
chiar și celor din afara in
cintei sale; într-un cuvînt, 
tuturor celor care ar putea 
avea un cuvînt de spus în 
propășirea artei coregra
fice (respectiv, bineînțe
les, și a celei lirice). Dar 
programul de lucru al 
Operei — repertoriul cu
rent, timpul și sălile afec
tate repetițiilor, desele tur
nee etc — este prin el 
însuși atît de încărcat, în-

de ta- 
, inega- 

Brân- 
sa la 

absență

Ileana 
Mezin- 

Popa, 
Rodica 

Ștefanski, 
Dan 

Și

ca
Alexa 

Magdalena 
flamei, 

Sergiu 
Checiulescu, 
Ion Tugearu

cît chiar și pentru core
grafii și dansatorii din ca
drul instituției pregătirea 
acestor spectacole 
mentale înseamnă 
blemă destul de 
Cu atît mai greu 
se manifeste aci și alți ar
tiști, care nu au privilegiul 
de a face parte din cadrele 
Operei.

Există o serie de artiști 
entuziaști, pasionați ai fru
mosului coregrafic, dar ca
re, practic, nu au cum să 
se manifeste, sau dacă li 
se oferă vreo ocazie, aceas
ta este întîmplătoare și 
nesigură. Este știut cîte di
ficile probleme premergă
toare ridică realizarea unui 
exigent spectacol de dans : 
existența unei săli de an
trenament, participarea a- 
siduă a unor dansatori cu 
o bună pregătire tehnică 
(chiar și cele mai bune in
tenții ale coregrafului se 
pot pierde lucrînd cu un 
colectiv de dansatori insu
ficient exersați tehnic), re
petiții și, în sfîrșit, o scenă.

Unde și cum să-și veri
fice aptitudinile tinerii 
dansatori cu certa vocație 
către plăsmuirile coregra
fice ?

Examenele de sfîrșit de 
an ale școlilor de coregra
fie. în cadrul cărora unii 
dintre ei reușesc să se evi
dențieze ca niște virtuali 
coregrafi înzestrați, în
seamnă prea puțin pentru 
o îndeletnicire care cere 
foarte multă practică. Une
ori se mai ivește ocazia 
prezentării creațiilor lor în

experi- 
o pro- 
dificilă. 

ar fi să

cadrul unor conferințe sau 
al unor spectacole muzica
le. Dar cel mai adesea a- 
ceste manifestări trec ne
observate, publicul nu prea 
știe de existenta lor și cri
tica de specialitate nu le 
consemnează. Clubul stu
dențesc înființat la Casa de 
cultură a studenților a de
venit în ultimul timp gaz
da unor vii manifestări ar
tistice, consacrate dansu
lui, muzicii și poeziei. Pre
zenta în cadrul serilor clu
bului a dansatoarei Mi
riam Răducanu și a parte
nerului său, Gheorghe Că
ciuleanu, compozițiile și 
improvizațiile lor coregra
fice, de mare originalitate, 
conferă acestor seri un far
mec inedit. Dar cît de spo
radice rămîn asemenea 
manifestări !

Există, de asemenea, po
sibilitatea de a nuanța pei
sajul nostru coregrafic și 
de a-i da în același timp 
un timbru propriu autoh
ton, prin realizarea unor 
spectacole de dans cult ro
mânesc. Inițiat de Floria 
Capsali și 
modalități 
Vera Proca 
tre Bodeuț,
mânesc ridică problema u- 
nei viziuni originale a pre
lucrării folclorului, recla- 
mînd o tehnică și un stil 
care nu trebuie confun
date cu tehnica și stilul an
samblurilor noastre popu
lare. Dar aceleași proble
me practice le ridică, evi
dent, și realizarea ideilor 
acestor coregrafi : sală,

continuat, 
personale, 
Ciortea și 

dansul cult

în 
de 

Pe
ro

dansatori exersați, antre
nament special etc. Și este 
trist că 
cercetători 
interesante 
dans, care 
zenta din 
original 
poporului 
pur și simplu unde și cum 
să se exprime ca artiști, 
să formeze o școală.
(Diversele încercări de 
a înjgheba la iuțeală
mici și efemere gru
puri, în vederea unor ipo
tetice spectacole, înseamnă 
un imens și deseori inutil 
consum de energie).

Prin însuși profilul lor 
artistic. Opera (chiar și cu 
corectivul unui studio), an
samblurile populare și tea
trele de revistă nu pot a- 
coperi integral multiplele 
forme de manifestare a ar
tei noastre coregrafice. In 
alte țări, unele cu un po
tențial artistic mult mai 
modest, există teatre afec
tate unor formații și trupe 
de balet 
distincte.

Lucrul 
și la noi, 
ma unui 
independent de instituțiile 
amintite. El ar putea de
veni un focar de inițiative, 
un adevărat laborator de 
creație cu ușile deschise 
tuturor (inclusiv artiștilor 
celorlalte teatre, din Capi
tală sau restul tării) ; aici 
ar putea conlucra coregrafi 
și dansatori de formațiile 
cele mai diferite și s-ar 
putea evidenția o serie d»

acești pasionați 
ai unei atît de 

formule de 
ar putea repre- 
plin un aspect 

al spiritualității 
nostru, nu au

cu personalități

s-ar putea realiza 
eventual sub for- 
teatru sau studio

tinere elemente ale Școlii 
de coregrafie, depistîndu-se 
talente și vocații : aici ar 
putea, de asemenea, să aibă 
loc, periodic, reprezentații 
ale unor formații de balet 
din diverse orașe ale tării 
într-un rodnic schimb de 
experiență (ar însemna tot
odată și un act de echitate 
față de aceste formații, pe 
care Capitala nu are prile
jul de a le cunoaște) ; s-ar 
putea audia muzici pentru 
eventuale balete, citi și co
menta librete, proiecta fil
me, ține conferințe, orga
niza mici expoziții de sce
nografie. Un astfel de stu
dio ar putea fi un mijloc 
de a atrage masiv în orbita 
dansului artiști diverși și 
valoroși : poeți, muzicieni, 
artiști plastici, regizori de 
teatru și film, actori, cît și 
tehnicieni ai sunetului și 
luminii. El ar putea în
semna un admirabil teren 
comun de lucru pentru ac
tori și dansatori, permițînd 
o colaborare (inexistentă 
azi) care ar putea fi admi
rabil fructificată în viitoare 
spectacole de „teatru to
tal". S-ar putea organiza 
discuții, înainte și după 
realizarea spectacolelor, la 
care să participe artiștii 
respectivi șl alții interesați, 
esteticieni și critici de artă 
și. ceea ce este foarte im
portant, publicul. Ar putea 
fi oferite noi și fertile su
gestii în urma cărora arta 
nu ar avea decît de cîș- 
tigat

mult mai nuan- 
o necesitate de 

ordin afectiv și spiri
tual. Există o reciproci
tate si în sens invers în
să. Sentimentul nu gă
sește o cale mai optimă 
de afirmare decît prin a- 
ceste 
niște 
niște 
turii 
nea sa constantă si în a- 
fara căreia nu poate con
cepe creația. Natura de
vine într-un sens parte
ner al unui dialog prin 
care artistul tinde să-și 
răspundă tuturor întrebă- 
rilo'fi’majore. Observă a- 
tent, compară, disociază 
esențe, subzistând la el, 
nedisimulată, o filozofie 
rustică, de rezonanțe mio
ritice, proprie țăranului 
de la munte, statornic, 
sobru si grav în efuziu
nile sale. Viziunea sa e 
panoramică, toate peisa
jele sale traduc mai mult 
decît poate reține obiec
tiv și-n mod obișnuit re
tina umană, pictând nu 
ceea ce „vede", ci ceea 
ce „știe" despre peisaj, 
într-un chip meticulos, ca 
într-o operație cartogra
fică, cu egală dragoste și 
interes fiecare detaliu 
(de aceea lucrările, mai 
ales desenele, delicate 
picturi în pastel, au u- 
neori aspectul unor hărți 
la scară mică, vag 
haice și naive), 
ceastă viziune, 
prin structura 
ne excluderea 
ipostaze pitorești, de „re
gizare", de „dilatare" 
sentimentală a unui oare
care aspect natural. Ceea 
ce încearcă el este mai 
degrabă evocarea unui 
peisaj spiritual, definirea 
unei geografii specifice, 
ambianța generatoare a 
atâtor valori și bunuri de 
cultură populare. Chiar 
atunci cînd pictează des
fășurările ciclice ale na
turii, anotimpurile, nu e 
atent la decorația exteri
oară, la pitorescul cro
matic al acestora, ci în 
peisaje destul de asemă
nătoare la urma urmelor 
surprinde cu remarcabil 
rafinament izbucnirea sau 
domolirea energiilor, por
tretul spiritual al peisa
jului. Și „Sfîrșit de iar
nă", și „început de pri
măvară" descriu aceleași 
dealuri cu vigoare ondu
late în care cîțiva copaci, 
case sau păsări, dau un 
sensibil fior de vitalitate, 
de forță si mișcare sub
terană, în ciuda statismu- 
lui plastic, a lipsei ges
ticii corespunzătoare. O 
„Toamnă" (pînză mai 
nouă care a figurat si în 
Bienala tineretului de la 
Paris alături de încă alte 
patru lucrări), ținută în 
tonuri dense de brun și 
verde, se desfășoară ca o 
tapiserie vegetală si mi
nerală, molcomă, ca niș
te ape frămîntate de tă
riile verii, ce caută cu o 
plăcută oboseală malul. 
E în această pregătire de 
hibernare, în acest gest 
de a „trimite natura la 
culcare", o prestanță si o 
noblețe care se cuvin re
marcate. în aceste pînze, 
si faptul e si mai eloc
vent într-o cunoscută lu
crare ca „Iarna la Ce- 
nade", subzistă si un fior 
metafizic, de nuanță breu- 
gheliană, unde elemente
le care însuflețesc peisa-

elemente figurate, 
simboluri în fond, 
chintesențe ale na- 
care rămîne pasiu-

ar- 
Tocmai a- 
cerebrală 

sa, impu- 
oricărei

(încă neexpus) în care 
toată compoziția, altfel e- 
chilibrat organizată, își 
epuizează mai repede și 
limitat valențele liris
mului său grav si refle
xiv. Artistul cultivă mai 
degrabă elementul zoo
morf (o lume întreagă de 
păsări, 
ciudate, 
cornute 
cu un 
pictură 
jele sale).

Lucrările sale conțin un IS 
sîmbure de naivitate, fă- h 
r& să-l putem defini pro- ffl 
priu-zis un naiv, un fond yj 
de poezie antimecanică și 
antilivrescă, cu rosturi H 
demitizante, defetișizante, ffl 
o lume de autentice can- [j 
dori, de neașteptate gin- 
gășii pentru un „spirit H 
sever". Viorel Mărginea- ffl 
nu e posesorul unei teh- H 
nici împlinite, care nu 0 
implică evident noțiunea g] 
de definitiv. Ceea ce pri- a 
mează la el ai fi încli- _ 
nat să crezi că sînt ri- H 
gorile desenului, care re- H 
glementează precis, func- “ 
țional compoziția si care a 
prin pregnanța și sensibi- gj 
litatea sa de arabesc se g| 
impun ca atare. Artistul 
este (în fond) un colo- 
rist, un rafinat colorist 0 
care prin discreție tona- a 
lă, ritm si echilibru vă- M 
dește intime afinități — [4 
în spirit — cu cromatica a 
artei noastre populare, _ 
de care îl apropie nu nu- B 
mai elementul formal, ci | 
si o optică corespunzi- H 
toare. li repugnă ca și 0 
creatorului popular acor- w 
durile stridente, violente, I 
o împăstare, p suprasa- _ 
turare a suportului prin ffl 
culoare, cultivă ca si el 
pauza de largă respirație ■ 
între tonuri. Pentru ar- H 
tist, majoritatea lucrări- m 
lor sînt incluse sau unei tâ 
atmosfere luminoase (al- 
buri si griuri de o rară ffl 
delicatețe, în special în | 
peisajele de iarnă) sau u- “ 
neia dense si mate, în- g 
deosebi brunuri, care to- g 
pește unificator structura □ 
lor cromatică. Ici, colo, _ 
sîmburi de culoare — ro- Kj 
șii, verzi, albaștri, — ca | 
niște sîmburi de lumină, “ 
valorează tonul general, H 
iradiar. Totul e spus cu g 
discreție, cu mare limpe- ■ 
zime și acuratețe, cu pro- ra 
bitate si respect pentru B 
meșteșug, la adăpost de g 
echivocuri si subterfugii. 
Pictura sa e modernă, de | 
o modernitate incontesta- Ei 
bilă, care stă în primul SI 
rînd în viziune, în capa- 
citatea sa de cuprindere, H 
sintetizare si sincroniza- h 
re a unor realități. “

Apreciind lucrările de | 
pînă acum ale tânărului 
pictor, talentul său, se | 
cuvine să subliniem nece- 
sitatea amplificării efor- H 
tului său de creație, defi- g 
nirii cu pregnanța a per- 
sonalității sale artistice. S 
Artistul nu se poate con- | 
sidera dispensat de a “ 
munci în continuare pen- B 
tru a se perfecționa, ur- | 
mînd în această privință 0 
exemplele ilustrate în 
mod strălucit de perso- |g 
nalități de prim rang ale | 
vieții artistice, care nu a 
pregetă să-și desăvîrșetis- ffl 
că măiestria pînă la bfrîrî- | 
nețe. Se spune că taten- “ 
tul obligă! Munca asi- H 
duă, căutările înnoitoare, | 
efortul de autodepășire, w 
perseverența sînt numai a 
cîteva din cerințele împli- M 
nirii unei opere ce se a- H 
nunță a fi prodigioasă. a

anele destul de 
de ol, capre sau 
mari populează 
vag parfum de 
medievală peisa-

Cornel Radu 
CONSTANTINESCU
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Solidari cu lupta dreapta i

tugeniusz Szyr MITINGUL DE LA TIMIȘOARA

Luni dimineața a sosit în Capi
tală Eugeniusz Szyr, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R-P. Polone, președintele Comite
tului pentru știință și tehnică, pen
tru a face o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de to-

Primire la ConsiOd de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, a primit 
luni după-amiază, la Palatul Con
siliului de Miniștri, pe vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Eugeniusz Szyr, pre
ședintele Comitetului pentru Știin
ță și Tehnică, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat Ilie 
Diculescu și Nicolae Sîrbu, vice
președinți ai Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Emil Mi- 
tescu, secretar permanent adjunct

Adunări de constituire a consiliilor Cronica zilei
sindicate județene provizorii

în ziua de 19 februarie au avut 
loc plenare ale consiliilor regionale 
ale U.G.S.R. care au hotărît înce
tarea activității actualelor consilii 
regionale și raionale, în vederea 
constituirii organizațiilor sindicale 
județene și a-alegerii organelor lor 
provizorii de conducere. în aceeași 
zi, în 12 județe au avut loc adunări 
ale activului sindical din raza de 
activitate a județelor respective, în 
cadrul cărora au fost constituite 
consiliile sindicale județene provi
zorii și comisiile județene de cen
zori.

La aceste adunări ale activului 
sindical au luat parte membri ai 
Secretariatului, ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.G.S.R.

PE BARICADELE
LUPTEI SOCIALE

(Urmare din pag. I)

★

va fi depus 
din Bucu-

merite deosebite pe tărîm 
și didactic, a fost ales 

corespondent și apoi 
titular al Academiei Re-

Corpul defunctului 
în holul Universității 
rești, strada Edgar Quinet. Accesul 
publicului este permis în ziua de 20 
februarie între orele 17 și 20 și în

congrese șx 
nale, a făbi ' 
ce valoroase. în anul 
premiat de Asociația

Pe pîrtiile de schi de la Clâbucet

SPORT Ă început 
turneul
vohiUstelor
jeneze

STElUIi Continuîndu-și 
turneul în Iugoslavia, echipa 
de fotbal Steaua București a 
jucat la Skoplje cu formația 
Vardar pe care a învins-o cu 
3—1 prin golurile înscrise de 
Rotaru (min. 19), Pantea (min. 
54) și Sorin Avram (min. 73). 
Pentru gazde a marcat Ilisv- 
ski (min. 68).

a t. apjed în orașul 
Zrenianin (Iugoslavia) s-a 
desfășurat un turneu interna
țional de fotbal la care au 
participat echipele U. T. Arad, 
Union Teplice (Cehoslovacia), 
Elfire Bâkăscsaba (Ungaria) și 
Proletar Zrenianin. Turneul a

LA PRAGA, ÎN CADRUL „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
HANDBAL MASCULIN, echipa lo
cală Dukla a întrecut cu 24—-14 
(10—7) formația norvegiană Fredens- 
borg Ski-Og. Handbaliștii cehoslovaci 
s-au calificat pentru semifinale.

★
ÎN PRELIMINARIILE CAMPIO

NATULUI MONDIAL FEMININ DE 
HANDBAL, echipa Cehoslovaciei a 
întrecut cu 15—10 (6—5) selecționa
ta Norvegiei. învingătoare și în pri
mul meci, echipa Cehoslovaciei s-a 
calificat pentru turneul final. 

varășul Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
de membri ai conducerii Consiliu
lui.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București, și membri ai ambasa
dei.

al Comisiei guvernamentale pen
tru dotarea cu echipament de 
calcul și automatizarea prelucrării 
datelor.

Au luat parte Metera Jerzy, vi
cepreședinte al Comitetului pentru 
Știință și Tehnică, consilier, pre
cum și Jaromir Ocheduszko, am
basadorul R. p. Polone la Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării în 
domeniul cercetării științifice între 
cele două țări. (Agerpres)

Participanții la adunările activu
lui sindical au subliniat, în cuvîn- 
tul lor, justețea măsurilor adoptate 
de conducerea partidului și statu
lui, de Marea Adunare Națională, 
cu privire la îmbunătățirea orga
nizării administrative a teritoriu
lui țării.

în numele oamenilor muncii — 
membri de sindicat — din jude
țele respective, ei au exprimat a- 
deziunea unanimă la măsurile 
adoptate de conducerea partidului 
și statului și hotărîrea lor de a în
deplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin în opera de desăvîrșire 
a construcției socialismului în pa
tria noastră.

In cadrul adunărilor au fost a- 

fost cîștigat de echipa Prole
tar Zrenianin, care în finală a 
dispus cu scorul de 2—1 de 
Union Teplice. Locul trei a re
venit echipei U. T. Arad învin
gătoare cu 5—0 (2—0) în fața 
formației Elore Băkăscsaba. 
în prima zi, U. T. Arad a fost 
întrecută cu 1—0 de Union 
Teplice.

F. C. In cadrul
turneului pe care îl întreprin
de în R. D. Germană, echipa 
de fotbal F.C. Argeș a ju
cat la Dresda cu formația lo
cală Dynamo din prima ligă. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—0 (0—0).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOXERUL FRANCEZ MARCEL 

CERDAN JR. (cat. semimijlooie),. fiul 
fostului campion al lumii Marcel Cer- 
dan, a susținut primul său meci peste 
hotare, întîlnindu-se în Berlinul occi
dental cu Karl 
dan, neînvins 
net la puncte, 
mares cea de-a

Furcht. Tînărul Cer- 
în carieră, a cîștigat 
înscriindu-și în pal- 

35-a victorie.
■A

SELECȚIONATELE FEMININE 
DE HANDBAL ALE ORAȘELOR 
SOFIA ȘI NIȘ (Iugoslavia) au susți
nut un meci amical la Sofia. Hand-

PHOTES LS MOSCOVA 
fi LW MESAȚII 
mras romoe

Luni seara a părăsit Capitala, 
plecînd la Moscova, delegația Mi
nisterului Forțelor Armate, condu
să de general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate, care, la 
invitația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșal A. Ă. Greciko, 
va participa la manifestările pri
lejuite de cea de-â 50-a aniversare 
a Armatei Sovietice.

La plecare în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de adjuncții 
ministrului forțelor armate, de ge
nerali și ofițeri superiori. Au fost 
prezenți A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
colonel G. S. Voronin, atașatul mi
litar al Uniunii Sovietice, și alți 
membri ai ambasadei.

CONFERINȚĂ DE PBESâ
LS AMBASADA WIWH

SOVIETICE
Cu ocazia celei de-a 50-a ani

versări a Forțelor Armate Sovie
tice, luni la ambasada U.R.S.S. a 

!

lese, prin vot deschis, organele 
provizorii de conducere ale organi
zațiilor sindicale județene, precum 
și comisiile de revizie.

în timpul lucrărilor au luat cu- 
vîntul membri ai conducerii 
U.G.S.R. care au participat ia a- 
ceste adunări. Vorbitorii au rele
vat însemnătatea măsurilor privind 
îmbunătățirea organizării terito- 
rial-administrative pentru dez
voltarea întregii vieți sociale, pen
tru progresul și înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste și au 
subliniat sarcinile ce revin sindi
catelor în cadrul aplicării acestor 
măsuri.

Adunările de constituire a consi
liilor sindicale județene continuă.

Redutabila selecționată fe
minină de volei a Japoniei 
și-a început turneul în țara 
noastră jucînd ieri, la Con
stanța, cu echipa Penicilina 
Iași din campionatul primei 
categorii, un meci de cinci 
seturi. După cum era de 
așteptat, victoria a revenit 
oaspsSelor la o diferență de 
scor concludentă : 5—0 (2, 13, 
6, 7, 3).

Astăzi, tot la Constanța, vo
leibalistele nipone vor primi 
replica formației locale Fa
rul, urmînd ca în continuarea 
turneului să evolueze la 
București, în compania echi
pelor Rapid (22 februarie) șl 
Dinamo (24 februarie).

balistele bulgare au învins cu scorul 
de 10—-4 (4—2).

★
REZULTATE DIN CONCURSUL 

DE ATLETISM PE TEREN ACO
PERIT DE LA MOSCOVA : mascu
lin : 1500 m — Mason (S.U.A.) 3' 
47” 5/10; lungime — Ovanesian 
(U.R.S.S.) 7,97 m ; greutate — Mag
gard (S.U.A.) 19,02 m; înălțime — 
Hubner (Cehoslovacia) 2,09 m; fe
minin : înălțime — Pușkareva
(U.R.S.S.) și Valentova (Cehoslovacia) 
1,73 m ; 800 m plat — Hoffmann (Ca
nada) 2’ 09” 6/10, 

avut loc o conferință de presă, în 
cadrul căreia colonelul G. S. Vo
ronin, atașat militar, aero și na
val, a evocat faptele de arme ale 
ostașilor sovietici pentru apărarea 
primului stat socialist din lume.

Născută în focul Revoluției din 
Octombrie, Armata Roșie s-a dez
voltat și s-a întărit continuu. For
țele Armate Sovietice — a arătat 
col. G. S. Voronin — sînt astăzi în
zestrate cu tehnica de luptă cea mai 
modernă. Principalul mijloc de sto
pare a oricărui agresor și de zdro
bire hotărîtă a lui îl constituie tru
pele de rachete cu destinație stra
tegică și submarinele atomice e- 
chipate cu rachete. Baza forței de 
luptă a trupelor de uscat o con
stituie rachetele tactice-opera- 
tive cu încărcături nucleare. Divi
ziile de tancuri și de infanterie 
motorizată — a spus vorbitorul — 
sînt dotate după ultimul cuvînt al 
științei și tehnicii militare. Rele- 
vînd frăția de arme sovieto-româ- 
nă, el a arătat că, împreună cu ar
matele țărilor socialiste, strîns u- 
nite de aceleași interese fundamen
tale, Forțele Armate ale U.R.S.S. 
stau de strajă păcii în lumea în
treagă.

Luni s-a înapoiat în Capitală 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, care a făcut o vizită de șapte 
zile în Kuweit, la invitația minis
trului finanțelor și petrolului din 
această țară.

în cursul vizitei, ministrul ro
mân a fost primit de emir și de 
primul ministru al Kuweitului, și a 
purtat discuții cu ministrul finan
țelor și petrolului, ministrul in
dustriei și comerțului, cu con
ducători ai altor organe cen
trale și cu reprezentanți ai Compa
niei naționale de petrol (K.N.P.C.).

Discuțiile s-au axat asupra po
sibilităților de dezvoltare a relații
lor economice între cele două țări.

★
Cu prilejul celei de-a 20-a ani

versări a victoriei oamenilor mun
cii din Cehoslovacia din februarie 
1948, cînd popoarele ceh și slovac 
au acționat unitar împotriva reacți- 
unii, care a vrut să răstoarne evo
luția politicii interne, ambasado
rul R. S. Cehoslovace la București,

In ziua de 19 februarie 1968 a în
cetat din viață academicianul Eu
gen Angelescu, profesor consultant 
la Universitatea din București.

Născut la 4 februarie 1896, ur
mează cursurile liceului din Cra
iova și apoi pe cele ale Facultății 
de științe a Universității din Bucu
rești, devenind licențiat în științe 
fizico-chimice. In anul 1922 i s-a 
acordat, la Universitatea din Ro
ma, titlul de doctor în chimie.

A funcționat în învățămîntul su
perior din 1919, ca asistent, obți- 
nînd toate gradele didactice, in
clusiv pe cel de profesor șef de ca
tedră. Totodată, a fost decan al 
Facultății de chimie și prorector 
al Universității București.

Ca om de școală, profesorul Eu
gen Angelescu a desfășurat o bo
gată activitate didactică-pedagogi- 
că, formînd numeroase generații 
de chimiști.

Pe tărîm științific, acad. Eugen 
Angelescu a desfășurat o rodnică 
activitate în domeniul chimiei or
ganice, publicînd peste 200 de 
lucrări științifice în reviste de spe
cialitate din țară și străinătate. 
A inițiat primele cercetări în do
meniul chimiei coloidale în țara 
noastră. Participînd la numeroase 
----------- conferințe internațio- 

:ut comunicări științifi
ce valoroase. în anul 1936 a fost 

chimiștilor 

ingerințele potentaților obscurantiști 
în organizarea învățămîntului și al
cătuirii programelor de studiu. E 
vorba, așadar, de o gamă vastă 
și diversă nu numai de categorii 
sociale, ci și de orientări politice. în 
rîndurile acestui front larg se află 
comuniști și socialiști, agrarieni, ca
tolici, liberali, studenți și intelectuali 
fără de partid, organizații de femei 
și sindicale; se află, de asemenea, 
revoluționari care luptă cu arma în 
mînă împotriva asupritorilor poporu
lui. Diferite prin pozițiile sociale și 
grad de organizare și conștiință, toa
te aceste largi clase și categorii 
populare militează în același sens, 
pe căi și cu mijloace diferite, avînd 
ca numitor comun aspirația spre li
bertate și progres.

Pentru a menține rînduielile ac
tuale, oligarhiile latino-americane,

Un mare număr de timișoreni — 
muncitori, intelectuali, studenți și 
alți cetățeni din Timișoara — au 
luat parte luni după-amiază, la 
clubul C.F.R. ~ 
miting de 
dreaptă a 
mez.

Mitingul 
ferențiărul

„16 Februarie", la un 
solidaritate cu lupta 

eroicului popor vietna-

a fost deschis de con- 
universitar Ion Româ- 

nu, membru al Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez. Luînd cuvîntul, 
Leonida Tămaș, membru al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu Timiș, 
a arătat că evenimentele din ulti
ma vreme din Vietnamul de sud, 
ofensiva generalizată a forțelor pa
triotice ale Frontului Național de 
Eliberare au îndreptat atenția 
opiniei publice din întreaga lume 
asupra luptelor eroice ale poporu
lui vietnamez. Cu o vigoare re
marcabilă — a spus vorbitorul — 
patrioții au dat grele lovituri inter- 
venționiștilor americani, provocîn- 
du-le mari pierderi materiale șl 
umane. Victoriile repurtate de pa
trioții din Vietnamul de sud dove- 

dr. Cestmir Cisar,. a organizat luni 
o conferință de presă la sediul 
ambasadei, la care au participat 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

★
La invitația președintelui Comi

tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovel, luni după- 
amiază a sosit în Capitală secre
tarul de stat al afacerilor culturale 
și informațiilor al Tunisiei, Chedii 
Klibi, însoțit de funcționari supe
riori din acest secretariat.

Printre persoanele oficiale pre
zente la aeroport se afla și Mah
moud Maamouri, ambasadorul Re
publicii Tunisiene la București.

★
A plecat la Stockholm o delega

ție oficială de ziariști români, 
condusă de Ion Mărgineanu, re- 
dactor-șef al ziarului „România li
beră", care, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe suedez, va 
face o vizită de documentare în 
Suedia. (Agerpres) 

din Franța, pentru contribuții de
osebite la dezaharificarea melase- 
lor.

După 23 August 1944, academi
cianul Eugen Angelescu a desfă
șurat o bogată activitate obștească, 
luînd parte activă la viața socială a 
țării. în calitate de membru al 
Consiliului pentru răspîndîrea cu
noștințelor cultural-științifice a de
pus o muncă susținută pentru popu
larizarea în rîndurile maselor largi 
a noilor realizări din domeniul 
chimiei.

Pentru 
științific 
membru 
membru 
publicii Socialiste România, distins 
cu ordine și medalii și cu titlul de 
profesor emerit.

Academicianul Eugen Angelescu 
a fost membru al Partidului Comu
nist Român.

încetarea din viață a acad. Eu
gen Angelescu constituie o grea 
pierdere pentru învățămîntul supe
rior și știința din țara noastră, pe 
care le-a slujit cu pasiune și devo
tament.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
MINISTERUL 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

★

ziua de 21 februarie între orele 10 
și 12. Adunarea de doliu va avea 
loc în ziua de 21 februarie ora 12, 
iar înhumarea la Cimitirul Belu, 
ora 14.

33

aflate în simbioză cu capitalul străin, 
utilizează din plin instrumentele de 
represiune. Știrilor reproduse la în
ceput li s-ar putea adăuga altele, în 
număr interminabil. Este semnifica
tiv că de un timp încoace, ca unelte 
ale persecuțiilor sînt utilizate din 
ce în ce mai frecvent organizații de 
extremă dreaptă ca „Tacuara" în 
Argentina sau „Mîna albă'1 în Gua
temala, dedicate exterminării siste
matice a celor care, într-un fel sau 
altul, îsi manifestă inconformismul. 
în Guatemala, extremiștii au ajuns 
să răpună 35 de victime într-o sin
gură săptămînă și, după cum declara 
un purtător de cuvînt al lor, „ofen
siva totală de abia a început". în 
multe cazuri represiunile sînt pre
cedate de colaborarea serviciilor de 
spionaj nord-americane și apoi înso
țite de participarea unor detașamen
te militare speciale din S.U.A., așa 
numitele „berete verzi" (cum au do* 

dese coeziunea și legătura perma- Bl 
nentă a Frontului Național de Ell- || 
berare cu masele largi ale poporu- 
lui. Acestea confirmă încă o dată vo- | 
ința nestrămutată a poporului viet- g 
namez de a-și apăra dreptul sacru 
la libertate și independență. Ară- | 
tînd că agresiunea S.U.A. și a aco- Q 
liților lor în Vietnamul de sud și 
bombardamentele asupra teritoriu- | 
lui R. D. Vietnam au stîrnit pro- | 
testul vehement și unanim al tutu
ror popoarelor iubitoare de pace, hi 
vorbitorul a exprimat solidaritatea gj 
frățească a cetățenilor orașului Ti
mișoara, a întregului popor român, ra 
eu cauza sfîntă a poporului vietna- [g 
mez. Cetățenii patriei noastre — 
a subliniat el — își ridică glasul de 1 
protest și condamnă cu tărie răz- [] 
boiul dus de imperialiștii ameri- 
câni în Vietnamul de sud, cer în- 
cetarea imediată și necondiționată | 
a bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, recunoașterea Frontu- pi 
lui Național de Eliberare ca repre- [y 
zentant autentic al populației Viet- 
namulul de sud.

A luat apoi cuvîntul Ho Tu a 
Truc, secretar al Ambasadei R. D. ra 
Vietnam la București. După ce a N 
făcut o scurtă trecere în revistă a ti 
rezultatelor ofensivei forțelor pa- pț 
triotice din Vietnamul de sud îm- f 
potriva agresorilor americani și a o 
marionetelor lor de la Saigon, vor- m 
biterul a spus printre altele : Lupta | 
poporului vietnamez pentru apăra- 0 
rea ființei sale naționale, pentru ra 
libertate și independență este în- fi 
cununată de noi și însemnate 
succese. La aceste victorii parti- 0 
cipă cu abnegație populația Viet- ■ 
namului de sud care instaurează a 
în localitățile eliberate o adminis- 0 
trație nouă, antiimperialistă. Victo- j 
riile forțelor patriotice din Vietna- ' 
mul de sud au produs mari neli- | 
niști în cercurile imperialiste a- [ij 
mericane, derută și teamă în rîn- ™ 
durile clicii de la Saigon. Ele vin : 
să confirme vigoarea și forța Fron- iii 
tului Național de Eliberare în ori- G| 
ce punct al Vietnamului de sud. 
Agresorii americani intensifică ™ 
bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam și în zone cu populație j 
densă din Vietnamul de sud. Po- m 
porul nostru, condus cu înțelepciu- i 
ne de Partidul celor ce muncesc, “ 
este hotărît să dea o ripostă cate- 0 
gorică tuturor celor care încearcă 
să atenteze la cuceririle sale. n

în încheiere, vorbitorul a expri- ’ 
mat mulțumiri călduroase partidu- “ 
lui, guvernului și poporului român | 
pentru sprijinul moral, material, | 
politic și diplomatic acordat po- ™ 
porului vietnamez în lupta pentru 
apărarea cuceririlor sale, pentru j 
libertate și independență.

Participanții la miting au adop- | 
tat o moțiune de solidaritate cu “ 
lupta eroică a poporului vietna- El 
mez, de protest împotriva războ- • 
iului dus de imperialiștii ameri
cani și de acoliții lor pe pămîntul P 
greu încercat al Vietnamului. i

(Agerpres)

vremea
Ieri în țari : vremea s-a men

ținut reoe. Cerul a devenit va
riabil în toate zonele geografice 
ale țării, iar în Banat s-au produs 
înseninări persistente. S-au mal 
semnalat ninsori izolate în estul 
țării șl zona muntoasă. Vîntul a 
prezentat intensificări locale în 
estul țării, spulberînd zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 9 grade la 
Joseni. șl 4 grade la Sînnlcolau 
Mare, Tg. Logrești șl București. 
In București : vremea s-a amelio
rat. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 șl 23 februarie. In țară : 
vreme în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea preci
pitații slabe, izolate, mai ales în 
jumătatea de nord a țării. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatu
rile minime în nordul țării vor fi 
cuprinse între minus 10 și minus 
6 grade, șl minus 3 și plus 3 
grade în sud, iar temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 1 grad în nordul 
țării șl între minus 2 și plus 8 
grade în sud. In București : vre
me în încălzire ușoară. Cerul va 
fi schimbător. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață dimineața.

vedit-o cu prisosință împrejurările 
asasinării lui Ernesto Guevara și al- U 
tele). In momentul de față prezența ra 
„beretelor verzi" este semnalată în Iți 
Nicaragua, Guatemala, Honduras și 
Bolivia. m

Un întreg arsenal de mijloace este R 
utilizat pentru a stăvili lupta pentru IU 
eliberarea de sub dominația impe- n 
rialistă, a lichidării nedreptății so- K 
ciale, asigurării unei dezvoltări na- b 
ționale pe făgașul progresului.

Acestor represiuni le-au căzut vio- FI 
time numeroși reprezentanți ai gru- n 
pârilor politice progresiste, ai orga- “■ 
nizațiilor obștești și sindicale în Pa- FI 
raguay, Honduras, Nicaragua, Haiti I 
și în alte țări. ®

Lupta grea, plină de sacrificii, a Șl 
patrioților din țările latino-america- i 
ne se bucură de simpatia și solida- “ 
ritatea întregii opinii publice pro- n 
gresiste. Pe adresa autorităților so- ) 
sesc tot mal multe mesaje cerînd |i 
eliberarea fruntașilor politici întem
nițați, încetarea persecuțiilor, res- [S 
pectarea drepturilor democratice. N 
Sînt mesaje trimise de organizații 
și persoane progresiste din lumea 0 
întreagă. Poporul nostru își exprimă k 
simpatia și solidaritatea cu luptătorii “ 
pentru progres și libertate și cere să m 
se pună capăt prigoanei îndreptate ri 
împotriva lor. «
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TELEGRAME

EXTERNE

ia peatra 

desființarea 

blscairilor militar®
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

Numărul de duminică al ziarului 
„Drapeau Rouge" publică un apel 
al Partidului Comunist din Belgia, 
care cheamă pe oamenii muncii să 
se pronunțe pentru desființarea 
blocurilor militare și pentru asigu
rarea unei securități colective în 
Europa. In apel se arată că ieșirea 
Belgiei din NA.T.O. înseamnă o 
contribuție la asigurarea păcii In 
Europa.

RAPORTUL UNICEF

SITUATA COPIILOR 
ÎN JÂRILE ÎN CURS 

DE DEZVOLTARE
NEW YORK 19 (Agerpres). —• 

Fondul O.N.U. pentru copii 
(UNICEF), într-un raport pregătit 
pentru Conferința internațională 
asupra drepturilor omului care va 
avea loc anul acesta la Teheran 
între 12 aprilie și 12 mai, atrage 
atenția asupra situației grele a co
piilor în țările în curs de dezvol
tare. In raport se arată că jumă
tate din numărul de copii din lume 
trăiesc în țări în care venitul a- 
nual pe cap de locuitor este sub 
100 de dolari.

în țările în curs de dezvoltare, 
unde copiii sub 15 ani formează 
între 40 și 45 la sută din popu
lație, șansele lor de â primi asis
tență medicală și de a termina 
școala sînt foarte reduse. Se ara
tă, de asemenea, că mulți copii sînt 
obligați să lucreze în producție cu 
orar normal înainte de a ajunge 
la vîrsta de 13 ani pentru a se în
treține și pentru a-și ajuta familia.

„Problema este urgentă, deoare
ce pierderile de vieți omenești și 
de talente potențiale din rîndul 
tinerilor care trăiesc .în țările în 
curs de dezvoltare constituie un 
impediment în calea dezvoltării 
economice și sociale...", se subli
niază în raport

TINEREȚEA LUI
MAURICE 
CHEVALIER

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani, celebrul cîntăreț fran
cez Maurice Chevalier a susți
nut duminică seara pe scena lon
doneză un spectacol de adio. 
Timp de două ore, publicul pre
zent în sală a ascultat cîntecele 
de succes interpretate pentru ul
tima oară de cunoscutul artist 
Cu dezinvoltura ce îl caracteri
zează, Maurice Chevalier a cîn- 
tat, a surîs, a mimat și la sfîr- 
șit și-a imitat chiar propriile 
maniere. După melodia din fil
mul „Un bărbat și o femeie", 
Maurice Chevalier a interpretat 
cîntecele „Voi avea 100 de ani' 
și „La revedere", precizînd pu
blicului, care îl aplauda în pi
cioare, că va mai reveni dar... 
„la televiziune".

CĂLDURA VERII 

NAȘTE FOCURI
Căldurile caniculare au favo

rizat într-o regiune de munte 
situată la 30 de km la est de 
Melbourne, declanșarea unui in
cendiu cu efecte de-a dreptul 
dezastruoase. Sute de oameni 
luptă cu zidul de foc, fără a 
reuși, de cele mai multe ori, să 
limiteze înaintarea incendiului, 
Corespondentul agenției France 
Presse, prezent ieri la locul in
cendiului, rezuma astfel priveliș
tea oferită de regiunea sinistra
tă : „O imensă coloană de fum ; 
asta este tot ce pot vedea spec
tatorii din Melbourne".

„CEI ȘAPTE FRAȚI 
CERVI"

La Reggio Emilia, orașul în 
care mișcarea de rezistență în 
perioada fascistă a avut o am
ploare deosebită, a fost prezentat 
în premieră pe întreaga Italie 
noul film al regizorului Dario 
Puccini, „Coi șapte frați Cervi". 
Filmul, al cărui titlu poartă nu
mele fraților Cervi — partizani 
în timpul Rezistenței, împușcați 
de naziști — aduce pe ecran nu
meroase episoade din lupta eroică 
a populației regiunii Emilia îm
potriva naziștilor și a fascismului.



PIAȚA COMUNĂ

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUR1EA

Sîmbătă și duminică, mile
narul oraș Sulmona, locul 
unde s-a născut marele poet' 
Publius Ovidius Naso, a fost 
cadrul unor manifestări ro- 
măno-italiene prilejuite de a- 
propiata înfrățire oficială a 
orașelor Sulmona și Constan
ța. Frumusețea unică a pano
ramei anticei așezări, situată 
la poalele a două lanțuri de 
munți înalți de peste 1 700 de 
metri, se completa cu aspectul 
atrăgător al străzilor centrale 
împodobite festiv. Afișe mari, 
cu benzi tricolore, vesteau ce
tățenilor Sulmonei — care nu
mără în prezent aproximativ 
25 000 de locuitori — apro
piata desfășurare a festivită
ților.

începutul manifestărilor l-a 
constituit ceremonia desfășu
rată sîmbătă la sediul primă
riei. Ea a fost urmată dumi
nică dimineața de o adunare 
în sala cinematografului co
munal „Pacifico", la care au 
participat autoritățile locale, 
oameni de cultură și artă, 
profesori, conducători ai or
ganizațiilor politice din Sul
mona, un numeros public. 
Luînd cuvîntul, primarul 
Paolo di ,Bartolomeo a rostit 
calde cuvinte de salut la a- 
dresa poporului nostru. El a 
subliniat că legăturile vechi 
de prietenie dintre popoarele 
italian și român cunosc în zi
lele noastre o nouă dezvoltare 
și intensificare. Vizita pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și a ministrului de 
Corneliu Mănescu în 
a spus vorbitorul — eonfir- 
mînd și consolîdînd relațiile 
dintre cele două popoare au 
scos și mai mult în evidență 
valoarea unei moșteniri care 
de aproape două mii de ani 
unește Italia și România.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Republicii Socialiste 
România in capitala Italiei, 
ing. Cornel Burtică.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți s-a dat apoi ci
tire textelor telegramelor de 
salut adresate președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, ministrului 
de externe al Italiei, Aminto- 
re Fanfani, și primarului ora
șului Constanța.

In continuare, cei prezenți 
au vizionat producția cinema
tografică românească „Zodia 
fecioarei" și două filme do
cumentare : unul italian — 
despre Sulmona, iar celălalt, 
scurt-metrajul „Istria".

După vizionarea filmelor, 
ambasadorul român a depus 
o coroană de flori la statuia 
lui Ovidiu, aflată în piața 
centrală a orașului.

externe, 
Italia —

iternaționala
Reacții ia Londra 
după tratativele

franco vest - germane
LONDRA 19 (Agerpres). — La 

trei zile după încheierea convorbirilor 
franco—vest-germane de la Paris, în 
centrul cărora s-a aflat cererea bri
tanică de aderare la Piața comună, 
presa engleză continuă să se ocupe 
pe larg de „aranjamentele" privind re
lațiile dintre C.E.E. și țările candidate 
la • această organizație asupra cărora 
președintele de Gaulle și cancelarul 
Kiesinger au căzut de acord. „Este 
desigur clar că compromisul franco— 
vest-german la care s-a ajuns la Paris 
nu este nici conform așteptărilor și 
nici speranțelor Foreign Office-ului", 
scrie ziarul „Financial Times".

în acest cadru luni a sosit la Londra 
primul-ministru olandez, Piet de Jong, 
însoțit de ministrul de externe, Luns.

★
Propunerile franco—yest-germa- 

ne privind relațiile de viitor între 
Piața comună și Marea Britanie 
au fost examinate luni în cursul 
primei întrevederi oficiale dintre

premierul olandez, Piet de «long, și 
primul-ministru britanic, Harold 
Wilson. La întrevederi au fost pre- 
zenți și miniștrii de externe ai ce
lor două țări. Scopul convorbirilor, 

a 
proiectul 
preconizînd 

schimburilor

este de 
măsură 
german,

. rea
■și agricole. între C.E.E. și țările 

candidate la Piața comună, ar pu
tea fi „reconciliat" cu planul Bene- 
luxului. în cercurile informate din 
Londra s-a aflat că guvernul bri
tanic nu va lua o hotărîre defini- 

’ tivă în această problemă, înainte 
■ de a cunoaște reacțiile celorlalte 
țări membre ale C.E.E., precum și 

. explicațiile oficiale ale Bonnului,

★

Sesiunea de două zile a miniș
trilor agriculturii din țările mem
bre ale C.E.E. a început luni la 
Bruxelles.

CRIZA DE GUVERN DIN BELGIA
................. - ....................................... - -, - -   -------------- ■*

Impasul persistă
AGENȚIILE

constata. în ce 
franco-vest- 

dezvolta- 
industriale

BRUXELLES 19 (Agerpres). — Cri
za politică din Belgia a intrat în a 
15-a zi. Senatorul social-creștin W. Se
gers, desemnat cu misiunea de infor
mare pentru constituirea noului gu
vern, a continuat sîmbătă și duminică 
convorbirile sale cu liderii politici, în 
vederea găsirii unei soluții actualei 
crize de guvern. Dar, după cum re
marcă observatorii din Bruxelles, spe
ranțele ieșirii din impasul politic bel
gian nu se întrevăd încă și, în con
secință, se vorbește în prezent despre 
necesitatea dizolvării celor două ca
mere ale parlamentului. Segers ur
mează să prezinte regelui Baudouin 
un raport al activității sale, dup! 
care, marți seara, va ține o confe
rință de presă.

Criza politică belgiană este de na
tură să afecteze și activitățile comuni
tare, mai ales sesiunea Consiliului mi
nisterial al C.E.E. din 29 februarie 
de la Bruxelles.

Belgia, consacrată examinării situa
ției create în țară ca urmare a crizei 
guvernamentale. In comunicatul 
dat publicității la încheierea plena
rei se subliniază că una din cauzele 
crizei constă în aceea că guvernul 
nu a luat măsurile necesare pentru 
dezvoltarea armonioasă a regiuni
lor țării.

Partidul Comunist din Belgia se 
pronunță pentru organizarea alege
rilor parlamentare înainte de ter
men.

DE PRESĂ

TRANSMIT

Convorbire W. Gomulka- 
H. Bagdaș. La 19 februarie, Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., l-a primit pe Haled Bag
daș, secretar general al C.C. al P.C.

In zilele de 17 și 18 februarie a 
avut Ioc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din

VIETNAM

Sirian, care face o vizită în R.P. 
Polonă, la invitația C.C. al P.M.U.P, 
Cu acest prilej, menționează agenția 
P.A.P., s-a făcut un schimb de vederi 
asupra problemelor internaționale. La 
convorbire a asistat Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

Cu prilejul comemorării a 
95 de ani de la moartea lui 
Vasil Levski, la Karlovo, orașul 
natal al cunoscutului revoluționar 
bulgar, a avut loc o adunare solemnă. 
Despre viața și activitatea lui Vasil 
Levski a vorbit Ivan Popov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C, 
Bulgar.

Academicianului Iorgu Ior
dan i-a fost acordată diploma de 
„doctor honoris causa" al Universității 
din Gând (Belgia).

Ivan Bașev, ministrul de 
externe al R. P. Bulgaria 
a sosit ieri la Roma într-o vizită 
cială. Pe aeroportul Fiumicino a 
întîmpinat de Amintore Fanfani, 
nistrul de externe al Italiei.

ofi- 
fost 
mi

© Saigon, Hue, Delta Mekonguiui — 
teatrul unor lupte violente © Sesiunea 
extraordinara a Prezidiului C. C. al 
F. N. E. © Acțiuni de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez

France Presse, făcînd o 
operațiunilor militare

Agenția 
sinteză a 
desfășurate în ultimele 2 zile în 
Vietnamul de sud, arată că o nouă 
bătălie a Saigonului a fost angajată 
și că atacurile cu mortiere și ra
chete din primele ore ale zilei de 
duminică n-au constituit decît sem
nalul acesteia. Prezența trupelor de 
reîmprospătare ale forțelor patrio
tice în cartierele mărginașe ale ca
pitalei sud-vietnameze demonstrea
ză că Frontul Național de Elibe
rare este hotărît să mențină ofen
siva asupra Saigonului șj ip.ai. ales 
să continue bombardamentul si 
luptele împotriva aerodroriiului de 
la Tan Son Nhut.

Potrivit unor declarații oficiale 
americane, cele 5 divizii (3 ameri
cane și două saigoneze) nu sînt su
ficiente pentru menținerea contro-

Demonstrație la Roma în sprijinul 
luptei eroicului popor vietnamez

Jului asupra orașului. Observatori 
din oraș se întreabă dacă și cei 
10 500 de militari americani care 
vor sosi peste puțină vreme în 
Vietnamul de sud vor putea schim- 

, ba raportul de forțe.
Agenția France Presse relatează 

că concomitent cu bătălia de la 
Saigon, care „va dura poate săptă- 
mîni sau luni", se desfășoară tot
odată lupte grele la Hue, în regiu
nea Deltei fluviului Mekong și la 
baza americană de la Khe Sanh, 
unde se află încercuiți de cîteva 
săptămîni peste 6 000 de militari 
.americani. 0 <■■.>> o>. unțu-'-u-?

La Hue, trupele americano-sai- 
goneze au înregistrat pierderi 
grele. Numai în două zile, dintr-un 
batalion al pușcașilor marini ame
ricani au fost uciși 70 militari, iar 
alți 300 răniți. Orașul este în cea 
mai mare parte distrus de bombar
damentele întreprinse de artileria 
și navele americane.

în Delta fluviului Mekong, trei 
orașe, printre care principalul cen
tru, Vinh Long, au fost atacate in 
noaptea de duminică spre luni și 
supuse unui puternic tir de artile
rie.

Luni dimineața au fost reluate 
luptele și în orașul de coastă Phan 
Thiet, la 160 kilometri nord-est de 
Saigon, care continuă să fie ocupat 
de forțele patrioților.

★

în zilele de 11 și 12 februarie a 
avut loc o sesiune extraordinară 
lărgită a Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
sub conducerea președintelui Pre
zidiului C.C. al F.N.E., Nguyen 
Huu Tho, în cursul căreia a fost 
analizată situația creată în Vietna-

mul de sud după publicarea ordi
nului privind declanșarea ofensivei 
generale. în comunicatul dat publi
cității în legătură cu sesiunea se 
arată că forțele armate populare de 
eliberare și populația din Vietna
mul de sud au atacat toate marile 
orașe, aproape toate centrele pro
vinciale și satele din Vietnamul de 
sud, au scos din luptă un mare 
număr de militari americani și sai- 
gonezi, au distrus milioane de tone 
de armament și material de război. 
C.C. al F.N.E. cheamă întregul po
por sud-vietnamez să-și intensifice 
lupta împotriva agresorilor ameri
cani pentru a obține victorii și 
mai mari.

★

PARIS. — In prezența a nume
roase personalități, reprezentînd 
cele 35 de organizații membre ale 
Comitetului național de acțiune 
pentru sprijinirea și victoria po
porului vietnamez, constituit la Ini
țiativa Partidului Comunist Fran
cez, duminică a avut loc în por
tul Le Hâvre o măre manifesta
ție, la care au participat peste 
10 000 de persoane. Manifestația, 
la care a fost prezent Wal
deck Rochet, secretar general 
al P.C.F., a fost prilejuită de ple
carea unei nave care a încărcat 
peste 600 de tone de diverse ma
teriale și medicamente colectate 
în regiunea de nord a Franței cu 
destinația Vietnam. O manifestație 
similară a avut loc luni la Marsi
lia, unde o altă navă a încărcat 
produse similare avînd aceeași 
destinație.

de

Tn Birmania se desfășoară în prezent o largă acțiune împotriva unor 
epidemii și boli endemice. Tn fotografie : locuitori din apropiere de Man
dalay iau cunoștință de instrucțiunile autorităților sanitare

„DA“ PE JUMĂTATE
dreptului de vot pentru femei
CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORI A LINI AN

Ultimul sfîrșit de săptămînă în El
veția a marcat o acțiune electorală. Pe 
plan, federal, alegătorii aveau să se 
pronunțe asupra unui proiect de lege 
cu privire la amnistia fiscală, în timp 
ce cantoanele Berna și Solothurn ur
mau să-și spună cuvîntul și asupra su
fragiului feminin.

După cum arăta un ziar genevez, 
primul scrutin își propunea iertarea 
defraudătorilor fiscului, pentru a face 
astfel „să iasă din umbră milioanele 
și miliardele ascunse". Raportul Bourg- 
knecht — supus nu de mult camere
lor federale — apreciază că „averile 
invizibile" sustrase fiscului s-ar ridica 
la 20 de miliarde franci elvețieni, dar, 
conform altor estimări, ele ar varia în
tre 30 și 50 miliarde. Proiectul a reu-

Un mîcrostat
pe harta globului

insula Nauru, 
Pacificului de

Conferința O. N. U. 
pentru comerț și dezvoltare

Noul buget 
al Iranului

Sub auspiciile Asociației 
prietenie Finlanda-Romănia 
și ale Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, la Mu
zeul de istorie și etnografie din ora
șul finlandez Joensuu 
nisajul unei expoziții 
Iară românească.

a avut Ioc ver
de artă popu-

18 spre 19în noaptea de 
februarie, soldați americani 
au pătruns in zona demilita
rizată și au atacat un post militar 
al R.P.D. Coreene, anunță agenția 
ACTC. Ostași ai armatei populare 
coreene au deschis foc și au oh 
gat soldații americani să se retrr

DELHI 19 — Trimisul special 
Agerpres I. Puținelu transmite : 
Ședința de luni după-amiază a ple
narei Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare care 
urma să încheie oficial dezbaterile 
generale a fost amînată pentru o 
dată care va fi anunțată ulterior.

★
R. D. Germană

primită ca membru al 
ferinței Națiunilor Unite

a cerut să fie
Con- 
pen-

tru comerț și dezvoltare. în 
memorandumul adresat lui Shri 
Dinesh Singh, președintele celei 
de-a doua sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, guvernul R. D. Ger
mane arată că este gata să cola
boreze cu ceilalți membri pe baza 
egalității în drepturi, în limitele 
posibilităților sale, pentru soluțio
narea marilor sarcini care stau în 
fața conferinței.

ORIENTUL APROPIAT

TEHERAN 19. Corespondentul A- 
gerpres N. Popovici transmite : Pri- 
mul-ministru iranian, Amir Abbas 
Hoveida, a prezentat duminică în 
fața Medjilisului (parlamentul țării) 
proiectul de buget 
1968—1969, primul

CAIRO. — Citind surse oficiale din 
Cairo, agenția France Presse relatea
ză că membrii guvernului R.A.U. s-au 
reunit duminică seara pentru a exami
na situația militară a țării și a lua 
cunoștință de raportul generalului Mo
hamed Fawzi, comandantul șef al for
țelor armate egiptene, privind măsurile 
recente de reorganizare a acestora.

Guvernul a analizat, totodată, evolu
ția evenimentelor din Orientul Apro
piat, rezultatele vizitei la Cairo a pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, Tito, și a 
președintelui Irakului, Aref, piecum 
și rezultatele întrevederilor dintre 
Mahmud Riad, ministrul de externe 
al R.A.U., cu Gunnar Jarring, trimisul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat

Gunnar Jarring, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat, urmează să sosească la 
Cairo pentru o vizită de două zile, 
anunță agenția M.E.N. Jarring va avea 
din nou convorbiri cu Mahmud Riad, 
ministrul afacerilor externe al R.A.U., 
cu care va examina o serie de aspecte 
ale situației actuale din Orientul A- 
propiat.

★

NEW YORK. — într-o scrisoare a- 
dresată președintelui Consiliului de 
Securitate al O.N.U., reprezentantul 
Iordaniei, Muhamad El Farra, afirmă 
că 16 civili și 7 soldați iordanieni au 
fost uciși, 32 de civili și 27 de soldați 
au fost răniți în urma atacurilor artile
riei și aviației izraeliene din 15 februa
rie.

pe exercițiul 
an al planului 

cincinal ce va intra în vigoare la 21 
martie. Bugetul pe acest an, califi
cat de premierul iranian drept „cel 
mai important pe care l-a avut Ira
nul pînă acum“, concentrează aproxi
mativ o treime din bugetul total de 
810 miliarde riali al planului cinci
nal. Proiectul de buget pe 1968—1969 
prevede 
milioane 
voltarea 
alocările 
de anul 
iar circa 
fi destinată dezvoltării 
iraniene.

Proiectul de buget prevede, pe de 
altă parte, un deficit de circa 2 mi
liarde de riali la încheierea exerci
țiului financiar 1968—1969. Acest de
ficit urmează să fie recuperat, po
trivit calculelor experților, prin eco
nomii în serviciile administrative și 
majorarea prețurilor la o serie de 
obiecte ce nu intră în sfera bunu
rilor de larg consum.

★
Mircea Malița, adjunct al minis

trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită ministrului de externe al 
Iranului, Ardeshire Zahedi, cu 
care a avut o convorbire priete
nească referitoare la probleme de 
interes comun A participat Pavel 
Silard, ambasadorul României la 
Teheran.

alocarea sumei de 273 189 
riali îndeosebi pentru dez- 
economiei. De remarcat că 
urmează să sporească față 
precedent cu 25,7 la sută, 
o treime din totalul lor va 

economiei

Zilele trecute 
situată în zona 
sud, a obținut independența în 
cadrul Commonwealthului, 
după ce a fost posesiune germa
nă, iar din 1920 a fost admi
nistrată de Australia ca teri
toriu sub tutelă. Ziarul „Frank
furter Rundschau" a publicat 
următoarele amănunte:

Băștinașii atolului Nauru, 
situat la nord-est de Australia, 
vorbesc deseori despre mica lor 
insulă scăldată în razele unui 
soare tropical ca despre un 
„paradis". Căci, în mod prac
tic, fiecare dintre ei este un 
„magnat al fosfatului". In anul 
1900 s-a făcut descoperirea sen
zațională că întreaga insulă este 
așezată pe un uriaș zăcămînt 
de guano, produs de dezagre
gare din excremente și cadavre 
de păsări acvatice și animale 
marine, mult apreciat ca îngră- 
șămînt fosfatic; s-a trecut în 
grabă la valorificarea acestei 
comori. Dar întreprinderilor 
germane nu le era sortit să 
tragă foloase vreme îndelunga
tă din bogăția insulei Nauru. 
In primul an de război — 1914, 
australienii au ocupat insula.

Datorită zăcămîntului de fos
fat, Nauru este cea mai bogată 
dintre țările subdezvoltate din 
zona Pacificului de sud. Locui
torii primesc o tantiemă pentru 
fiecare tonă de fosfat extras. 
Venitul insulei se cifrează, da
torită acestui fapt, la circa 10 000 
mărci pe cap de băștinaș, sumă 
atinsă doar de foarte puține țări 
occidentale cu nivel înalt de 
dezvoltare. Dar Nauru va fi, de 
asemenea, cea mai mică țară 
din lume care se autoguvernea
ză, căci micul popor numără 
numai 2 800 de suflete.

Prin tantiemele pe care le în
casează locuitorii din Nauru nu 
numai că au devenit foarte în
stăriți, ci au atins un nivel cul
tural foarte ridicat. Copiii lor 
sînt educați în majoritatea ca
zurilor în școli de prim rang, 
în principal în Australia. în a- 
ceste condiții, populația din

Nauru consideră că ea trebuie 
să fie o națiune proprie.

Craterele pe care le lasă în 
insulă extragerea anuală a 1,4 
milioane tone de fosfați urmea
ză sa fie rambleiate și pămîntul 
să devină folosibil pentru agri
cultură. Este prevăzută con
struirea unui aeroport interna
țional și va fi dezvoltat turis
mul, pentru a nu cita decît 
unele din planurile viitoare. In 
20 de ani Nauru va avea apro
ximativ 10 000 de locuitori și 
insula trebuie să le ofere posi
bilități suficiente de subzistență.

Peste trei ani societatea pen
tru extragerea fosfatului își va 
coborî steagurile, deoarece lo
cuitorii din Nauru urmează să 
preia exploatarea fosfatului în 
regie proprie. Și în această re
glementare O.N.U. a avut un 
cuvînt de spus care a tras greu 
în cumpănă. Indigenii din Nau
ru vor plăti aproximativ 90 mi
lioane de mărci pentru prelua
rea societății. Pînă în momentul 
în care zăcămîntul de fosfați va 
fi epuizat, fondul de investiții pe 
termen lung, la care participă 
fiecare indigen, va crește la a- 
proximativ un miliard de mărci. 
Singura problemă care va sta 
în fața republicii va fi de a 
răspunde la întrebarea: cu ce 
se vor ocupa locuitorii după 
epuizarea bogățiilor insulei ?

Guvernul australian ar dori 
să mențină Nauru sub tutelă din 
punctul de vedere al politicii 
externe și politicii de apărare. 
El se teme ca nu cumva prin- 
tr-o independență deplină a 
insulei să se creeze un vid de 
putere, în care ar putea pene
tra, atrasă de bogăția din Nau
ru, o putere nu tocmai binevoi
toare față de Australia. Dimpo
trivă, indigenii din Nauru do
resc să rămînă neangajați, cel 
puțin pînă în ziua în care insu
lele din sudul Pacificului se vor 
grupa într-o comunitate de in
terese. Ei nu vor să discute des
pre viitoarele legături cu Aus
tralia înainte de a fi dobîndit 
suveranitatea.

nit 402 542 apărători, împotriva lui 
prohunțîndu-se 247162. Deși unele 
ziare au vorbit despre „conținutul mo
ral" al votului, rezultatul lui nu poate 
fi explicat decît prin audiența pe care 
a avut-o în opinia publică alternativa 
pusă de sprijinitorii proiectului: „ori 
amnistie, ori majorarea impozitelor".

Al doilea scrutin a readus în ac
tualitate o problemă spinoasă; aceea 
a sufragiului feminin. Se știe că abia în 
februarie 1959, cantonul Vaud — cel 
dinții în Elveția romandă — a acordat 
drept de vot pe plan cantonai femei
lor. In septembrie al aceluiași an, can
tonul Neuchâtel i-a urmat exemplul. 
După șase luni a venit rîndul Gene
vei, apoi, șase ani mai tîrziu, al ora
șului Basel. Drepturi limitate au obți
nut femeile din Ticino și Glaris, dar 
pînă duminică numai în patru can
toane din 22 ele au fost considerate 
cetățene cu drepturi egale.

„Lungul marș al feminismului" — 
cum i se spune aici — nu s-a scurtat 
prea mult ca urmare a votului din 18 
februarie 1968. Totuși, rezultatul lui nu 
poate fi subapreciat, dacă ținem seama 
de faptul că la Berna și în alte localități 
există un Comitet de acțiune împo
triva sufragiului feminin. Duminică, 
femeilor cantonului bernez li s-a acor
dat dreptul de vot pe plan comunal, 
din urne ieșind 64118 buletine „da" 
și 58 805 „nu". Slabă majoritate, dar 
nu mai puțin promițătoare pentru vii
tor. Dimpotrivă, cum subliniază un 
ziar din Lausanne, femeile din Solot
hurn continuă să rămînă sub depen
dența celor trei K (Kinder — Kirche — 
Kiiche : copii — biserică — bucătă
rie). „Domnii și stăpînii lor" au spus 
„NU" atît pe plan cantonai (20304 
voturi contra și 14 990 pentru), cît și 
pe plan comunal (18 595 contra și 
16 648 pentru).

Presa elvețiană nu se poate reține 
de a releva cu amărăciune o coinci
dență paradoxală: 1968 este anul 
drepturilor omului...

Situația din Sanaa s-a nor
malizat, după victoriile obținute în 
ultima vreme de trupele republica
ne împotriva elementelor monarhiste 
și a mercenarilor infiltrați pe teritoriul 

■țării. Agenția M.E.N. anunță că dele
gații ale triburilor Samhan au pre
dat autorităților republicane arma
ment și munițiile capturate în luptele 
cu unitățile regaliste; guvernul ye- 
menit duce în prezent tratative și cu 
reprezentanții altor triburi.

Un număr de 25 000 de ca
dre didactice au participat la o 
demonstrație în fața palatului prezi
dențial din San Salvador, cerînd mă
rirea salariilor și reprimirea în învă- 
țămînt a unor profesori concediați 
ilegal.

Convorbirile comerciale 
turco-iugoslave au început 
ieri la Ankara. Va fi efectuat u, 
schimb de păreri cu privire la reia 
țiile comerciale ce au avut loc pînă 
în prezent între cele două țări, vor 
fi stabilite listele de mărfuri pentru 
anul îh curs și vor fi examinate po
sibilitățile pentru o colaborare eco
nomică mai largă între cele două țări. 
(Taniug).

Jim Fouche a fost ales pre
ședinte al Republicii Sud-A- 
frlcane. El a deținut pînă în pre
zent funcția de ministru pentru ser
viciile tehnice ale agriculturii și a- 
pelor.

O puternică avalanșă, care 
a distrus o coloană de 180 de mașini 
militare, a avut loc pe șoseaua ce 
trece prin munți lingă orașul Srina
gar (India). Șoferii și soldații din con
voiul de mașini au murit.

La clubul ambasadei iugo
slave din Paris s-a produs o 
puternică explozie, provocată, 
după cum precizează agenția Taniug, 
de o bombă plasată de elemente duș
mănoase din rîndul emigranților. O 
persoană a murit, iar alte 19 au fost 
rănite.

•f

Desen din ziarul 
„International He
rald Tribune"

Croitorul către 
Wallace (cunoscut 
rasist, fost guver
nator al statului 
Alabama, care și-a 
anunțat candidatu
ra la președinția 
S.U.A.) : „O să 
dăm drumul la 
tiv și n-o să se mai 
vadă uniforma..."
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