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Din delegație fac parte tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.La plecare, la gara Băneasa, erau prezenți tovarășii Ion Gheor- ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș,

Marți seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Praga, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, va participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea celei de-a XX-a aniversări a victoriei oamenilor muncii din Cehoslovacia din februarie 1948.

care străbate Hue, tă- 
indu-l in două. Dar 
trupele F.N.E. își păs
trează poziții solide 
pe laturile de sud și 
de vest ale citadelei, 
ca și în jurul palatu
lui imperial, un patru
later de 1,5 km. pe 
750 de metri. La un 
moment dat, la vest de. 
acest perimetru ame
ricanii au reușit să o- 
cupe cîteva poziții, dar 
s-au trezit curînd izo
lați de detașamente 
ale Frontului' Națio
nal de Eliberare, care 
in urma unor atacuri

Noua fabrică de confecții din Vaiiui: (Foto: Gh. Vințilă)

duștrial ‘'de telecomunicații, m-am prezentat dincoace* ; „Ca să știu cam ce vreau să devin în viață, am stat de vorbă cu colegii mei de dinainte și a lor a fost ideea s.ă urmez strungăria. I-am ascultat".4. Cum vezi meseria pentru care te pregătești ; ce știi despre ea ?Iată, în ordinea frecvenței răspunsurilor, cum văd elevii meseria pe care-o învață :

în terminologia științifică și tehnică actuală se folosește din ce în ce mai frecvent distincția industrii convenționale — industrii științifi- zate, pentru a se evidenția cît mai pregnant acele sectoare ale producției care au apărut și se dezvoltă în directă legătură cu realizările științei .moderne, cum este, de pildă, industria electronică sau cea a semi- conductorilor. Delimitarea rămîne însă în mare măsură didactică, relativă, întreagă producție și economie actuală neputîndu-se dezvolta altfel astăzi, decît în strînsă legătură cu furtunosul progres tehnico-știin- țific contemporan. Drept urmare, conlucrarea oamenilor de știintă cu inginerii și tehnicienii din întreprinderi se amplifică și șe ădînceșțe neîncetat, devenind într-o tot mâi mare măsură o colaborare nemijlocită și cuprinzînd sectoare șl preocupări noi, diverse : pe terenul producției cercetătorul din zilele noastre aduce astăzi nu numai strictele rezultate de laborator, rezolvări,.ale unor cerințe urgente ale proceselor

mără o oră de școală etc. Concret nu se prea vorbește despre nici o meserie, totul plutește în vag, într-o imagine superficială a lumii muncii.REP.: Pînă și în manualele școlare se constată o sărăcie în prezentarea profesiunilor omenești. Cele puține, cîte își găsesc locul în filele cărților de școală, sînt înfățișate cam idilic, ceea ce-i creează copilului, o viziune, imprecisă asupra lumii în care, de fapt, va intra în cel mult .un deceniu.

păci tați de 30 000 metri cubi pentru lichide și de 15 tone pentru solide, corturi, ' bărci, furtunuri. Intr-rina din unitățile combinatului se va realiza întregul necesar de garnituri presate pentru autoturismele românești și repere din cauciuc pentru celelalte tipuri de autovehicule ce se produc în țară.(Agerpres)

distincte, în care se vor produce anual 22 000 tone de produse finite, totalizînd circa' 5 Q00 de repere — benzi transportoare destinate transportului în ' minele' de cărbuni și carierele de calcar, pentru I lungimi de ordinul' kilometrilor, pînze pentru combine cerealiere, rezervoare și containere pliante >din pîhză 'cauciucătă, cu câ-

Dar să dăm'din nou cu- vîntul elevilor înșiși: •„Am venit la îhtîmplare aici":.; :;.Nu> m-g sfățuiț ’ai

de producție, dar participă tot substanțial și la precizarea evoluției în perspectivă a unităților respective, la creșterea valorii și competenței deciziilor conducerilor tehnice, la întărirea serviciilor de concepție sau de cercetare uzinale, Ia soluționarea unor multiple aspecte privind organizarea științifică a producției și a muncii etc.Rețeaua unităților științifice cu profil departamental din țara noastră se află prin însăși poziția ei în- tr-:O mai strînsă legătură cu situația și nevoile concrete ale întreprinderilor, pe care le sprijină în principal prin efectuarea unui mare volum de cercetări cu caracter aplicativ. Totuși. faptul că asemenea institute și întreprinderi apropiate ca profil se află, de regulă, sub conducerea aceluiași for tutelar — minister sau instituție centrală — nu rezolvă automat,, de la sine, problema închegării unor colaborări utile, eficiente între ele. Este de dorit ca folosind acest avantaj, i-am putea spune, zatoric — care nu numai că valabil, dar sporește prin centralelor industriale — chemați să realizeze în fapt necesare conjugări de forțe tribuții, -

privește contribuția '; fffmFsraie în orien- ab- clasei a VIII-a locuri într-un sin-

sud-vietnameze anga
jate pe frontul de la 
Hue.

înainte de a rea
minti episodul de la 
29 ianuarie, cînd a 
fost declanșată acțiu
nea de la Hue, trebuie 
precizat că aceasta nu 
este o ciocnire izolată. 
Bătălia de la Hue este 
o verigă a ofensivei 
duse de F-.N:E. in nor
dul Vietnamului de 
sud, adică la sud de 
paralela 17. Concomi
tent, a fost atacată for
tăreața de la Khe 
Sanh, puternic fortifi
cată și apărată de 5 000 
de infanteriști marini 
americani. Pe de altă 
parte, posturile ame
ricane sînt hărțuite pe 
întreg teritoriul sud- 
vietnamez, incepînd cu 
frontiera laoțiană, pî
nă la marea bază ae
riană de la Da Nang, 
pe țărmul mării. Toate 
faptele arată că la Hue 
F.N.E. este stăpîn pe 
situație. Chiar acum 
posturile de radio di
fuzează proclamații 
din Hue, în numele 
unui comitet revolu
ționar.

de hărțuire i-au în
conjurat.

In sfîrșit, pentru a 
contura și mai bine 
desfășurarea acestei 
lupte, trebuie să subli
niem că citadela ocu
pată de patrioți nu 
este încercuită și că 
apărătorii ei mențin 
comunicațiile prin par
tea de est, ceea ce le 
permite să primească 
ajutoare și alimente 
din partea populației.

Paralel cu atacurile 
forțelor armate popu
lare de eliberare, sute 
de mii de oameni au 
participat la captura
rea agenților secreți, 
la încercuiri, .pentru a 
forța garnizoanele a- 
mericano-saigoneze să 
se predea. In nume
roase cartiere ale ora
șului Hue au fost in
staurate comitete re
voluționare. Femeile 
au participat activ, 
alături de bărbați, la 
luptele pentru contro
lul asupra orașului. 
Tinerilor muncitori, 
elevilor și studenților 
care s-au organizat în 
brigăzi de autoapă
rare le-au fost împăr
țite arme. Numeroși 
preoți s-au alăturat, 
de asemenea, forțelor 
F.N.E. Personalul me-

permite. o • mai bună folosire a cadrelor, ' înlățurârea suprapunerilor și paralelismelor care au existat în thecut-iși simplificarea muncii, o mai ..strînsă .și-. eficientă conlucrare între organele de partid- și consiliile populare. Fărăîndoială că creșterea răspunderii-..personale, a cadrelor de. conducere din. organele locale de partid' și: de., stat,-■ în cadrul generai, al; muncii colective, va contribui la rezolvarea mai operativă a problemelor economice, sociale,’ cult.urațe,' cetățenești.;• .. !■Există, așadar, toate premisele pentru ca activitatea de partid să; fie mai .rodnică, să dea rezultate’ mai - bune decît în. trecut. Firește însă, pentru ca avantajele no.ii forme de organizare să fie. din. plin

luția personalită 
ții sale

blema neproliferării ® Tensiune în ca 
binetul iordanian

Ing. CRISTIAN i DUMITRU (director de studii) : Din acest punct de vedere cred că J s-ar mai ■ putea face mult, ,foarte ;mulț, pentru că lumea industriei, a tehnicii și științei să pătrundă de timpuriu, subtil și inspirat, îh ma- nualele școlare. „traduse" — se înțelege la niv.elul fiecărui grup* de -virată,’

fără să se încalce spiritul de obiectivitate, de rigoare pedagogică, în descrierea domeniilor de muncă, tin anume romantism care persistă încă în cărțile de școală dăunează scopului pe care ni-1 propunem cu toții, și-n primul rînd ' părinții : : descoperirea înclinațiilor, formarea' și cultivarea deprinderilor — admirabile piste de lansare pentru viitoarele profesiuni... ,

Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Au fost de față Cestmir Cisar, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace, și Jozsef Vince, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București.

La Pitești a. început construcția unui mare combinat de articole tehnice din cauciuc, prevăzut ca, la nivelul anului 1972, să satisfacă întregul necesar de astfel.de produse solicitate de economia' noastră națională.. . In ., hala monobloc, cu o suprafață de circa 100 000 mp, vor fi amplasate 5 fabrici cu profiluri

„Dacă privirile ar 
putea ucide, puțini ar 
fi infanteriștii marini 
americani care ar mai 
fi în viață" — a recu
noscut un ofițer ame
rican al serviciului de 
informații referindu-se 
la atitudinea popu
lației din Hue față de 
trupele americane.

După 26 de zile de 
bătălii înverșunate pa- 
trioții continuă să-și 
mențină pozițiile în 
citadela din Hue, îh 
ciuda eforturilor in
fanteriștilor ameri- 

și a trupelor sai-

anchetă socială de Mihai stoian

dical de la spitalele 
din oraș, medici și in
firmieri, au 
soldații răniți ai 
matei de eliberare. 
Muncitorii și purtăto
rii de ricșe s-au oferit 
să transporte luptă
tori răniți și au parti
cipat la aproviziona
rea apărătorilor ora
șului.

Trebuie să adăugăm 
că Frontul Național 
de Eliberare își men
ține controlul asupra 
orașului Hue îngreu- 
nînd aprovizionarea 
trupelor americane și

• .frumoasă • bună • bănoasă • ■ ușoară • de ’precizie • 'curată?Au măi -’apărut; în chestionar, în afara calificativelor sugerate, - altele date de înșiși elevliu-„de viitor", „superioară"!, „de bază", ,;,mult căutată în .-țară", „prețioasă"..1 De asemenea, astfel de precizări-: „se lucrează cu mașini moderne" ; „cere mare atenție ca să nil te accidentezi sau să strici materialul” ; „e bună și pentru că sîntem repartizați în orașe mari".

Deși nu cunosc în amănunțime profesiunea • pe care au îmbrățișat-o, tinerii sînt preocupați de „de- taliile‘.‘ acesteia, ceeațce dovedește că s-au integrat totuși lumii muncii, că au și dobîndit anumite trăsături specifice : interesul față de înzestrarea tehnică, economia de material, securitatea în timpul lucrului, prestigiul meseriei pe care o fac etc.

Zilele acestea au intrat în funcțiune în întreaga țară organizațiile județene de partid și organele lor ' de conducere — comitetele județene, constituite în conformitate cu noua organizare administrâtiv-te- ritorială a țării.Decurgîhd din ansamblul de mă- :«uri stabilit de Conferința Na- ițională a partidului în vederea perfecționării continue a formelor :și metodelor 'de organizare și’con- ' ducere a activității economice și sociale, modificările aduse în structura organizațiilor locale de partid au o însemnătate deosebită în viața partidului, ca și a întregii noastre societăți socialiste. Este . știut că în stadiul actual, cînd i viața economică, științifică și culturală se diversifică continuu, cînd în toate domeniile se ridică proble- ‘ me și sarcini de o mare complexi- 1 tate, creșterea rolului conducător al partidului este o necesitate <obiectivă, o legitate a dezvoltării sociale, garanția înfăptuirii cu succes a operei de desăvîrșire a construcției socialiste. Măsurile de îmbunătățire a structurii organizațiilor teritoriale ale partidului răspund întru totul cerințelor acestei .legități, deoarece creează' con- 
’țe pentru ridicarea pe o treap- 

t superioară a activității organi- 
, 4țiilor de partid, pentru crește- 
.ea rolului lor în1 conducerea acti
vității de stat, economice, sociale, 
obștești.Organizațiile județene — cuprinzînd în componența lor toate organizațiile de partid de pe raza județului, inclusiv organizațiile municipale și orășenești ~ și în mod ■ separat, organizația-^de-părtid--vî»; 
a municipiului București, sînt subordonate Comitetului Central al partidului. Organele de conducere ale acestor organizații — comitetele județene —, preluînd atribuțiile fostelor comitete regionale și raionale de partid prevăzute în. statut, organizează a- plicarea în viață a directivelor și hotărîrilor partidului în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și cultural-științifice, organizează și conduc direct organizațiile de partid din.' întreprinderi, unități agricole, instituții, comune, ajutîndu-le și îndrumîndu-le în mobilizarea maselor de oameni ai muncii ,1a îndeplinirea hotărîrilor partidului și guvernului. După definitivarea delimitării comunelor, în toate' a- ceste unități administrativ-terito- riale urmează să se constituie comitete de partid, cărora li se vor subordona organizațiile de partid de pe teritoriul respectiv, cu excepția celor din marile întreprinderi republicane, care vor fi subordonate comitetelor județene, municipale și orășenești de partid. în ansamblu, rezultă — dacă ne gîp- dim că au dispărut verigile intermediare pe care le constituiau organizațiile raionale — o apropiere a conducerii centrale de organizațiile; de partid din unitățile de bază, posibilitatea pentru organele de conducere locale — comitetele județene, municipale, orășenești — de a cunoaște mai bine și de 
a' îndruma mai competent și mai operativ activitatea acestora.

— Eu m-aș referi, de a- semenea, la mijloacele pe care le aveni la îndemînă nu numai îri vederea detectării înclinațiilor, ci și a formării deprinderilor, ne spune ing. C. Beiu, director adjunct al Direcției în- vățămînt din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Una e strîns legată de cealaltă și înseamnă, pe scurt, slujirea vocației.

ing. Florin TĂNÂSESCUifific, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică

Tribuna experienței 

înaintate: A fost 
închis robinetul 
pierderilor

organi- rămîne crearea factorii aceste . și contribuții — institutele departamentale și uzinale — să le dea acel curs menit să asigure maximum de eficiență tehnico-științifică și economică în fiecare caz în parte.De multe ori — cercetătorii aduc ca pentru justificarea unor ciente privind nefinalizarea sau tărăgănarea asimilării unor soluții furnizate de 'ei, lipsa de interes a întreprinderilor pentru utilizarea lor. Fenomenul, încă destul de frecvent, izvorăște și din anumite considerente obiective — în principal din teama sau dorința de a se evita riscul inerent ce se asumă în cazul a- plicării unui nou procedeu. Firește, fără a ignora aici rolul ce revine în primul rînd întreprinderii, acționează, oare, forțele noastre științifice suficient pentru convingerea mai rapidă a conducerilor de uzine asupra utilității unui procedeu nou, superior ? Din cîte cunosc, nu prea : de cele mai multe ori colectivele științifice se mulțumesc cu simpla ofertă, scăpînd din vedere faptul că mai ales în acest domeniu noul se cere nu numai descoperit, creat, dar și propagat, impus. Și. apoi, de ce să nu admitem— și va trebui s-o facem ! — că, fiind o unitate aparte, cercetarea trebuie să aibă în vedere nu numai asigurarea succesului tehnic-științi- fic, dar și pe cel comercial, debușeul.Din experiența colectivului nostru— care activează de mulți ani în sfera vastă a electrotehnicii — reiese că pentru asigurarea succesului colaborărilor cu producția este necesară nu numai conformarea la indicațiile și sarcinile direcțiilor generale din minister, simpla afirmare a

3. Cine te-a sfătuit (îndrumat) să alegi profesiunea pe care-o înveți ? • nimeni — 122 elevi • familia, școala — 260.Prof. DUMITRU IOAN (director adjunct al grupului școlar) : O precizare obligatorie : elevi care declară că familia i-a influențat în alegerea meseriei a- rată că ea le-ar fi spus doar „învață și tu o meserie I", ori, „mergi și tu la o școală profesională !“, fără să-i sfătuiască însăucp anume specialitate li se - potrivește mai mult. Cît privește. c_._’ școlii ' generale în tarea profesională a solvenților în multe an întreg se face o gură oră de dirigenție cu tema „Ce aș dori să devin în viață”, discuție desigur formală, dacă avem în vedere cîți elevi numără o clasă, cîte minute VJnu-

„Profesiunea — vocație sau hazard î". 
In continuarea anchetei cu acest titlu —. 
publicată în numărul de ieri al ziarului 
— înregistrăm răspunsurile elevilor 
Grupului școlar de pe lingă Uzinele »23 
August" la chestionarul cu privire la 
orientarea lor profesională. Așadar :

goneze de a-i înlătura. 
Deși în raport de u- 
nul contra zece, pa- 
trioții sînt foarte greu 
de învins; aceasta, în 
ciuda puternicului foc 
al . infanteriștilor, la 
care se adaugă tirul 
navelor din flota a 
VI-a ce staționează în 
golful Tonkin. In rea
litate se dau lupte 
pentru a cuceri cîțiva 
metri de pămînt pen
tru a-i pierde și a-i 
recîștiga din nou.

In istoricul oraș 
Hue, fostă capitală 
imperială, bogată în 
comori artistice și ar
hitecturale, n-au mai 
rămas acum decît gră
mezi de ruine de unde 
izbucnesc focuri fără 
să știi cine ochește și 
asupra cui se trage. 
Soldații sînt atît de a- 
proape unii de alții, 
încît intervenția avia
ției americane ar risca 
să bombardeze pro
priile poziții.

In măsura în care 
liniile frontului pot fi 
delimitate, pozițiile ce
lor doi adversari sînt 
următoarele: ameri
canii și trupele sud- 
vietnameze controlea
ză orașul nou, la 
sud de Rîul Perlelor

_ ____ „Nu! m-a sfătuit nimeni ce să aleg, cg să. devin". ; „Eu! singur m-am prezentat la aceastăț.jșbdală, fără ■ ajutorul ;ni'mănul“ț; „Știam doar din auzite, că există școala asta, altceva nimic" ; „Nimeriinu „rti-a îndrumat, dar eu' am'- dat la . „Electromagnetica" și m-au transferat aici" ; „Nimeni, dar ! în iunie, după ce-am căzut .la examenul de admitere la- liceul ■ in-

A început construcția
combinat

în ' același ■ timp, hotărîrile de partid , ^- .directivele Comitetului Central, ale comitetului .județean — vor putea ajunge mai rapid și în condiții mai bune la masa mem- briltjf de partid.; există așadar, o garanție sporită că sarcinile ■. trasate de conducerea de- partid și; de. stat’vor fi mai temeinic cunoscute și, prin urmare, vor/fi‘ înfăptuite, mâi bine și mai ‘ prompt. ., j•' O mare însemnătate are faptul că, în noua structură a organelor locale de partid și de stat, primii secretari ai comitetelor județene de partid pot îndeplini în același timp funcția de președinți ai Consiliilor populare , județene, după cum și alte cadre de partid pot e- xercita funcții de- conducere în organele locale ale administrației de stat; Această îmbinare a ■ funcțiilor

Siblioieca ©entrafă j
Regională 

liu’iecioara-Dftva <

Corespondență specială din Vietnamul de sud 
pentru „Scînteia" de la Jean MARTIN

MRo *
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DIVERS
Ca la ei,

într-o serie de articole recent publicate, erau puse în discuție , unele principii ale dezvoltării orașelor și modul în care au fost a- pllcate în cazuri ca al Sucevei sau lașului. Era subliniată, în articolele respective, importantă conservării vechilor elemente definitorii ale personalității unor așezări cu tradiție, precum și necesitatea unui efort de integrare a acestora în construcția urbană modernă. în cele ce urmează vom încerca să dezvoltăm asemenea conside- rațiuni, cu aplicarea la cîteva orașe caracterizate prin prezența unor zone

vieții să însuflețească mereu aceste adevărate inimi citadine. Străzile comerciale cu vechi tradiții își mențin și azi întîietatea, localuri renumite farmecă și atrag nu numai pe turiști, ci și pe localnici. Dar influența se manifestă și invers, întrucît mulți dintre locuitorii centrului istoric își desfășoară activitatea în afara acestuia, în zona industrială sau în altă parte. Toate legăturile ce decurg de aici se materializează în fluxuri ce presupun o continuitate a tramei stradale și a circulației înseși.Problemele de circulație

în număr de 13) întîmpină opoziția publicului : un e- lement k adînc înrădăcinat în psihologia clujeanului este pretenția ca autobuzul sau troleibuzul să-l debarce neapărat în Piața Libertății". La Brașov, piedicile țin de configurația teritoriului : singura posibilitate de a lega cartierul Schei de zona industrială se realizează traversînd centrul. Schița de sistematizare a Sibiului prevede, . în paralel cu desființarea tramvaiului, devierea autobuzelor din perimetrul de 1000/1200 metri al nucleului istoric.Definitivarea caracteru-
la nimeni

Motelul din Cădulata recent construit a fost amplasat pe un teren șubred. Ca urmare, în clădire au apărut fisuri, în centrala termică apa ajunge pînă la glezne, soba de bucătărie a fost prevăzută fără coș ete., ebc. Fantastica inovație aparține Institutului de proiectări al M.I.A. Ca la ei la nimeni... Dar cine plătește motelul spart ?

ORAȘUL
și evoluția

degajate. de construcții insalubre, permițînd soarelui, vegetației și aerului proaspăt să-și instaleze stăpîni- rea. Toate aceste operațiuni, de conservare, asanare și valorificare urbanistică a centrelor istorice sînt prevăzute în. cadrul sistematizării. Deocamdată însă, deși au făcut în unele cazuri oblectul unor studii de detaliu, transpunerea lor în practică este destul de lentă. Sistematizarea este un program de lungă durată, care permite să se acționeze în cunoștință de cauză atunci cînd realitățile vieții o cer. Nu mai puțin întemeiată este însă și a- firmația arh. Augustin Pre- 
secan, director tehnic la D.S.A.P.C.-Cluj : „Ani - în șir am construit ansambluri de locuințe pe terenuri virane, unele scoase chiar din circuitul agricol, cu demolări practic neglijabile. în curînd va fi greu să mâi dezvoltăm orașul în întindere, fără consecințe economice nefavorabile și atunci vom fi constrînși să ne ocupăm de sistematizarea centrului, unde coefi-
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„Cine-i
de vină"?

In 1966 Școala generală nr. 1 Soveja a fost dotaită cu un aparat de proiecție. Mai lipseau filmele. S-au cerut de la filmoteca secției de învățămînt Galați filme științifice și educative. După multe rugăminți, în anul școlar trecut s-au trimis două filme. Toamna trecută s-au cerut iarăși pelicule. A sosit filmul „Cine-i de vină ?". în trimestrul II s-a solicitat un nou film. După trei săptămîni „Cine-i de vină După < se vede, la această filmotecă crează un personaj negativ, ne-i de vină ? Din film nu lese...
s-a primit...cum lu-Ci-re-

La ordine!
Din cauza repetatelor neînțe

legeri familiale, cetățeana F. L. 
din București (strada Alexandri
na nr. 28) a divorțat în 1965. 
Tribunalul i-a încredințat spre 
creștere și educare fiica minoră 
și i-a repartizat locuința. Fostul 
soț-, Nicolae Cușbă, a refuzat să 
părăsească locuința, continuînd 
să se poarte grosolan. Femeia 
t-a adresat din nou justiției. Ni
colae Cușbă a fost evacuat la 8 
ianuarie 1966. In aceeași zi, du
pă plecarea executorilor judecă
torești, el a intrat cu forța în 
casă. Și a rămas acolo pînă în 
prezent. Mama și fetița stnt de
seori maltratate și alungate în 
stradă. Este un caz revoltător 
de încălcare a legU. Cit timp va 
mai fi tolerat ?

Dilema
Uzina „AutobuzuT-București are nevoie pentru cantina școlii profesionale de 1714 farfurii, căni, oale și crătiți. Nimic mai simplu — s-ar putea zice. Să 'le cumpere! Aici începe însă necazul. Magazinele Tehnometal nu pot livra vesela respectivă cu plata prin virament. Să le cumpere cu bani gheață ? Nu se poate. „Cumpărați marfa numai cu plata prin virament" — răspunde Banca Națională. Această „problemă" nu a putut fi rezolvată nici de Direcția generală Tehnometal și nici de Ministerul Comerțului Interior. Și astfel, în- vîrtindu-se în acest cerc vicios, am ajuns în „bucătăria" comerțului. Nu-i prea ordonată. Adică, ceva nu-i în regulă.

Apelul 
celor 4 frați

Dv., cititorii, ați sprijinit cu 
succes și alte persoane în găsirea 
rudelor dispărute. E omenesc. 
Iată o nouă solicitare. In anul 
1937 au fost internate la Leagă
nul „Sf. Ecaterina" din Bucu
rești (azi Casa copilului) două 
surori gemene, Sofia și Nastasia 
Moise, născute (2. V. 1937) în 
Tg. Fierbinți, județul Ilfov, fiicele 
lui Nicolae și Constantina. Mama, 
bolnavă, decedase. Fetelor li s-a 
pierdut urma sn timpul războiu
lui. Eforturile celor patru frați de 
a-și regăsi surorile au fost zadar
nice. Ei fac o nouă încercare, pe 
această cale. Ce le puteți spune ?Rubrică redactată de i 

Ștefan ZIDARiTA 
Ștefan DINiCĂ

cu sprijinul «•respondenților
„Scînfeii"

personalității
centrale compacte cu valoare istorică și monumentală.Clujul și Sibiul păstrează în inima lor, așa cum ni s-au transmis de-a lungul veacurilor, șirul cetăților medievale ce le-a dat naștere. Pentru asemenea localități, aflate astăzi pe făgașul unei dezvoltări neîntrerupte și al căror specific este conturat sintetic în trăsăturile valoroase ale centrului lor istoric, acțiunea de sistematizare întrunește particularități marcate, generate de relațiile complexe — funcționale, structurale și estetice — ale vechilor și noilor componente urbane.Prima grijă a sistematizatorilor este aceea de a delimita aria a ceea ce numesc ei centru istoric. Corespunzător acestui interes, în schițele de sistematizare se acordă centrelor istorice o atenție deosebită, ele făcînd, de regulă, obiectul unui studiu aprofundat. în această zonă — ne spune Otto 

CzekeliuB, arhitectul-șef al Sibiului — evităm amplasarea de construcții noi, care ar putea tulbura armonia ansamblului. De altfel, în centrul orașului, procesul de edificare s-a desfășurat într-o lungă perioadă de timp și poate fi socotit încheiat : terenuri libere nu mai există și în puținele situații cînd se recurge la așa-numitele plombe, acestea se înscriu în frontul străzii fără stri- . dențe supărătoare. Cartie* rele noi — cum sînt, în cazul orașului nostru, cele de la Hipodrom sau Terezia- num — își găsesc locul în zone marginale, unde dispun și de terenuri corespunzătoare". Aceeași orientare o întîlnlm la amplasarea cartierelor clujene Grigorescu și Gheor- ghieni, ca și a ansamblului Steagul Roșu din Brașov. Schița de sistematizare a Sighișoarel prevede ridicarea, într-o etapă de perspectivă, a Unui adevărat oraș nou în lunca Tîrnavei, în direcția zonei industriale, astfel încît caracterul și valorile vechii așezări să nu fie cu nimic alterate.înseamnă oare toate a- cestea că între centrul istoric și restul orașului se interpun bariere care le separă în entități de sine stătătoare 7 Nicidecum. Ființa urbană își păstrează . și își întărește unitatea, între părțile ei se dezvoltă strînse legături funcționale, raporturi de structură și de reprezentare. Exercitîndu-și rolul de centru civic, nucleul istoric polarizează atenția cetățenilor din întregul oraș. Sînt găzduite aici multe dipi instituțiile administrative, de cultură sau învățămînt. Teatre, cinematografe, școli, muzee, biblioteci fac ca pulsul
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Probleme esențiale ale formării și dezvoltării conștiinței și moralei socialiste sînt dezbătute în prezenta culegere de materiale de educație moral-cetățenească. Volumul înmănunchează studii privind : principiile morale ale societății noastre socialiste ; individul și colectivitatea; valoarea socială și etică a muncii; proprietatea obștească, temelie a progresului societății socialiste ; patriotismul socialist— izvorul marilor victorii ale poporului român în construirea noii societăți; cinstea, Corectitudinea, principialitatea— însușiri de bază ale omului societății noastre ; trăsăturile morale ale vieții de familie în socialism ; omul — valoarea supremă a societății socialiste ; rolul crescînd al o- piniei publice ca factor educativ.
Intre Warthe și Dealul Melcilor, Tîmpa și Cetâjuie — Brașovul, vechi și nou în a- celași timp. Foto : Gh. Vințilădificile ale centrului sînt agravate și mai mult prin adăugarea la traficul local a fluxului vehiculelor aflate în tranzit. Este mai cu seamă situația Sibiului și Clujului. Dacă, în urmă cu un secol, amplificarea circulației mai era soluționată prin dărîmarea porților orașului, soldată cu pierderi ireparabile pentru

lui circulației în această arie se referă la traficul local. Rezervat în mare parte traseelor exclusiv pietonale, centrul Istoric va cuprinde și străzi destinate aprovizionării unităților comerciale său accesului ocazional al vehiculelor, precum și suprafețe corespunzătoare pentru parcare. Interesantă este soluția „în piep-zesțrea . șa . monumentală,, tene", preconizată, la Cluj ț astăzi c7 âseftierie’a concepție arterele principale — bule-■ nu mai are adepți ; singura vardele Dr. Petru, Groza, chiar țn rezolvare’'rezonabilă - - ..................  ■■■■•■de a dirija traficul, prin soluții urbanistice, de așa manieră încît să evite traversarea nucleului istoric, ale cărui străzi n-au fost croite după nevoile automobilului. în cadrul acțiunii de sistematizare se prevăd trasee de legătură între șoselele ce pătrund în oraș, care să ocolească zona centrală. La Brașov și Sighișoara, o asemenea preocupare e mult facilitată de așezarea laterală a centrului în raport cu axele de tranzit rutier. La Sibiu și la Cluj sînt necesare străpungeri, rectificări și modernizări de trasee, variante ocolitoare. O parte dintre acestea au și fost executate sau sînt în curs de proiectare.Mai dificilă încă — și avînd de înfruntat rezistențe neașteptate — este eliminarea pe cît posibil din centrul istoric a transportului în comun. O asemenea măsură este justificată din punct de vedere funcțional de raza maximă de cinci-șase sute de metri, ușor de parcurs pe jos, a zonei în discuție. „Strădania noastră — ne-a mărturisit ing. Dragos Po- 
povici, director tehnic la D.S.A.P.C.-Cluj — de a devia liniile de transport în comun ce traversează centrul (și în prezent ele sînt

cientul de demolare este prohibitiv. N-ar fi mai logic ca, în echilibru cu construcțiile pe terenuri libere, să abordăm încă de pe acum problemele asanării zonei Istorice a orașului 7“Dar intervenția urbanistului nu se limitează numai la păstrarea șl utilizarea fondului edilitar existent. Există, cazuri — și destul de numeroase — cînd intervenția noului în preajma sau ' perimetrul centru- .

REGULI ȘI SFATURI 
ASUPRA CERCETĂRU 
ȘTIINȚIFICE

I

este V. I. Leniti7- reunind mari lui istoric este, inevitabilă, magazine, sînt rezervate pietonilor, urmînd ca pentru aprovizionare să fie fo- Acest fapt are cu atît mai multă importanță cu cît — ._____r__________________________ așa cum arată dr. arh. Gh.loslte străzile secundare pa- CurinscM în lucrarea recent publicată în Editura Tehnică, „Centrele istorice ale o- rașelor" — „caracteristicile distincte, proprii centrelor istorice ale diverselor orașe, caracteristici apărute și cristalizate de-a lungul unei dezvoltări de mai multe secole, stnt tocmai componentele care, în cea mai mare măsură, imprimă fiecărui oraș o anume personalitate".Desigur, unitatea nu exclude contrastele, în măsura în care ele nu contravin armoniei generale, Dar menținerea și întărirea a- cestei unități este necesară, cu atît mai mult cu cît, în orașele la care ne referim, ea există, constituită istoricește. Iată de ce, în devenirea sa impetuoasă, noul trebuie să-și apropie și să-și integreze valorile pe care trecerea timpului le-a definit ca stabile și valabile. Urbaniștii și arhitecții au menirea să vegheze cu competență asupra acestei deveniri.

ralele : „6 Martie", „23 August". O atenție deosebită ar trebui acordată, din acest punct de vedere, cetății Si- ghișoarei, unde atît relieful accidentat și profilul îngust al străzilor, cît și- valoarea istorică deosebită a. monumentelor cer oprirea accesului autovehiculelor.Aminteam la început tendința de a evita amplasarea construcțiilor noi în centrul istoric. Asta nuîn- seamnă că el trebuie conservat întocmai cum este. Unități de producție cum sînt 'atelierul de. tinichigerle de pe strada Napoca sau depozitele de pe strada „6 Martie" din Cluj nu-și justifică funcționarea în centrul orașului, Iar prin zgomotul și fluxul de vehicule pe care îl provoacă sînt chiar de nedorit. Asemenea folosințe se cer dezafectate și mutate în zonele specializate ale orașului. Totodată, numeroase monumente istorice, ocupate în prezent de funcțiuni nepotrivite, care nu le asigura o păstrare și valorificare adecvate, trebuie redate unei utilizări firești. Paralel cu confortul modern care-și face loc în locuințe, ar fi necesar ca și curțile să fie «rit. Gh. SASARMAN
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(Urmare din pag. I)

Versiune românească a cunoscutei lucrări a savantului spaniol de renume mondial S. Ramon Y Cajal, „Reguli și sfaturi asupra cercetării, științifice", lucrare dedicată îndeosebi tinerilor care bat la porțile consacrării științifice, își păstrează — la mai bine de șapte decenii de la scrierea sa — prospețimea și actualitatea. Apreciind-o, marele neurolog român Gh. Marinescu spunea : „Este în folosul tineretului nostru să cunoască viața și opera lui Santiago Ramon Y Cajal care, prin imaginația lui fecundă, prin simțul artistic și, mai ales, prin adevărurile științifice pe care le-a descoperit, s-a impus atenției întregii lumi'.

valorificate este nevoie de o muncă intensă, responsabilă, entuziastă și plină de inițiativă din partea fiecărui activist încă din primele zile de 
la constituirea noilor organe, de con
centrarea ■ spre realizarea sarcinilor 
mari pe care le avem de îndeplinit a eforturilor tuturor comuniștilor, ale maselor largi ale celor ce muncesc. Numai întărind aceste forme organizatorice, adaptate noilor realități, printr-o activitate concretă, vie, prin inițiativa și forță de mobilizare a fiecărei organizații, a fiecărui comunist, se asigură creșterea rolului conducător al partidului. Așa cum sublinia secretarul 
general al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„rolul conducător al partidului se 
realizează prin participarea directă 
și contribuția concretă a organelor 
de partid, a tuturor comuniștilor 
la îndeplinirea sarcinilor și hotărî- 
rilor stabilite, la transpunerea în 
viață a politicii partidului și sta
tului. In acest scop comitetele ju
dețene, orășenești și comunale de 
partid», vor trebui să-și perfecțio
neze stilul și metodele de muncă, 
să studieze mai profund condițiile 
concrete in care acționează, punînd 
în centrul preocupărilor ridicarea 
eficienței și rolului activității 
partidului".Sarcini importante revin comitetelor județene de partid în rezol
varea problemelor economice pe 
plan teritorial, în coordonarea întregii activități economice din raza lor. Sltuînd în centrul preocupărilor lor înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale pentru perfecționarea organizării și conducerii economiei, ele vor trebui să studieze problemele care apar în cursul a- pifcărfi măsurilor preconizate, să sintetizeze șî să generalizeze experiența pozitivă, pentru definitiva
rea eficientă a acestor măsuri. în soluționarea problemelor economice, comitetele județene se vor sprijini pe comisiile 
economice, care-și vor desfășura activitatea sub conducerea și în
drumarea lor. Formate din activiști de partid și de stat, cadre din economie și specialiști cu experiență în problemele tehnice și economico-financiare, aceste comisii sînt chemate să exercite controlul asupra întreprinderilor și instituțiilor economice republicane și. locale, să urmărească cum se aplică hotărîrile de partid și de stat și cele ale comitetelor județene de partid în domeniul. economic.'’‘s& propună organelor central^ ' 
și locale 'măsuri pentru perfecționarea activității economice.Toată atenția trebuie să o a- corde, în același timp, comitetele județene, orășenești și comunale rezolvării eficiente a problemelor 
sociale, de aprovizionareH gospodărire locală, ocrotire a sănătății — într-un cuvînt tuturor problemelor de care depinde îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației.Importanța deosebită pe care o capătă în procesul evoluției societății noastre gîndirea socială, dez- ’ voltarea creatoare și răspîndirea în mase a concepției comuniste despre lume și viață, ridicarea conștiinței maselor fac să sporească răspunderea comitetelor ju
dețene și orășenești pentru activi
tatea politico-ideologică, pe care sînt chemate să o conducă și să o îndrume nemijlocit.. Ele vor trebui să manifeste o grijă deosebită pentru îmbunătățirea propagandei de partid, menită să asigure temeinica 
cunoaștere a liniei generale a partidului, a politicii sale interne și internaționale, a obiectivelor și sarcinilor principale ce stau în prezent în fața societății noastre ; să Intensifice munca de educare a oamenilor muncii, a tineretului în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului, al respectului pentru tradițiile glorioase de luptă ale partidului, ale clasei • muncitoare și poporului nostru, al frăției dintre oamenii muncii ro-

într-un cu un an că, din pricina dezorganizării șl Indisciplinei care domneau la întreprinderea de transporturi în comun din Galați, circulația autobuzelor și tramvaielor se desfășura în condiții nesatisfăcătoare, provocînd multe necazuri călătorilor îndeosebi în sezonul rece. Forurile locale în drept ne-au anunțat atunci măsurile luate : a fost schimbată conducerea întreprinderii, s-au angajat noi specialiști, mecanici, șoferi. Revenim din nou asupra acestei probleme, deoarece numeroși sesizat că continuă, extindem în Brăila.Incontestabil, față de anul trecut s-au făcut unele progrese. Parcul de autobuze a sporit simțitor, zilnic circulă și mal multe vagoane de tramvai. Totuși, locuitorii celor două localități întîmpină încă greutăți serioase legate de slaba organizare a transportului în comun. Iată cîteva aspecte constatate călătorind pe mai multe trasee.Chișcani-Brăila. La ora ieșirii din schimb, în acest punct, unde sînt amplasate cele mice fibre doar tramvai, bulzesc să nu rămînă pe jos. Dar unii vatmani închid ușile și pornesc înainte de a se umple vagoanele. (Tot aici ni s-au semnalat că se produc dese defec-

articol publicat în urmă, arătam

cetățeni ne-au lipsurile criticate De data aceasta investigațiile si

două combinate (de celuloză și artificiale), se cîteva vagoane Călătorii se
chideim-

DUPĂ UN AN PE ACEEAȘI TEMĂ
țiuni pe linii, iar reparațiile se fac cu mare întîrzie- re). La fel procedează și u- nii șoferi : cînd văd mulți călători în stație, schimbă pur și simplu tăblița care indică numărul liniei. Datorită acestui procedeu incorect, se produce învălmășeală, confuzie,

Galați. Așteptăm în stația de la Institutul politehnic 25 de minute. Nu sosește nici un autobuz al liniei 10, Apoi dintr-o dată vin 5 mașini aproape goale. Circulația în coloană este frecventă și pe alte linii. Multe autobuze se defectează pe trasee. într-o singură dimineață (9. II), pe linia 18 staționau, la marginea străzii, 4 autobuze, așteptînd intervenția depanării.Am relatat cîteva din aceste aspecte directorului întreprinderii de transport Galați, tov. Costică Constantin : „Aveți dreptate —

ne-a spus el. Știm că circulația autobuzelor nu decurge normal. Dar întreprinderea noastră are încă mari greutăți". Despre ce este vorba 7 Am vizitat autobaza de pe strada Mă- răști. Aici sînt 242 de autobuze, care deservesc îndeosebi combinatul siderurgic. Starea lor însă este deplorabilă. Zilnic, multe mașini șînt scoase din cursă după numai cîteva ore de funcționare. Nici nu-i de mirare, de vreme ce lipsesc condițiile elementare de întreținere. Autobuzele staționează de-a dreptul în noroi, nu există ateliere sau platformă încălzită de pornire. La plecarea în cursă, autobuzele trebuie remorcate. Am- breiajele, cutiile de viteză ■se strică, cheltuielile de întreținere cresc. Condiții aproape similare sînt șl la Brăila. Ni s-a relatat că s-a

intervenit, pe diverse căi, pentru obținerea fondurilor necesare creării unor condiții cît de Cît normale de întreținere. Dar fără rezultate practice. Văzînd în ce hal ajung autobuzele (care costă atîția bani 1) din cauză că nu s-au asigurat condiții de întreținere, fără a mai pune la socoteală neajunsurile pricinuite călătorilor, te întrebi : ce rațiuni economice pot justifica menținerea acestei situații 7Multe defecțiuni apar la autovehicule din cauza drumurilor necorespunzătoare. în cartierul Chercea din Brăila, Țiglina II și strada Frumoasei din Galați, șoferii sînt nevoiți să facă în timpul cursei un adevărat slalom. Aceasta se datorește faptului că organele locale nu iau măsuri pentru a se executa operativ lucrările de repa-

rații, de întreținere a străzilor pe care circulă autobuzele. Mici deplasări ale pavajului, mai ales iarna, ajung cu timpul gropi și băltoace, care fac ca autobuzele să se desfacă din încheieturi.Acut se resimte și lipsa de șoferi îndeosebi la Galați. Aproape 40 de autobuze în stare de funcționare rămîn zilnic imobilizate din această cauză (ne- maivorbind de făptui că s-ar putea lucra pe mai multe autobuze în două schimburi, evitîndu-se astfel aglomerația din orele de vîrf). De ce lipsesc șoferii 7 în primul rînd din cauza condițiilor riecores- punzătoare de lucru, amintite mai sus. în al doilea rînd, numărul celor care cunosc această meserie este mic față de cerințe. Forurile tutelare locale n-au luat măsuri pentru a te

pregăti din timp un număr suficient de șoferi,'vatmani, mecanici. Astfel încît acum, cînd parcul de autovehicule este în creștere, există temeri că vor rămîne neutilizate încă 60—70 autovehicule.Se mai ridică și o altă problemă — dispeceratul transportului în comun. în momentul de față, pe multe trasee plecarea în cursă este lăsată la bunul plac al șoferilor. De aici, aglomerație, circulație în coloană. tot felul de abateri, nemulțumiri ale cetățenilor. Cei 30 de dispeceri din Galați sînt oameni necall- ficați, fără autoritate.Pe de altă parte, o micșorare a aglomerației în orele de vîrf s-ar putea realiza dacă programul de lucru .al întreprinderilor și instituțiilor ar fi decalat cu cel puțin 30 de minute, în acest sens s-au făcut propuneri concrete, dar nu s-a întreprins nimic pentru înfăptuirea lor.Mai este oare nevoie să demonstrăm că îmbunătățirea transportului în comun are o mare importanță economică și socială, că este vorba de o problemă de larg interes cetățenesc 7 Cu atît mai mult acum trebuie folosite condițiile create prin organizarea județelor pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate, organele de resort ale administrației de stat dove- dindu-se receptive la asemenea probleme.
Radu APOSTOL corespondentul „Scînteii"

mâni șl de alte naționalități, al combativității față de concepțiile înapoiate și influențele ideologiei burgheze, al eticii noi. Noul cadru organizatoric, asigurînd o legătură vie, directă, a organelor de partid, ‘a activiștilor cu masa membrilor de partid, cu oamenii muncii, creează condiții deosebit de prielnice pentru îmbunătățirea muncii politico-educative de masă. Este important ca noile comitete județene și comitetele orășenești să folosească din plin aceste posibilități, să desfășoare o activitate vie în mase, ducînd în rîndurtle lor cuvîntul partidului și în același timp mani- festînd maximum de atenție și receptivitate față de părerile și propunerile lor. Sub îndrumarea comitetelor județene, presa locală de partid poate deveni o importantă tribună a opiniei toate problemele de ștesc.Problemele complexe ridică dezvoltarea actuală a economiei, științei și culturii, necesitatea perfecționării conducerii îi> tregii vieți sociale cer din partea organelor de partid o preocupare stăruitoare pentru cunoașterea, 
promovarea și calificarea cadrelor. Viața a demonstrat cu prisosință că bunul mers al activității în orice domeniu depinde în mod decisiv de promovarea în munci de conducere a celor mai bune cadre, avînd o temeinică pregătire profesională și politică, o concepție înaintată asupra problemelor în domeniul respectiv, talent și receptivitate față de nou, capacitatea organizatorică de a asigura înfăptuirea neabătută a hotărîrilor și indicațiilor partidului.O cerință obiectivă continue a partidului, rolului său conducător 
voltarea democrației de partid. Corespunzător acestei cerințe, organele locale de partid vor trebui să pună sistematic în dezbaterea activului, a membrilor de partid, a maselor de cetățeni, problemele cele mai importante, să atragă cele mai bune cadre la elaborarea soluțiilor privind dezvoltarea viitoare a județului, să asigure creș" rea contribuției tuturor comuțs >. lor la înfăptuirea directivele ~,n-. ț ganelor centrale și a propriilor lor hotărîri.Așa cum a indicat de repetate ori conducerea partidului și potrivit posibilităților favorabile create prin îmbunătățirile aduse structurii organizatorice, se impune înlăturarea manifestărilor de for- ' maîjștn.. ’Jdjțri JmȘhca de partid, a tențțîn,ț,e.lor spre ședințomșnfe,’*• a formelor , și metodelor de muncă șablonarde, învechite, înrădăcinarea de la început a unui stil de■ muncă viu, mobil, creator, care să țină permanent seama de realitățile vieții, de necesitățile județului, orașului, comunei.în spiritul propriu întregii activități a partidului nostru, organele de partid vor trebui să promoveze critica și autocritica, să manifeste o înaltă exigență față de munca lor, să dezvăluie cu sinceritate și curaj greșelile și cauzele acestora, deoarece numai în aceșt fel se pot îndrepta lipsurile, se pot < adopta cele mai bune măsuri că-' rute de viață, de mersul înainte’în concepția partidului nostru, dezvoltarea democrației se îmbină indisolubil cu întărirea continuă a 

disciplinei de partid. Partidul cere fiecăriii organ de partid și fiecărui .activist, fiecăi-ui comunist, să militeze cu energie neslăbită pentru aplicarea hotărîrilor partidului, să acționeze pentru stricta respectare și aplicare a legilor statului, pentru înfăptuirea drepturilor largi înscrise în Constituție, pentru toți cetățenii țării.O importantă îndatorire a organelor și organizațiilor de partid 
este de a asigura creșterea în con
tinuare a rîndurilor partidului cu cei mai buni oameni din toate domeniile de activitate — muncitori, țărani, intelectuali, care prin munca lor dovedesc voința și capacitatea de a înfăptui neabătut politica partidului. Recenta plenară a C.C. al P.C.R. a stabilit, în a- ceastă privință, ca hotărîrile adunărilor generale ale organizațiilor de bază cu privire la primirea de noi membri — în trecut confirmate de comitetele raionale de partid — să fie confirmate de comitetele de partid pe întreprinderi, instituții și comune, în prezența unui membru al comitetului județean sau a instructorului teritorial al comitetului județean ; în felul acesta se va evita rea membrilor de partid dința de județ, comitetele nu vor fi aglomerate cu de confirmare și studiere roase documente.Exprimînd grija deosebită pentru calitatea de membru al partidului, plenara a stabilit că dreptul de a confirma hotărîrile de excludere îl au numai comitetele de partid județene, municipale și orășenești de categoria I.Fără îndoială că noile organe județene de partid vor păși de la început la o muncă rodnică, luînd toate măsurile pentru ca întreaga activitate să se desfășoare normal în toate domeniile, pentru ca reorganizarea înfăptuită să nu ducă la neglijarea nici unui sector. Chezășie' în această privință sînt experiența bogată acumulată de activul nostru de partid, priceperea și elanul cadrelor și al membrilor de partid, hotărîrea lor de a-și pune întreaga capacitate și forță de creație în slujba progresului și prosperității patriei socialiste, de a da viață însuflețitorului program al desăvîrșirii construcției socialiste adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. *
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Diminuarea, de la un an la altul, a cheltuielilor de producție — -fie că se urmăresc prin prețul de cost, prin cheltuielile la 1 000 de lei producție-marfă sau, concomitent, prin ambele procedee — a preocupat . și preocupă perseverent colectivul întreprinderii bucureștene „Electto- aparataj". Chiar dacă, în Unele perioade — nu de lungă durată — s-au ivit unele perturbații financiare...— „Nu perturbațiile" caracterizează activitatea financiară a întreprinderii — ne spune tov. Gheorghe Sln- gureanu, secretarul comitetului de partid. Dacă ele au mai apăruți a- cestea se datorează caracterului mobilizator al cheltuielilor la -1000 de lei producție-marfă. Adică, în procesul intens, bine conturat, de reducere a costurilor, de identificare a soluțiilor celor mai rentabile,' mai apar și „excepții". Tocmai din confruntarea lor ies la suprafață variantele optime, cu efecte . sigure, de scădere a prețului de cost.Prin cele ce ne-a spus, secretarul

crează în această întreprindere: reglorul Tudor Ștefan, de la secția prese, si matrițerul’; Sergiu Vilcea, din secția autoutilare. Ambii sînt autorii a numeroase inovații și raționalizări care converg . spre ieftinirea și îmbunătățirea calității producției. Reglorului se datorează procedeul de executare a1 nitului . ghidaj din bară cu dimensiuni mult mai reduse, care a contribuit la e- conomisirea metalului. „Fișa tehnică" a. matrițerului-: Sergiu. Vîlcea cuprinde, printre altele; elaborarea unui nou dispozitiv de înfășurare a bobinelor de suflaj pentru locomotiva Diesel electrică, â' unei matrițe de ștanțat, găurit și ambutizat, a unui dispozitiv de rabotat pentru cuve de AG și încă multe alte rațio-- nallzări și inovații.,— Acum, ne declara unul dintre interlocutorii noștri, sîntem preocupați de aplicarea altor procedee ce vor conduce, în continuare, la econo
misirea șl mai substanțială a mate
riilor prime și materialelor, la rezol-

tribuna experienței înaintate

'etului de partid a dezvăluit iîn- 
mccanismui acțiunii de reducere cheltuielilor de fabricație care, la „Electroaparataj", s-a intensificat în ultimii ani. S-a pornit de la o situație deloc de invidiat: cheltuielile la 1 000 de lei producție- marfă obținute în anul 1966’ depășeau cu 2,67 lei nivelul- planificat. Situația era intolerabilă. Se cereau întreprinse măsuri hotărîte, decisive.— Și asemenea măsuri s-au luat, 

mai ales că în prețul de cost al ce
lor peste 600 de produse, cu aproape 
2 000 de tipo-dimensiuni, pondere* o 
au cheltuielile cu materialele, ne relata tov. Gheorghe Cosmin, i.ngi- nerul-șef al întreprinderii. Materiale de „mîna întîi", pentru că e yorba de metale neferoase, deficitare.în continuare, inginerul-șef ne-a relatat despre „o minuțioasă și rigu
roasă analiză a soluțiilor construc
tive, soldată cu reproiectarea a zeci 
de produse, efectul materializindurse 
în obținerea unor performanțe su
perioare, însă la gabarite sensibil diminuate". Astfel, revederea sub aspect constructiv (ce formidabilă re- .zorfanță economică are acest cuvînt!) unei serii de contactoare de 10 A— 200 A a adus, anul trecut, o economie de metal evaluată la peste un milion de lei. Perfecționarea soluțiilor tehnologice a completat armonios reproiectarea.Dar, la „Electroaparataj" s-a so- 
luționat bine pînă acum și o altă 
problemă : masiva înlocuire a metalului cu masele plastice. O economie de 43,2 tone de metal s-a obținut pe această cale în anul 1967 numai la maneta de acționare MA3: Produsele la care masele plastice au luat locul metalului sînt însă mult mai numeroase. Iar această acțiune a fost dublată de micșorarea grosimilor pieselor metalice, fără a se diminua cîtuși de puțin calitatea lor — metodă care, numai la con- tactoarele în ulei, de 25 A ȘÎ IPOA, a avut ca rezultat economisirea a 30 tone de tablă.Așa cum spuneam, economiile s-au 
împletit în permanență cu grija 
pentru ridicarea la un înalt nivel a 
calității pieselor, dar și cu preocu
parea pentru creșterea productivită
ții muncii și a gradului de folosire a utilajelor. Și aceasta, pe baza măsurilor tehnico-organizatorice complexe, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Aceeași influență au avuhp și măsurile de reașezare a normelor, corelîndu-se mai bine indicele de îndeplinire a lor cu cel de. realizare a planului de producție. Nu “ _se poate omite însă — din arsenalul măsurilor de creștere a productivității muncii amplificarea numărului de inovații și raționalizări' (ih 1966: 87 propuneri aplicate, cu o e- ficiență de 1 101 524 lei, iar în 1967— 110 propuneri și un volum de <e- conomii antecalculate de 2 135 000 lei).Concentrarea aceasta de forțe spre același scop s-a concretizat nu numai în îmbunătățirea indicatorului de cheltuieli dar și în sporuri esențiale, de circa 30 la sută față de 1966, ,1a producția globală și producția marfă, prevederile referitoare la sortimente fiind integral realizate. Cît privește beneficiile suplimentare, ele au atins o cotă cu 13,3 la sută mai înaltă ca cea prevăzută în plan, iar acestea se datorează, în cea mai mare parte, economiilor peste plan realizate la prețul de cost. Pe bună dreptate, în întreprindere se consideră un important succes, obținut în anul, trecut, 
reducerea, față de plan, cu 31,5 le! 
a cheltuielilor făcute la fiecare 1 000 
de lei producție-marfă, dar și trans
formarea economiilor respective în beneficii. Ceea ce înseamnă că „portițele" de pierderi au fost bine ferecate ! ? .— Toate aceste rezultate au putut fi înregistrate, ne spunea secretarul comitetului de partid, datorită im staurării în rîndurile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor; a unui puternic climat de întrecere, a unui elan novator propice îmbunătățirii activității întreprinderii.In secțiile de producție, la locurile de muncă am ■ verificat „pe viu? temeinicia acestei aprecieri. Discutam cu doi dintre cei care lu

varea optimă a corelației — costuri 
reduse — calitate superioară.Directorul întreprinderii, tov. Pe
tre Vișescu, ne-a estimat cotele realizărilor ce vor fi rătinse în acest an. E vorba de creșterea cu 47,5 la șută a volumului producției globale, că și a producției-marfă vîn- dută și, încasată, dar și de „saltul" pe care îl va reprezenta majorarea cu 67,2 la sută a beneficiului anului 1968, comparativ cu anul precețienț, spor ce se va realiza, mai ales, prin reducerea substanțială a prețului de cost. în această ordine de' idei, 'se 
prevede ca nivelul cheltuielilor Ia 
1 000 de lei producție-marfă să fie în 
acest an cu 31 de Iei mai mic ea 
cel realizat în 1967. în 1968 să Va a- 
tlnge, la cheltaielile pentru flecare 
1 000 de lei ’ producție-marfă, nivelul 
preconizat pentru anul 1970.Sînt premise cu adevărat îndrăznețe, care au și început, să fie traduse în practică. Direcțiile de urmat? Reducerea substanțială a consumurilor de materii prime și materiale și creșterea productivității muncii. Bunăoară, la executarea tabloului de distribuție Ca,- încă din primele zile ale anului s-a trecut : la înlocuirea pieselor din tablă cu piese din bachelită, substituire care va aduce o economie anuală de metal de peste 800 000 de lei. Pe de altă parte, introducerea comenzii prin dispozitiv cu fotocelulă la presele excentrice pentru operațiile de îndoire a pieselor mici va determina creșterea productivității ^muncii la diferite operații de la 1 la 20 de ori. La amplificarea acestui indicator vor mai contribui și procedeele moderne în domeniul tehnologiilor de fabricație.„Ziua bună se cunoaște de dimineață", spune o zicală. La „Electro- aparataj" ea este un fapt împlinit, . confirmat. în luna ianuarie,, crește- 
rc» productivității muncii a permis 
obținerea unui volum de producție- 
marfă superior celui planificat, pro- 
ducția-marfă vînduță și încasată de
pășind cifra de plan cu 15,5 la sută. Urmare a acestui. spor, dar și a reducerii substanțiale a cheltuielilor de . fabricație, beneficiile reprezintă 116,8 la sută față de prevederi. Sînt dovezi ce atestă ascensiunea colectivului acestei întreprinderi bucU- reștene pentru realizarea exemplară a unei producții. de bună calitate și la un preț de cost cît mai redus.

Dan MATEE5CU

EXTINDEREA

DIN NĂVODARICONSTANȚA- — Au început lucrările prevăzute în planul de extindere a capacităților de producție și de ridicare a indicilor . calitativi ai produselor Uzinei chimice din Năvodari. Se construiește încă o linie pentru acid sulfuric cu o producție a- nuală de 200 000 tone, 6 instalație pentru măcinarea fosforite- lor, două linii pentru producerea a 120 000 tone de acid fos- foric anual, precum și o nouă secție de granulare a superfos- fatului.O dată cu mărirea producției, darea in exploatare a noilor o- blecțive vă asigura granularea întregii producții de superfosfat a uzinei, precum și ridicarea gradului de concentrație a acestuia în, substanță activă, de la 18—20 la sută, cît este în prezent, pînă Ia 45 la sută.(Agerpres)

energetică aerianăCRAIOVA. — O nouă giștraîă energetică aeriană 110 kv se construiește între Băi- lești și Calafat, linie care va asigura energia electrică viitorului sistem de irigații din terasa Calafât-Basârabi. A început,' de asemenea, construcția unei linii de tensiune similară pentru alimentarea Fabricii de zahăr din Corabia, iar în curînd vor fi plantați ștîlpii la linia destinată alimentării cu energie electrică a obiectivelor ' industriale de la Balș.Concomitent cu noile magistrale energetice, la Craiova, Balș, Filiași, Calafat și Băilești va începe instalarea unor noi stații de transformare de 110(Agerpres)

funcțiune și ca planul de producție pe trimestrul I nu este periclitat.In sprijinul celor arătate mai sus, anexăm cîteva fo- ____  _________  ...... tografii ■ executate în sec- reproducem cîteva apre- title fabricii în ziua de 17 cieri: „Termenul de dare în funcțiune a Fabricii de mobilă din Constanta a fost trimestrul IV. 1967. Pînă la sfîrșitul anului trecut, fabrica a produs cu mari e- forturi, cu improvizații, primele 10 garnituri de mobilă, (ulterior s-a constatat că, de fapt, nu erau decît... 5 garnituri — n.n.) fată de 250 cît se stabilise". In continuare, pe baza unei ample investigații, se preciza că întreprinderea 12 Construcții Constanța, aparți- nînd Ministerului Industriei Construcțiilor, a pus în funcțiune formal obiectivul respectiv și, ca atare, nu existau posibilități de realizare a sarcinilor de plan stabilite in trimestrul I 1968. în concluzie articolul sublinia, printre altele: 
...se desprinde necesitatea, 
intervenției urgente și e- 
nergice a forărilor de re
sort ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor și Mi
nisterului Economiei Fores
tiere pentru terminarea 
grabnică a tuturor lucrărilor... îndeplinirea sarcinilor de plan care revin 'noii fabrici în 1968 este lege și realizarea lor încă din primul trimestru depinde de înlăturarea neîntîrziată a provizoratelor, de funcționarea în bune condiții-a tuturor sectoarelor și instalațiilor".Care au fo9t urmările ? La redacție a sosit un răspuns din partea Ministerului Industriei Construcțiilor, semnat de ing. Apostol 
Chiriță, adjunct al minis-' trului, . în care se spune, printre altele : .„Fabrica de mobilă Constanța a fost pusă- în funcțiune la ’30 de- . cembrie 1967, respectîndu- se prevederile planului de stat. La data apariției articolului, fabrica deja produsese 50 garnituri mobilă și avea în curs de fabricație alte 1 400 garnituri. A- cest fapt a fost constatat la 16 ianuarie 1968 de organele regionale de partid precum și de organele de specialitate din Constanta ale Băncii de Investiții. La rîndul ei, conducerea Fabricii de mobilă Constanța a confirmat forului său tutelar că obiectivul este în

Pe la jumătatea lunii ianuarie a.c. ziarul nostru a publicat articolul „La noua fabrică de mobilă din Constanta a avut loc o inaugurare formală", din care ianuarie 1968. Afirmațiile cuprinse în articolul publicat au la bază elemente culese' la 'sfîrșitul lunii noiembrie 1967 și ele ilustrează o situație de fapt la acea

Așadar, două aprecieri contradictorii, care totuși nu pot face lumină în cazul abordat. Nu ne-a rămas, decît să ne deplasăm din nou la fața locului, la Fabrica de mobilă din Constanța. în ianuarie a.c. planul a fost realizat la principalii indicatori. Un demaraj bun, am fi tentați să spunem. Ce rezultă însă cînd pătrun-

de Investiții. „Ca să se dea în funcțiune un obiectiv industrial, potrivit reglementărilor în vigoare — ne-a informat tov. Gheor
ghe Gheracopol — directorul Direcției orășenești Constanța a Băncii de Investiții, este necesar să se 
realizeze toate lucrările, in
clusiv rodajul și probele 
tehnologice, conform docu
mentației de proiect și de-

Pe marginea unui răspuns al conducerii 
Ministerului Industriei Construcțiilor

dată. Lipsurile și greutățile arătate au fost înlăturate, reușindu-se să se pună în funcțiune fabrica. Și în prezent mai sînt de executat o serie de lucrări pînă la terminarea completă a fabricii, unele din ele apărute ca necesare chiar' în timpul execuției, dar care nu afectează în etapa actuală procesul de producție. 1Considerăm că publicarea unui articol în luna ianuarie 1968, care conține o situație din luna noiembrie 1967, nu este în măsură să constituie un ajutor în munca noastră..."

Secfia mecanică grea a uzinei „ProgresuT-Brăila
NAVA „PETROȘENI

AJUNUL PROBELOR DE MARȘGALAȚI. — în vederea deplasării în probe de marș, pe mare, nava „Petroșeni , primul mineralier românesc de 12 500 tone construit la șantierul naval din Galați, a fost ancorat în bazinul portului. Aici vasul este supus unor variate probe tehnice privind stabilitatea în’ cele mai diferite condiții de navigație — a navigației în regim de valuri puternice, de furtuni, de încărcături maxime. în acest scop, specialiștii și membrii echipajului folosesc, între altele, o greutate mare pe care o aplică succesiv în diferite puncte ale mineralierului, iar cu ajutorul unor aparate speciale determină unghiul de înclinare, timpul de redresare și comportarea osaturii navei. (Agerpres)

dem în miezul fenomenelor, cercetînd, de pildă, defal- cârea sarcinilor de plan ale primului trimestru ? Din 
cele 1400 de garnituri pro
gramate să se obțină în 
trimestrul I, in luna ianua
rie au fost planificate și 
realizate numai 100 garni
turi de mobilă. Pentru luna februarie, în schimb, s-a prevăzut fabricarea a 600 de garnituri, dar în prima decadă s-au realizat numai 50. „Este exclusă orice po
sibilitate de realizare a pla
nului pe luna februarie și 
pe trimestrul I — ne-a declarat tov. Lucian loan, șeful, serviciului plan. Motivul trebuie căutat în ultima analiză, in intrarea cu mari întîrzieri în probe tehnologice, a diferitelor sectoate.de fabricație". vi xw Dar numai acesta este singurul motiv ? Cum ră-'1’ mîne atunci cu asigurarea potrivit căreia... „planul de producție pe trimestrul I nu este periclitat" ? Să derulăm, pe scurt, „istoria" acestei construcții, care face parte din IPROFIL- Conatanța. In toamna anului 1965, cînd au fost atacate lucrările la această treprindere s-a stabilit fabrica de furnire să dată în funcțiune în mestrul I 1967, iar cea mobilă, de care discutăm, în trimestrul IV al aceluiași an. „De la începerea lucrărilor am fost într-o permanentă dispută cu constructorul — ne-a spus ing. Ion 
Teodoropol, directorul întreprinderii — asupra datei, a termenului de intrare în funcțiune a fabricii. 
Pentru mine ca beneficiar, 
semestrul sau trimestrul 
înseamnă prima lună a pe
rioadei respective sau cel 
puțin primele luni. Nicidecum ultimele zile, așa cum s-a întîmplat cu fabrica de mobilă".Concluzia este, deci : spe- culînd lipsa de precizare privind punerea în funcțiune a fabricii de mobilă, constructorul a dat-o în exploatare, după cum se știe, la 30 decembrie anul trecut. Ce înseamnă însă punerea în funcțiune ? întrebarea este inevitabilă, întrucît de aici se pare că pornește eroarea pe care o conține răspunsul semnat de tov. Apostol Chiriță, adjunct al Ministrului Industriei Construcțiilor. Ne-am adresat organelor din Constanța ale Băncii

viz, în perioada optimă. 
Adică, înainte de a se ra
porta punerea în funcțiune, 
în mod obligatoriu trebuie 
să se creeze condițiile pro
pice care să permită o bună 
desfășurare a procesului de 
producție".Din discuțiile purtate la Banca de Investiții, precum și cu directorul întreprinderii, s-a desprins că în cazul fabricii de mobilă nu poate fi vorba de îndeplinirea riguroasă a dezideratelor amintite. Raportarea dării în exploatare s-a făcut la cererea expresă a beneficiarului, pe baza u- nui proces verbal dare-primire și nu sului verbal de provizorie. Iată, de pre- a proce- recepție .. ____ , de altfel, cîteva spicuiri din- !tr-0 «9 situație Tâ' Direcția operativă Cqn-;r< stanța'a Băncii d^Inves- tiții: „în conformitate cu H.C.M. 1003/1964 articolul 23 și Instrucțiunile de a- plicare capitolul VII articolul 48, IPROFIL Constanta și antreprenorul general — întreprinderea 12 Construcții — au solicitat cu încheierea din 29 decembrie 1967 aprobarea intrării în funcțiune, întrucît din trimestrul I 1968 IPROFIL Constanța are plan de producție pentru fabrica de mobilă corp și fabrica de mobilă lemn combinată cu metal. încheierea a fost a- probată de adjunctul ministrului economiei forestiere, ing. V. Chiribău, și adjunctul ministrului industriei construcțiilor, ing. A. Chi- riță. In baza aprobării ob
ținute s-a încheiat proce
sul verbal de predarc-pri- 
mire pentru punerea în 
funcțiune a secțiilor res
pective, datat cu 30 decem
brie 1967, însă încheiat e- 
fectiv ulterior datei de 4 
ianuarie ac....“Nu este cumva vorba de un fals, de o veritabilă inducere în eroare ? Adică, procesul verbal s-a încheiat după 4 ianuarie 1968, dar a fost datat cu... 30 decembrie 1967. Și această jonglerie a avut loc cu a- sentimentul a doi adjuncți de ministru! în plus, în acest proces verbal fictiv nu s-au înscris lucrările neterminate. Nu știm cum : intenționat sau prin omisiune... Fapt este că tocmai 
asemenea lucrări netermi
nate mențin o stare de pro
vizorat în fabrică, o stare 
de nesiguranță în realiza-

rea sarcinilor de plan. în ciuda asigurărilor formulate în răspunsul primit la redacție, aceste lucrări influențează nefavorabil mersul producției în fabrica de mobilă. Aceasta este a- precierea directoruluiIPROFIL-Oonstanța, clară și lesne de demonstrat.
La Fabrica de furnire : Cu toate că a intrat în funcțiune la jumătatea a- nului trecut, constructorul mai are de îndeplinit încă o serie de obligații. Printre altele, este vorba de etanșarea bazinelor de tra

tare termică. Această amî- 
nare permanentizează ex
ploatarea nerațională a ba
zinelor, menține o produc
tivitate a muncii scăzută și 
contribuie la creșterea 
cheltuielilor de producție.

La Fabrica de mobilă 
lemn combinată cu metal: 
Instalațiile de tratare — 
galvanizare și cromare — 
nu numai că nu sînt ter
minate pînă în prezent, dar 
nici nu există vreun in
diciu că ele vor fi gata în 
acest trimestru. în acest 
fel, nu s-a putut realiza 
nici unul din produsele 
prevăzute de proiectant în 
perioada probelor tehnolo
gice — etajere, mese de co
fetărie, taburete. Și nici 
acum nu se pot executa 
prototipurile pentru produ
sele care trebuiau să se afle 
în fabricație de la începu
tul acestui an.

La fabrica de mobilă 
corpt Aici, restanțele sînt mult mai mari. Nu s-au 
pus în funcțiune, în solu
ție definitivă, instalațiilo 
electrice de la finisaj. A- ceastă lucrare era absolut necesară, întrucît sectorul de finisaj are un mediu de lucru deosebit (se lucrează cu nitrolac, poliesteri). în „compensație" se folosește un personal suplimentar de 5—6 oameni pentru... supraveghere.Ne mai stă la îndemînă o altă listă întreagă de lucrări care, confprm termenelor din contract, trebu
iau să fie realizate o dată cu punerea în funcțiune : 
racordarea căii ferate uzi
nale la linia ferată princi
pală, depozitul de lacuri și 
poliesteri, gospodăria de pă
cură, pavilionul adminis
trativ, depozitul de carbu
ranți, rampa de spălare — la care se constată serioase rămîneri în urmă față de grafice. Accentuăm, aceasta era situația după 10 februarie a.c., adică la o lună și jumătate de la așa- zisa dâre în funcțiune a Fabricii de mobilă din"dtti''‘pattea''Cdridaebrii Ministerului Industriei Construcțiilor ? Este formal și nefundamentat, la fel ca punerea în funcțiune a fabricii de mobilă respectivă. Precizăm că această atitudine a conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor față de lucrările ce Ie execută s-a mai repetat și ou alte împrejurări. Este cazul Fabricii de ciment și var de la Bîrsești, sau al întreprinderii de prefabricate din beton Craiova, ca să dăm numai două exemple.

•A*Ieri, 20 februarie orele 14, am vorbit nou prin telefon cu Gheorghe Gheracopol, ne-a relatat :— Pe două decade din februarie la fabrica de mobilă corp, producția realizată e cu mult sub prevederile planului. La fel și la fabrica de mobilă lemn combinată cu metal. De la data de 16 februarie a.c. fabrica de furnire nu mai funcționează : nu are abur tehnologic și căldură, din cauza unei defecțiuni la centrala termică. Cît privește lucrările de investiții se constată un oarecare progres care, în realitate, este determinat de... trecerea timpului și nu de e- forturile deosebite ale constructorului. Intervenția ministerului a rămas mal departe în faza buhelor intenții.Ce vor fi vrînd să mai demonstreze fotografiile din 17 ianuarie a.c. ?
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

(Urmare din pag. I)importanței colaborării cu producția, ci și o activitate concretă, diversă, zilnică, pentru cunoașterea nevoilor și posibilităților reciproce în vederea folosirii raționale și operative a oricăror posibilități de colaborare.Interesul întreprinderilor pentru nou, oricît de' arzător, nu poate fi declanșat instantaneu, printr-o decizie, dar el poate fi stimulat, întreținut și amplificat acolo unde există, cultivat și generalizat. Practic, noi am observat că unele dintre întreprinderile cu care colaboram — cazul „Electrotehnicii", din Capitală, sau ăl ,;Electtocerami- cil" din Turda, Fabricii de aparate de la Uzinele „Electroputere“-Craio- va, și al altora — manifestă, în comparație .cu altele, un interes mai viu pentru noutățile tehnico-științifice. 
Fără a neglija obligațiile asu
mate față de alte unități, noi 
ne-am îndreptat atenția oarecum 
preferențial spre, astfel de întreprin
deri ce vădeau un plus de bună
voință. Rezultatul : le-aU fost furnizate soluții tot mai importante de la an la an, promptitudinea finalizări- . lor a sporit, extinzîndu-șe concomitent și sfera solicitărilor, a colaborărilor noastre cu ei, Așa se explică, de pildă, de ce o - întreprindere- ca „Electrotehnica" se remarcă azi printr-un bun nivel tehnic ăl utilajelor și o calitate ridicată a produselor, de ce numai în ultimii ani au fost asimilate aici nu mai puțin de 5 soluții noi elaborate de colectivul institutului nostru, iar anul acesta vom ceda fabricii documentația pen-

tru alte 3 prototipuri. De asemenea, la dezvoltarea noilor laboratoare uzinale de la „Electroputere“-Craiova, „Electroceramica“-Turda, „Electroa- parataj“-București ș.a., institutul nostru conlucrează cu specialiștii fabricilor la întocmirea proiectelor : mai mult, în multe cazuri li se predau chiar unicate șl instalații specifice de laborator construite în. institut.

uneja sau alteia dintre ’întreprinderi nu pare convinsă de nevoia abordării unor cercetări încă de pe acum— ce stau deja și în atenția cercetării de specialitate pe plan mondial— peste cîțiva ani numai, tocmai ele le vor reclama imperios și cu cît li se vor oferi cît mai grabnic rezultatele cu atît va fi mai bine.De o mare însemnătate este în a-

mit de multe ori ca cerințele uzinelor să nu genereze numai teme și cercetări de valabilitate oarecum limitată, locală, ci cu implicații și posibilități de valorificare mult mai largi, să se inițieze modernizări de mare amploare a utilajelor, produselor sau tehnologiilor, în primul rînd în întreprinderile respective. O mare însemnătate prezintă și res-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Se constată, așadar, că acționînd în acest mod, concret, diferențiat, urmărindu-se cît mai buna cunoaștere a posibilităților și nevoilor unei întreprinderi, institutul departamental poate să-și intensifice apreciabil participarea la soluționarea nevoilor economiei. Pe această cale cercetarea departamentală poate da un sprijin extrem de util și în ceea ce privește precizarea judicioasă a direcțiilor de perspectivă în'evoluția uneia sau alteia dintre întreprinderi. în ceea ce privește domeniul specialității mele, consider că ar avea o maximă însemnătate adîncirea unor astfel de preocupări, deoarece chiar dacă în unele situații conducerea tehnică a

cest sens cîștigarea încrederii beneficiarilor, în primul rînd prin soluționarea cît mai temeinică a acelor nevoi solicitate expres și livrarea unor rezultate de calitate, comparative cu cele existente pe plan mondial. Aceasta, mai ales pentru că, în trecut, întreprinderile preferau în multe cazuri să importe soluții și datorită faptului că unele colective de cercetare nu le ofereau rezolvări complete, temeinice, în forme „accesibile" industriei.De asemenea, cunoașterea directă a situației dintr-o întreprindere de către cercetător, căutarea „cot la cot" cu inginerul și tehnicianul a posibilităților de perfecționare per-

pectarea termenelor hotărîte prin 
convenții sau contracte, astfel incit 
să existe o îmbinare armonioasă in
tre activitatea de definitivare a so
luției științifice și cea de creare a 
condițiilor aplicării ei. Căutînd să ținem seama cît mai mult cu putință de asemenea factori și aspecte noi am reușit uneori să obținem rezultate mult mai bune, așa cum s-au conturat, de pildă, în colaborarea noastră cu Fabrica de cabluri și materiale electrotehnice (F.C.M.E.) privind realizarea unor importante echipamente (cum sînt condensatoarele de forță cu dielectrici clorurați) cu caracteristici tehnice ridicate.

Experiența ne-a convins, de asemenea, că laboratoarele uzinale pot reprezenta serioase puncte de spri
jin în activitatea de întărire și ex
tindere a colaborării institutului cu întreprinderile. Cu cercetătorii de la uzina „Electroputere“-Craiova noi am reușit să realizăm deseori, în trecut, colaborări fructuoase și prin intermediul lor să pătrundem mai a- dînc în sfera cerințelor actuale din domeniul unor utilaje și produse electrotehnice de cea mai mare însemnătate : locomotive Diesel electrice, separatoare de sarcină, siguranțe fuzibile cu mare putere de rupere, metodici de încercare și echipamente de încercări în tehnica tensiunilor înalte etc. Astfel de piste existente trebuie însă întreținute, extinse. în prezent, se remarcă însă tendința unor întreprinderi de a-și rezolva numai cu ajutorul laboratorului propriu nevoile, chiar și atunci cînd anumite teme depășesc nu numai profilul, dar și posibilitățile a- cestuia. Personal, consider că a- ceasta nu înseamnă o viziune justă cu privire la gospodărirea fondurilor — cum s-ar crede — deoarece în acest fel se ajunge implicit și la o îngustare a cîmpului de activitate al institutelor departamentale. Desigur, acestea își pot găsi oricînd „de lucru", dar cred că important este ca fiecare unitate să dea maximum în primul rînd în ceea ce reprezintă contribuția ei specifică. Cu atît mai mult se impune — după părerea mea — să se gîndească astfel în sfera electrotehnicii, unde cercetarea, se știe, se remarcă printr-o complexitate deose-

biță, impunînd deopotrivă serioase eforturi teoretice și aplicative.
O mare importanță în strîngerea 

legăturilor cu întreprinderile pre
zintă și buna informare a acestora 
asupra profilului și posibilităților 
institutului. în această direcție, noi am. realizat cu unele întreprinderi schimburi frecvente de documentații, trimițînd în același timp specialiști de-ai noștri în uzine ca să explice 
ce și cît putem aborda din problematica lor, primind totodată vizita unor grupuri de reprezentanți ai uzinelor în laboratoarele institutului nostru. De asemenea, recenta sărbătorire a 17 ani de la crearea institutului nostru a prilejuit organizarea unei sesiuni festive de comunicări științifice, cu prilejul căreia participanții — cercetători, reprezentanți ai ministerelor și uzinelor, ai unor organe de coordonare și control — au putut realiza un nou și larg schimb de vederi cu privire la rezultatele și perspectivele acestei colaborări. A reieșit că utilizarea tuturor căilor ce permit ridicarea continuă a nivelului cola-r borărilor cercetării cu producția este o îndatorire de prim ordin nu numai a uzinelor, dar și a institutelor de cercetare. De altfel, chiar și o analiză succintă — cum e cea întreprinsă în articolul de față — evidențiază posibilități ample de întărire a spiritului de colaborare dintre cercetare și producție, de stimulare de către reprezentanții cercetării a interesului întreprinderilor pentru 
nou.

sectoate.de
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Către finele secolului trecut se dis
cuta mult despre dispariția granițelor 
dintre genurile artistice. Privind retro
spectiv creația acelor decenii și a celor 
următoare, decisive pentru întreaga dez
voltare a arfei în Europa, constatăm că 
realitatea a contrazis unele din aceste 
teorii. Genurile au continuat să trăiască 
autonome în cadrul celor mai îndrăz
nețe pozifii ; și peisajul și portretul, și 
natura moartă, și pictura de gen care, 
în viziunea unui Vuillard sau Bonnard a 
primit confirmarea unei vocații poetice 
redescoperite. Numai pictura istorică a 
rămas, într-adevăr, în afara căutărilor și 
experimentelor. O analiză a cauzelor și 
originilor acestei situații ar merita să fie 
făcută, pentru a se elucida sub toate 
aspectele faptul că lupta împotriva ru
tinei artistice și a academismului rece a 
avut drept principal argument și adver
sar pictura istorică. Toate genurile pu
teau fi reînnoite ; se părea că numai 
pictura istorică nu.

Toate acestea ne apar destul de stra
nii astăzi, în lumina pasionantei expe
riențe a actualității istorice pe care am 
trăit-o și o trăim, și care ne-a adus pe 
primul plan al conștiinței adevărul că 
pictura istorică atinge în modul cel mai 
acut zonele sensibilității contemporane, 
stimulează și este stimulată de simțul ac
tualului. Omul care citește presa, ascultă 
posturile de radio și privește la tele
vizor, „asimilînd" deci actualitatea pe 
căi diverse și făcînd, fără să vrea, isto
ria prezentului este un factor receptiv 
penfru raporturile acestea dintre istorie 
și actualitate, care stau la temelia orică
rei picturi istorice de bună calitate, Dar 
cînd spun receptiv, mă gîndesc la ca
pacitatea de a înțelege și aprecia in
terpretarea personală și originală a 
unei teme istorice, deci cu alte profun
zimi decît le-ar putea oferi un montaj 
documentar, oricît de ingenios făcut. Di
ferite asemenea prezentări de filme cu 
caracter documentar, fie propriu-zis jur
nale de actualități de acum cîteva de
cenii, fie regrupaje de scene în vreo 

/ selecție contemporană, au darul de a ne 
convinge cît de caduc este documentul 
ca atare și că. retrospectiv privind lu
crurile, el scapă de fapt esențialul, sen
sul profund al evenimentelor. Nota pu
țin comică, ce se desprinde din aceste 
înfățișări ale istoriei — și cuceririle teh
nicii moderne permit astfel de confrun
tări ale adevărului artistic cu adevărul 
documentar — vine probabil și de la 
faptul că esențialul, „caracterul" rămîne 
înecat în amănuntele purei obiectivităti 
mecanice a înregistrării.

Prin urmare nu „faptele* în stare brută 
vor asigura viabilitatea imaginii istorice, 
ci intervenția accentului artistic, care 
marchează o selecfie : selecfia artistu
lui, dar și a epocii ; a momentului în 
lumina căruia proiecția asupra trecutului, 
mai îndepărtat sau mai recent, are loc. 
Acest dublu accent ar putea ti socotit 
de unii ca generator de elemente con- 

. venționale, care ne-ar face să vedem — 
în faptele istoriei mai ales — ceea ce 
vrem să vedem. Dar pînă la un punct,' 
o anume categorie de „convențional" 
se înscrie printre instrumentele de lucru 
și de eficiență ale genului. Pe la mij
locul secolului trecut, imaginile istoriei 
se citeau mai limpede dacă erau scăl
date cu luciri eroice și însuflețite de 
mișcare. Au fost alte momente în care 
alegoria solemnă, grandoarea pacificată 
deschideau inimilor o cale de acces 
spre pictura istorică, iar altele în care 
narafia simplă, familiară, la temperaturi 
mai joase, transportînd istoria în zonele 
viefii cotidiene, găseau ecou. De fie
care dată intervenea în redarea unor 
fapte și evenimente reale, convenția 
gustului epocii, adică a dimensiunii ei 
spirituale. Și este firesc : fără respecta
rea exigențelor prezentului, conviețuirea 
cu istoria devine un non sens pentru 
experiența ar*:stică a privitorului ca și 
pentru cea a artistului.

De aceea a porni la edificarea unui 
tablou istoric sau chiar la reînvierea ge
nului, de la scheme folosite, ca și cum 
ar exista o normă a „costumației" tre
cutului în limitele unor tipuri determi
nate de compoziție, de gesticulafie, de 
atitudini și expresii, înseamnă de la în
ceput a închide perspectivele unei dez
voltări fericite. Nimic din ceea ce pe
cetluiește modul de viață actual al ma
jorității oamenilor și le formează sau 
le modifică viziunea despre lume nu 
poate rămîne în afara preocupărilor pic
torului de scene istorice. A tine seama 
de experiența vizuală a omului contem
poran și de memoria lui foarte încăr
cată de imagini devine aici o necesi
tate ineluctabilă și capătă o importanță 
fundamentală în operația de căutare și 
adaptare a mijloacelor de expresie la 
conținut. Că oamenii au în continuare 
neistovite apetenfe pentru un conținut 
de evocări istorice și pentru categoria 
grandiosului, o dovedește îndeajuns 
succesul marilor realizări cinematogra
fice cu subiecte istorice și receptivita
tea sensibilă a publicului la cele de 
bună calitate, chiar atunci cînd solu
țiile artistice sînt mai dificile. Bineîn
țeles, că nu poate fi vorba de apro
pierea picturii de arta filmului- istoric. 
Fiecare dintre ele folosește în alt mod 
posibilitatea de a nara. Dar nu cred că 
problema narației trebuie, în sine, elu
dată din discuția asupra picturii isto
rice. Evocarea unor evenimente ale is
toriei se poate obține desigur și prin 
soluția simbolurilor, a semnelor, chiar 
foarte abstrase față de conținutul ini
țial, de tema dată. Multe opere de 
seamă ale sculpturii contemporane ar 
putea fi citate în acest sens și „Co
loana fără sfîrșif" a lui Brâncuși prin
tre cele mai elocvente. Dar 
are universul ei propriu, 
„lecturii* î

că trebuie să tindem spre desființarea 
substanfei acesteia, a „lecturii" care, în 
pictura istorică, este narafiunea. Totul 
este să narăm pe limba zilelor noastre, 
așa cum o face nu numai teatrul și ci
nematograful, dar și proza literară, și, 
dacă sîntem afenfi, chiar și proza vor
birii de toate zilele. Alte raporturi în
tre epitete și nume, alte jocuri' ale in
cidentelor, alte desfășurări ale timpului 
narafiei se constituie, încetul cu încetul.

Fiecărei generafii îi revine sarcina 
de a desprinde momentele constitutive 
ale istoriei nafionale din țesătura pur
tată anterior, împrospătîndu-i culorile 
și înfelesul, fără a-i răpi totuși capaci
tatea de a stîrni acele asociații intelec-

puncte
d© vedere
tuale și afective, de recunoaștere, de 
regăsire, care trezesc patriotismul pro
fund, sentimentul că ești la tine acasă, 
în mijlocul unor imagini ale epocii fale, 
dar și ale copilăriei, ale părinților și 
bunicilor. Intr-adevăr, unul din genu
rile în care intuirea și afirmarea trăsă
turilor specifice ale unei nafiuni au cel 
mai mare rol și cea mai mare rază de 
acfiune, este tocmai pictura istorică. 
Aici necesitatea legitimă a oricărei cul
turi de a-și asigura o continuitate în 
domeniul picturii istorice, ar putea de
veni hrană substanțială prin crearea 
unor mituri cu neistovită capacitate de 
reînnoire și adaptare. Numai că, fără 
modalități de expresie moderne, inte
grabile stilului de viafă corespunzător, 
nici o transmitere de conținuturi spiri
tuale nu este posibilă, nici viabilă. în 
pictura istorică trăiește evenimentul 
înfățișat, dar totodată conștiința și măr
turia epocii care, prin artistul respectiv, 
a înfeles și a interpretat evenimentul, 
adică și-a adus contribufia spirituală la

zinuai» van:

pictura 
, căruia actul 

îi aparține în cel mai înalt 
grad și de la care nu abdică nici cei 
mai categorici extremiști. Deci nu cred

teatre
0 Filarmonica de stat „G. Enescu” 

(la sala mică a Palatului) : Ciclul 
„Concertele Brandenburglce” — 20. 
0 Opera română : Lohengrin — 19. O Teatrul de stat de operetă : Con
tesa Maritza — 19,30 © Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Oameni și șoareci — 19,30, (sala

Studio) : Castlllana — 19,30 q Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 20 o Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Viziuni flamande — 20 
• Teatrul Glulești (în sala Teatrului de Comedie) : Paharul cu apă 
— 19,30 e Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30 • Teatrul Mic : 
Doi pe un balansoar —20 © Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) ; Papuciada — 17, (sala din str. Academiei) : Guliver în țara pă
pușilor — 10 9 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal 
la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30 e Ansamblul 
artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe pămînt — 20 O Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

susfinerea tradiției și îmbogățirea ei. 
De la punctul acesta de intersecție por
nește dezvoltarea armonioasă a unui 
gen de artă în care problemele rădă
cinilor nafionale nu apar cu toată for
ja lor decîf atunci cînd sînt exprimate 
în forme noi. Prezenta tradifiei se ma
nifestă în pictura istorică pe coordonate 
specifice, în legătură cu sentimentul na
tional crescut pe de o parte din ceea 
ce am numi tradifia culturală conștien
tă, pe de altă parte din universul a- 
dînc asimilat de forme și mituri ale 
creafiei populare. Aria de cercetare a 
pictorului de istorie se extinde astfel 
foarte mult. Investigafiile lui nu se pot 
mărgini 
mentare 
fi?at, ci 
rienfelor 
narafiei.

doar la studiul laiurei docu- 
legafe de evenimentul înfă- 
cuprind analiza tuturor expe- 
naționale din domeniul artei 
De pildă, soluțiile spațiale, 

expresia atitudinilor corporale, gestica, 
mimica din compozițiile picturii exte
rioare moldovenești sînt probleme 
vrednice de a fi studiate. Nu pentru 
preluarea lor simplistă, ca o soluție la 
îndemînă ci, pentru că, împreună cu 
alte forme de expresie compozițională 
din arta românească — de la minia
tura de carte pînă la compoziția de 
mari proporții — ar permite o înțele
gere mai profundă a virtuților latente 
în viziunea narativă românească. Adap
tate unor concepții moderne despre 
limbajuf plastic, unele din aceste vir
tuți : finețea observației, poezia preci
ziei de orfevru, eleganța artizanală, 
păstrate și în desfășurările cele mai 
ample, ar merita, alături de altele — 
cum ar fi dinamismul compozițiilor lui 
Aman și Grigorescu — să fie luate în 
seamă.

Au existat cîteva încercări ți reușite 
în pictura istorică a ultimilor ani, în arta 
de șevalet sau în pictura monumen
tală. Dar sînt încă prea puține față de 
cerințele multiple ale actualității. O 
dezbatere cu participarea artiștilor și a 
scriitorilor asupra acestor probleme ar 
fi, cred, bine venită în aceste momente 
de reevaluare a tuturor forjelor de crea
ție de care dispunem.

Amelia PAVEL

...nepercufete

Premiera
unei operete
originale

Ieri seară a avut loc la 
Teatrul muzical din Constan
ța premiera operetei „Nimfa 
litoralului" de Viorel Doboș, 
în regia lui Nicușor Constan- 
tinescu. In rolurile principa
le : Lucreția Popescu-Lobo- 
dan, Romei Stănciugel, laco- 
bina Vlad, Vasile Pascali, Io
sif Buibaș. Scenografia este 
semnată de George Voinescu- 
Coregrafia : Trixy Checais.

tv
17.30 — Curs de limba engleză

(lecția a 4-a).
17,58 — Sumarul zilei.
18,00 — Telecronica economică. 

Prețul exagerării I (Stocuri 
supranormatlve).

18.30 — Pentru copii. Micii meș
teri mari.

20,00 — Interpretul preferat — mu- 
zlpă populară românească, 
la cererea telespectatori
lor.

20.15 — Față în față. „Mai multe
despre mobilă".

20.45 — Invitație la dans 
21,00 — Avanpremieră.
21.15 — Telecinemateea :

dragostea" — comedie cu 
Bette Davis, Leslie Howard 
și Olivia de Havilland.

22.45 — Telejurnalul, de noapte. ;
! -1 ■■ '

19,00 — Film de desene animate ;
„Aventura marină".

19,10 — Alma-mater — emisiune 
„Amintiripentru sludenți. 

de vacanță".
19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.

(H).

„Caut

• O lume nebună, nebună, nebună (ambele serii) : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 1795 — ora 19,30), PATRIA 
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; IC,30 ; 20. 
O Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (completare 
Năică pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15.
O împușcături pe portativ : VICTORIA (completare Pîlnea 
noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Pîinea 
noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pămînt 
șl foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Cei șapte samurai : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
O Zidul înalt : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
0 Capcana : FESTIVAL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, FEROVIAR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 (la toate 
completarea Pîinea noastră), MELODIA (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN (completare Dați-mi un calmant) — 9,30 : 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
q Loana : LUMINA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 9,15—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
O O poveste uimitoare : DOINA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 10 ; 11,30 ; 13,45.
• Robii : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Martin soldat : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI 
(completare Republica la 20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
@ O sută unu dalmațleni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare, DRUMUL SĂRII (completare Năică și ve
verița) — 15 ; 17,30 ; 20.
© Cînd tu nu ești : GIULEȘTI (completare Dați-ml un 
calmant) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (completare 
Salut, Kenya) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Tudor (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30 ; 19.
• Zece negri mititel : DACIA (completare Salut, Kenya)
— 8—14,15 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o Escroc fără voie : BUZEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.0 Jocuri neschimbate : CRÎN.GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
0 Un bărbat și o femele : GRIVIȚA (completare Lauri 
celor mal buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
ARTA (completare Orizont științific nr. 12/1967) — 9 ; 
11,16 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
® Căutețl idolul : BUCEGI (completare Lauri celor mai 
buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA 
(completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Careta verde : GLORIA (completare Io, Mircea Voievod)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ;. 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (comple
tare Permanențe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Cea mal lungă noapte : UNIREA (completare Anatolia 
ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Moartea după cortină : TOMIS (completare O nuntă . 
Ia Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O încercuirea ; FLACĂRA (completare Miracole) — 16 ; 
18,15 ; 20,30.
® Vulturii zboară devreme : VITAN (comnletare încer
cări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dosarul XII : MIORIȚA (completare In întâmpinarea 
viitorului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, PACEA 
(completare Sorinei șl soarele) — 16 ; 18 ; 20.
© Război și pace (seriile I șl II) : POPULAR — 15 ; 
19,30, PROGRESUL — 15 ; 19,15.
/» De trei ori București ; AURORA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30.
m O fată fericită : MUNCA (completare Anatolia ospita
lieră) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
® Un nabab maghiar : MOȘILOR (completare Viața începe 
la 40 de ani) — 15,30 ; 13 ; 20,30, VOLGA (completare 
Orizont științific nr. 12/1967) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30; 20,45.
0 Republica Skid : COSMOS (completare Pe drumul mă
iestriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
^Corigenta domnului profesor : VIITORUL (completare 

al bine să prevenim... Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Innorare trecătoare : LIRA (completare In întîmpl- 
narea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,31).
0 Dragostea unei blonde : COTROCENI (completare 
Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

(Urmare din pag. I)— De altfel, în literatura de specialitate, aptitudinea este definită ea fiind o dispoziție naturală sau do- bîndită. După Eduard Claparede, aptitudinea este cea care-ți îngăduie să-i deosebești pe indivizi între ei, cînd — la o educație-instrucție egale — îi judeci din punctul de vedere al randamentului, niul cărora le aparțin, dispoziții pot fi clasate intelectuale, senzoriale,Funcții generale, ca atenția sau judecata, pot fi considerate ca aptitudini, la fel ca și predispozițiile particulare, cum ar fi aptitudinile pentru desen. Multă vreme aptitudinile rămîn nediferențiate și cam prin jurul vîrstei de 10 ani încep să se deosebească, Așadar, efortul de detectare s-ar cuveni mutat mai devreme, pe criterii științifice, deoarece de exemplu, în timp ce aptitudinile pentru muzică sau desen se manifestă precoce (către 10-12 ani), aptitudinile pentru matematici și cercetare științifică apar ceva mai tîrziu. Diagnosticarea la momentul cel mai prielnic a aptitudinilor este o ocupație de maximă însemnătate, un atu în plus în vederea unei cît mai perfecte „inserții profesionale".Dacă acceptăm deci ldeea că aptitudinea e un dat natural, dar și că ea se desăvîrșește pe parcursul e- xistenței, putem trece la o altă chestiune, legată de „suportul" material al perfecționării zestrei cu care vine tînărul în școala profesională : atelierul-școală. Am vizitat a- teliere-școală din cîteva școli profesionale care țin de mai multe ministere (nu numai al dv.), și-am constatat (vezi și mărturisirea unui

După dome- aceste pre- în aptitudini motrice etc.

elev căruia nu-i place meseria care-o învață, deoarece : „lucrez o mașină uzată") că utilajul are ridicat grad de uzură. La grupul școlar de pe lingă Uzinele „23 August" mi s-a furnizat și un exemplu: avînd de luat de la Medgidia niște mașini de rectificat exterior și plan, cu doar 10—15 la sută uzură, nu li s-a aprobat ordinul de transfei’ și mașinile au fost repartizate unei întreprinderi. Este parcă suficient —

pe pe un

garu ni s-au părut concludente în acest sens, Nancy Holloway lansează cu aplomb un posibil șlagăr : „Hop- șă“. Partitura coregrafică girată de Oleg Danovschi oferă două mostre pe deplin edificatoare a ceea ce ar putea fi baletul într-un film muzical realizat cu rigoarea pe care genul o presupune ; virtuozitatea soliștilor Ileana Iliescu; Petre Ciortea și Dan Moise, perfecțiunea plastică a ansamblurilor sînt sugestiv reliefate, chiar dacă modul cum sînt intercalate în film cele două dansuri accentuează lipsa de unitate și de logică interioară a „împușcăturilor pe portativ".Momentele la care ne-am referit, ca și u- nele scene cu Ștefan Bănică, Ștefan Tapala- gă, Puiu Călinescu sau
cronicafilmului

In

Comedia muzical-co- regrafică este un gen cinematografic aparent lipsit de pretenții dar, în fond, deosebit de pretențios. Faptul devine evident mai ales în cazul unor nereușite și explică, bunăoară, de ce a capotat un film ca „împușcături pe portativ", construit conform celei mai „sigure" rețete : capete de afiș cu mare priză la public, plus o nostimă idee de subiect.Desigur, într-un film de această factură subiectul are o funcție aparte. El poate constitui un simplu pretext, motivînd succesiunea și conferind unitate momentelor de gen prezentate pe ecran. în cazul „împușcăturilor pe portativ", autorii (regia Cezar Grigoriu, coautor și al scenariului împreună cu Dimos Rendis) și-au propus mai mult și au apelat la un ingredient suplimentar : parodia.. Ca punct de plecare, ei au imaginat încurcăturile provocate de niște femei de serviciu de la studioul cinematografic, care amestecă materiale filmate de trei regizori pentru trei filme de genuri diferite. O- biectul parodiei ?primul rînd cei trei regizori. Apoi filmele lor, ca atare. Apoi temele acestor filme, personajele — o adevărată risipă de umor... ipotetic. Căci, după cum se știe, una din condițiile parodiei este să fie inteligentă. Or, tocmai acest mic „amănunt" a fost scăpat din vedere de autori...Din această pricină gagurile inspirate sînt o raritate si în loc de împușcăturile umoristice făgăduite, cel mai adesea abia dacă se aude un slab fîsîit. încurcătura inventată ca pretext în scenariu pare a se meserie și, sub acc fi produs în realitate, ^raport, filmul ^ste î: „Subiectul" este de- concertant prin incoerență și simplism, șl dacă secvenței altminteri bine realizată a bătăii din bar 1 s-ar alătura reușita reclamă pentru margarină, filmată în stil polițist (și prezentată la „Telepu-; blicitate"). spectatorul n-ar fi surprins. Pen- ; tru că și așa este greu \ de descifrat legătura dintre diferitele frag- : mente, iar unele intenții (ca repetata apariție a femeii care șoptește în microfon : „alo. Jaguarul !“) rămîn învă-lufte în cel mai ieftin mister. Consecința : pretextul devine nu un ' liant ci o barieră între „numerele" muzical- coregrafice ale filmului, sufocîndu-le parazitar și amalgamîndu-le stîn- gaci și chinuit, fără nici un sens. Și este păcat, deoarece muzica lui George Gri- e antrenantă ascultă cu plă- iar interpreții ei, dansatorii — so- ansambluri —, putut real Cele alePîslaru

rcalculării eficienței fondurilor cheltuite pentru școlarizarea elevilor în școlile profesionale și totodată a determinării influenței pe care aceștia o au asupra activității economice din întreprinderile M.I.C.M. : a rezultat că — la condițiile anului respectiv — un leu cheltuit pentru pregătirea prin școala profesională asigură un venit net de 4,7 lei. Cu toate acestea, noi avem dificultăți în asigurarea de utilaje noi pentru atelierele-școală.

goriu și se cere, ca șiliști și ar fi succesul llculei. apariții reteiformației „Sincron' dirijorul ei Cornel Fu-
asigura al pe- cîteva Marga- și ale cu

său, muzicale, în ansam- plictisește, irită, din
esen- co- re-

alți actori din bogata distribuție ' a filmului, plac publicului, atras de genul atît de popular al comediei Dar filmul, blulmai mult : cauza balastului episoadelor lipsite de haz care uzurpă locul cuvenit elementelor țiale — muzica și regrafia — slabprezentate, ca pondere, pe ecran. Este nu numai o problemă de . dozare, de echilibru etc. Este, în primul rînd, o problemă de acest ___  . în- ‘'tr-o acută 'suferință.Elementar ar fi fost ca decupajul regizoral să asigure ritmul, cursivitatea comediei, „curgerea" ei, fără acele poticneli și hiatus-uri care fac în prezent supliciul spectatorilor. Ca interpreții principali să fie slujiți de imagine, căutîndu-se unghiurile cele mai favorabile, re- cprgîndu-se la planuri sau la mișcări de aparat capabile să-i pună în valoare mai pregnant decît dacă s-ar fi aflat pe o scenă de teatru de estradă (dealt- minteri, se poate spune că în pofida „capetelor de afiș" și fără voia lor, filmul se situează, în totalitatea lui, la nivelul unor medioore spectacole de. estradă). Este vorba mr despre latura formală a creației (am trecut peste banalitatea sau arbitrarul unor racorduri), d despre măsura în oare tehnica cinematografică poate și trebuie să slujească virtuțile de gen ale comediei muzicale, ci pur și simplu, despre aceste virtuți — eclipsate în filmul de față. Se pare că regizorul mizează numai pe popularitatea genului și a inter,preți- lor, pe calitățile pelicu-

lei color și pe maiturita- | tea operatorului Sandu ra întorsureanu, dove- “ dind că nu știe să pună H în valoare întreaga com- H plexitate a mijloacelor H aflate la dispoziția u- „ nui regizor de cinema, g resursele specifice de ffl atractivitate ale genului H abordat. Inventivitatea R regizorală autentică ffl este absentă, și chiar » „numerele" de rezisten- ța ță — cîte există — sînt ffl insuficient exploatate | cinematografic, cu ex- cepția dansului ritmic g dinspre final.Decalajul dintre pre- tențiile afișate și ama- 0 torismul realizării este, jj] într-un fel, explicabil, ™ dacă ținem seama că | autorul nu este regizor yj de profesie — în „ înțelesul pe care | termenul „profesie" îl | are raportat la creația ™ cinematografică. în a- | cest caz, e legitimă în- g trebarea dacă studioul _ i-a făcut un bun servi- | ciu și a procedat cu se- || riozitate încredințîndu-i „ realizarea independentă | a unui film atît de di- ficil ? Ar putea fi g citat exemplul unor | oameni de talent, cu g aptitudini deosebite, „ care — deși nu lucra- ra seră mai înainte în g vreun studio — au rea- „ lizat filme interesante g (de altminteri, ceea ce | contează este nu titlul „ de regizor, ci vocația). | Cerințele și răspunderi- g le acestei meserii fac _ necesară o practică, o ra experiență efectivă și, g în același timp, tența unor sau cel puțin a promisiuni concludente justifice promovarea ca regizor independent. în cazul de față n-au fost stabilite aceste premise, mai ales dacă ne a- mintim de eșecul artistic al comediei goste la zero Așa cum într-un șir le recente cineaști cu ță, Studioul, tograîic „București1

Abstracție făcînd de cele cîteva 
trimiteri la un număr de comentarii 
anterioare, altfel nefundamentale, 
Dumitru Micu încearcă, în noua sa 
carte, o traversare a liricii lui Lu
cian Blaga exclusiv pe cont propriu. 
Ceea ce nu însemnează că n-a 
parcurs documentar principalele 
texte consacrate acesteia și că n-a 
reținut, în arridre-pensee observații 
ale unuia sau altuia dintre interpreți. 
Eugen Lovinescu, George Călinescu, 
Perpessicius, Serbau Cioculescu sau 
Vladimir Streinu au fost, cu sigu
ranță, consultați. Scriind un eseu 
detașat de constrîngerile studiului de 
tip doctoral, Dumitru Micu a con
siderat însă, după model călinescian, 
inutilă încărcarea lui cu referințe 
care să refacă bibliografia temei. 
Expunerea, în schimb, a cîștigat în 
cursivitate și mobilitate, îngăduind 
autorului să-și organizeze materialul 
în funcție de criterii, care nu au a- 
proape nimic comun- cu cele tradi
ționale, să extragă din lirica poetu
lui studiat coordonate mai puțin va
lorificate și să le impună atenției ca 
adevăruri artistice de prim ordin, 

. decurgînd unul dintr-altul în aria 
unei, existențe literare dintre cele 
mai exemplare.

Pornind de la axioma că omul 
„creînd, se autocreează, eseistul re
marcă de la început capacitatea mi
raculoasă a lui Lucian Blaga de a 
se reedita ad infinitum, de a se au
to genera spiritual, de a se întocmi 
pe sine însuși din materie verbală. 
Cartea nu e, de fapt, altceva (în ar
ticulațiile ei interioare) decît o de
monstrare captivant condusă a aces
tei idei-motor, desprinsă dintr-o re
marcabilă cunoaștere a specificului 
psihologiei poetului. Modul lui de 
„autoconstituire lirică", intuibil încă 
în placheta de debut, e gîndirea vi
zionară, facultatea de a trăi „pro- 
blematizînd". In Poemele luminii,DUMITRU MICU
LUCIAN

căci nu se să fie ori-

exis- certitudini, unor artistice care să

„Dra- grade“. arătat artico-au de maî mulți experien- cinenia- i“ ar trebui, în genere, să manifeste în această direcție un discernămînt sporit, cîntărind cu a- tenție sorții de reușită ai fiecărui film și ai fiecărui regizor.Realizarea unei comedii muzical-coregra- fice implică respectarea unor exigențe diferite de cele proprii filmelor de altă factură, dar cu nimic rioane". Poate dimpotrivă, genul acesta presupune, pe lîngă calificare profesională, o vocație aparte, o experiență, o specializare și o sensibilitate tistică Spuma, parența de improvizație ascund, în cazul filmelor reușite, o e- laborare minuțioasă, au girul meseriei, și spectatorul nu bănuiește cîte eforturi au fost cheltuite pentru a i se oferi o oră și jumătate de amuzament. Prejudecata „lipsei de pretenții", șor" cană, vezi cături

„infe- chiar întrucît
ar-multilaterale. gluma, a-

„lipsei dea genului „u- reprezintă o cap- iar urmarea — filmul „împuș- pe portativ".
D. COSTIN
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„Dilema" e de nerezolvat, pune problema ca mașina cum, ci să fie expresia tehnicii înaintate — un utilaj suficient de complex, dacă nu suficient de nou, ca să-i dea tînărului, pe lîngă cunoștințe, și o anumită condiție — indispensabilă — spirituală, îneît el să știe că lucrează, că poate să stăpî- neasoă cele mai moderne mașini. (în fond, manualele de școală de ce încearcă să țină, aproape anual, pasul

Descoperirea aptitudinilor
uneori — ca o mașină să meargă, a- dică să nu stea, și, indiferent dacă e demodată, indiferent că-i un ciuruc, totul — pentru unele întreprinderi — este să scape de ea I Și iat-o Ia loc de cinste în atelierul-școală. Pesemne că există oameni care fac următorul calcul (greșit) : de ce să bag eu o mașină bună, productivă, într-o școală profesională neproductivă ?— întrebarea este cît produce, în timp de aproximativ 40 do ani — cît durează viața de muncă a om — un muncitor oare a a ut diții să se califice extrem de la timpul potrivit. Și ca să nu pară nimănui că astea-s simple be. iată și rezultatul unei c—. întreprinse mai de mult, în vederea

unui c^n- bine i se vor- cercetări

Presupunînd c-am izbutit să-i extragem din masa tinerilor exact pe cei mai dotați pentru profesiunea x sau y, că le-am asigurat cele mai bune cadre didactice etc. — iată că, regretabil, investițiile sînt judecate la nivelul prezentului și al viitorului foarte apropiat, ca și cum investițiile pe care le facem într-o vocație profesională sau alta, n-ar aduce, cu timpul, „dobîmi" înzecite. Pînă și în recentul Studiu privind dezvoltarea învățămîntului profesional se spune : „...ministerele economice să ia măsuri de înzestrare a școlilor din subordine cu mașini și utilaje ce nu mai dau întregul randament în producție, dar care pot constitui o bună bază de practică a elevilor".

cu evoluția tehnico-științifică ? Și cum se poate realiza dialogul teorie- practică, dacă una rămîne în urma alteia ?) Chestiunea este cu atît mai importantă și merită să fie atent revăzută, cu cît există în studiu precizarea că și elevii anului II profesională vor trebui să facă practica de producție în atelierul-școală, ur- mînd să realizeze acolo chiar și o anumită producție, școala autodo- tîndu-se astfel cu aparatură, piese de laborator și alt material didactic, ceea ce înseamnă implicit manoperă de calitate. Pentru anul II avem într-adevăr neapărată nevoie ca u- nele utilaje (să zicem 20 la sută) să fie noi. Ba eu „visez" la utilaje speciale, anume confecționate pentru

școli — „didactice", concepute cu anexe precise capabile să formeze deprinderi. Și un exemplu în plus : am construit la Brăila un grup școlar admirabil, dar tot utilajul cu care am dotat atelierul-școală este vechi și nici nu s-a prevăzut aducerea vreunui utilaj nou.Viitorul le rezervă tinerilor noștri, adulții de mîine, către sfîrșitul secolului XX — un lanț de surprize încîntătoare, reflex indiscutabil al saltului pe care economia, industria românească îl realizează încă de pe acum. Ei sînt aceia care vor avea pe mină instalațiile ultramoderne, ei sînt aceia care vor fi chemați să inventeze noi și noi procedee de cru — capabile să revoluționeze ința și tehnica...Pentru reușita acestui destin gur se cere, la ora actuală, o minuțioasă muncă de formare profesională. Căci calitatea înaltă a unei societăți este strîns legată de posibilitatea oricărui om de a se realiza cît mai deplin, de a se dezvolta la maximum. Socialismul îngăduie acest lucru și are nevoie de acest lucru I Socialismul asigură fundamental de- săvîrșirea vocațiilor, afirmarea talentelor, a aptitudinilor — suma tuturor reușitelor umane dînd și ea calitatea înaltă a societății noastre. E datoria tuturor părinților, a tuturor celor care se ocupă de în- vățămînt să reducă la minimum procentul de hazard în orientarea profesională. Reușita în procesul de mare finețe al pregătirii noilor generații pentru muncă depinde, hotă- rîtor, de judicioasa alegere a profesiunii potrivit vocațiilor, aptitudinilor, talentelor — detectate și cultivate la timp, în lumina unor criterii științifice.

lu- ști-si-

acest mod se concretizează în erup
ția de vitalitate, în descărcările ex
plozive, în beția dionisiacă, declan
șată pe scară cosmică, „expresie 
compensatorie în plan imaginativ — 
arată Dumitru Micu — a apetitului 
tineresc de viață", apoi în „insația
bila aspirație la cunoaștere neîngră
dită, la experiență totală, la topirea 
frenetică în fluxul vital", cuprinse 
toate în simbolul central al luminii, 
„manifestare sensibilă a nemărgini
rii" și a setei neobosite de viață. 
Cu Pașii profetului și Zamolxe, 
poetul, descoperindu-și „fondul băști
naș al ființei", coboară pe tărîmurile 
mitologiei, într-un eden păgîn do
minat de elanuri naturiste ce dau 
senzația sacralizării organicului. Stă- 
pînul și simbolul acestei lumi în care, 
apreciază Dumitru Micu, se eterni
zează spectacolul genezei, e Pan, iar 
în spațiul dacic, omologul său ' Za.-, 
molxe. Dar cultul materiei vii, tf'h- 
sualismul, elementaritatea, conti
nuă comentatorul, nu exclud, în vi
ziunea lui Blaga, spiritualul. Poetul 
concepe, deopotrivă, existența — ob
servația e dintre cele mai pertinen
te — ca o colorație bogomilică între 
bine și rău, păcat și sfințenie, pa
radis și infern. „Gîndul acestei pa
radoxale înrudiri, notează criticul, 
traversează toată opera scriitorului". 
Următoarele volume, adică în marea trecere și Lauda somnului „echiva
lează cu integrarea profundă, orga
nică a poetului în climatul spirituali
tății ancestrale, în etnic" și repre
zintă, pentru Dumitru Micu, „etapa 
maximei efervescențe", cînd simbo
lurile „prefigurează piloni" ai edifi
ciului teoretic din trilogii, iar re
flexia „hrănește constant inspirația", 
devenind „sîngele ei". E momentul 
cunoașterii „luciferice", al orientării 
spre „adine", ținut demiurgic în care 
„se întîlnesc și se întrepătrund prin
cipiile antinomice care prezidează 
la urzirea vieții". De unde prezența, 
ca simboluri fundamentale, a izvoa
relor, fîntînilor stăpînite de șarpe, 
a tăcerii, a liniștii, a somnului, dar și în aceleași volume, a „lăuntricu
lui suspin", a morții, a conștiinței 
desacralizării universului, în condi
țiile civilizației, sorginte la Blaga a 
sentimentului de „tristețe metafi
zică". Amintitelor simboluri, gînduri 
și simțăminte, poetul le asociază, în 
același context, ideea reîntoarcerii 
în orizonturi subconștientului etnic și elevației 
mîntuire.
mai multe planuri, îi îngăduie co
mentatorului interesante considerații 
cu privire la modul cum Blaga inte
grează mitologia creștină în tiparele 
spiritualității țărănești primordiale, 
răstălmăcind pînă la erezie dogme
le boierești. La cumpăna apelor, carte a neliniștilor tulburătoare, a- 
duce, în procesul de auto construire 
al poetului, coborîrea spre sine în
suși, ca existență singulară, supusă 
trecerii. In La curțile dorului, unde 
cuvîntul „țară", notează criticul, își 
redobîndește înțelesul originar, sta
rea obișnuită e „aleanul", iar repre
zentările, altă dată cu grea încărcă
tură simbolică, devin motive icono
grafice, accentul căzînd pe notații 
purtătoare de sugestii subtile. Cu Nebănuitele trepte și, mai ales, cu 
versurile publicate postum, lirica lui 
Lucian Blaga, marchează o întoarcere 
spre ceea ce Dumitru Micu numește 
„vîrsta interioară", cînd totul stă 
sub semnul lui Helios, al lui Eros, al 
„mirabilei semințe" (simbol al prime
nirii și al trezirii), dar și sub sem
nul mioritic al întoarcerii în părinți, 
adică în mit.

Urmărind procesul de devenire li
rică al lui Lucian Blaga, în compli
cata lui dialectică interioară, fără a 
neglija aportul gînditorului în alcă
tuirea ființei demiurgice sau suges
tiile venite din expresionism ori din 
folclor, Dumitru Micu îi conturează, 
în fapt, prin studiul său, unul din
tre cele mai seducătoare portrete, 
același și mereu altul, așa cum e șl 
opera ce-l reprezintă.

„muntele" ca simbol și al visului 
Analiza, întreprinsă

al 
de 
pe

Aurel MARTIN
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Vizita vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Polone

MUZEUL
UNIVERSITĂȚI!
BUCUREȘTENE

viața internațională TH

Sesiunea Consiliului ministerial

Ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit un dineu cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului Eugeni usz Szyr.Au luat parte tovarășul Alexandru Birlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, miniștri, membri ai conducerii C.N.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și alte persoane oficiale.
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Eugeniusz Szyr, președintele Comitetului pentru știință și tehnică, și ceilalți membri ai delegației polone, care se află în țara noastră la invitația Consiliului Național al Cercetării Științifice, au vizitat marți dimineața Institutul de cercetări chimice și întreprinderea de piese radio și semiconductori de la Bă- neasa. *
★După amiază au continuat con

vorbirile între delegația Consiliului Național al Cercetării Științifice, condusă de tovarășul Alexandru Birlădeanu, și delegația Comitetului pentru știință și tehnică din R. P. Polonă, condusă de tovarășul Eugeniusz Szyr, privind dezvoltarea colaborării și cooperării în domeniul cercetării științifice între cele două țări.
★In aceeași zi, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Eugeniusz Szyr, a înmînat unor participanți români la războiul civil din Spania o medalie comemorativă poloneză. La festivitate, care a avut loc la ambasada R. P. Polone, au participat Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Comitetului foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România, mi- litanți antifasciști români din țara noastră.

(Agerpres)

In zilele de 19 și 20 februarie, în 15 orașe — reședințe de județ — au avut loc adunări plenare ale activelor U.T.G. pentru constituirea organizațiilor județene ale Uniunii Tineretului Comunist și pentru alegerea organelor lor provizorii de conducere. La adunări au

ple și directe între organizațiile U.T.C. din orașe și comune, din întreprinderi, școli și facultăți și organele superioare.Numeroși tineri participanți la adunări s-au angajat să-și aducă contribuția neobosită la înfăptuirea sarcinilor ce decurg din recen-participăt membri ai Biroului C.G. tele măsuri, îndeplinindu-și astfelal U.T.C., șefi de secții și alți ac- cu cinste înalta lor datorie față detiviști ai Uniunii Tineretului Goi patrie, față de națiunea noastrămunist. socialistă.Exprimîndu-și convingerea că noua organizare administrativ-teri- torială a țării va asigura progresul necontenit al patriei noastre socialiste, numeroși participanți la aceste adunări și-au manifestat în cuvîntul lor adeziunea deplină fa- sarcinile majore ce revin organizațiilor U.T.C. pentru continua îmbunătățire a activității educative

, La plenare au luat cuvîntul membri ai conducerii Uniunii Tineretului Comunist, care au subliniat marea însemnătate pe care o capătă noile măsuri în viața întregii țări și au relevat totodatăță de politica înțeleaptă a partidului, arătînd că noua organizare ad- nținistrativ-teritorială creează or- în rîndul tineretului, ganizațiilor Uniunii Tineretului Comunist un cadru mai larg pen- ___________  ____ _tru desfășurarea activității sale vi- și alegerea organelor lor provizorii itoare. Ei au subliniat faptul că, de conducere continuă, prin înlăturarea unor verigi intermediare, se asigură legături sim-
Adunările pentru constituirea organizațiilor județene ale U.T.G.

(Agerpres)
BUBE

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab din sud-est. Temperatura aerului, la ora 14, era cuprinsă între minus 6 grade la Brașov și plus 5 grade la Oradea, fiind mai scăzută în unele zone din estul Transilvaniei. în București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 3 grade.Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 februarie. în țară : Vremea continuă să șe încălzească. Cerul va fi mai mult

noros. Vor cădea precipitații locale, mai frecvente în nordul țării. Vînt potrivit. Temperaturile ' ' ‘ ‘de nord a țării vor fi cuprinse între minus 10 și minus 6 grade, iar în sud între minus 3 și plus 3 grade, iar maximele vor oscila între minus 4 și plus 2 grade în nord și între plus 2 și plus 8 grade în sud. Ceață locală. în București : Vremeacontinuă să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros, favorabil precipitațiilor slabe, sub formă de ploaie. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere. Ceață.

minime î-n jumătatea

<!

VOLEI

ECHIPA FEMININA A JAPONIEI, 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ, JOACĂ 
MÎINE LA BUCUREȘTI

<

Voleibalistele japoneze au sus
ținut un al doilea meci îrvsala spor
turilor din Constanja, întîlnind ieri 

' o combinată a echipelor Farul și 
Penicilina. Din nou, victoria a reve
nit japonezelor cu scorul de 15—5, 
15—1, 15—5, 15—11 și 15—1.

In continuarea turneului ce-l în
treprinde în țara noastră, reprezen
tativa Japoniei urmează să joace 
la București în zilele de joi, vi
neri și sîmbătă. In primele două 
zile, japonezele vor avea ca adver
sare pe voleibalistele de la Rapid, 
iar sîmbătă întîlnesc echipa noas
tră campioană, Dinamo.

Capitala țării va avea un nou muzeu, cel al Universității. Pentru început el va fl instalat într-o sală situată în incinta Facultății de drept. Exponatele, manuscrise ale unor mari cărturari, acte, documente, o- biecte de artă și cărți, tablouri și stampe vechi vorbesc despre istoria învățămîntului nostru superior, despre marii lui dascăli. Sînt aici o pisanie datată 1696. în care domnitorul Constantin Brîncoveanu hotărăște transformarea mînăstirii Sf. Sava în școală, constituind actul nașterii primei școli românești la București și un document din 1864 emis de domnitorul Al. Ioan Cuza care atestă înființarea Universității din București, prin unirea celor trei facultăți existente la Academia domnească de la Sf. Sava. în sala de expoziție se află, de asemenea, primele cursuri universitare de astronomie și psihologie, portretele primilor dascăli ai școlii românești : Gheor- ghe Lazăr și Ion Eliade Rădulescu, al lui Alexandru Orăscu, cel dintîi decan al facultății de științe și arhitectul constructor al universității, Gh. Costaforu — primul rector, Ni- colae Iorga și Nicolae Titulescu.(Agerpres)

Marți s-a deschis la Addis Abeba cea de-a 10-a sesiune a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. Pe ordinea de zi figurează un complex de probleme politice, e- conomice și culturale. Se așteaptă, remarcă observatorii politici, ca delegații să dezbată unele aspecte legate de conferința din septembrie a șefilor de state și guverne, membre ale O.U.A., elaborînd recomandări în probleme ca : situația din Rhodesia, A- frica de sud-vest și Republica Sud- Africană. Abordarea lor este apreciată

ca o dovadă în plus a hotărîrii cu care tinerele state africane se opun oricăror forme de discriminare rasială, a dorinței lor de a intensifica lupta pentru lichidarea definitivă a colonialismului pe continent.Sesiunea Consiliului ministerial al O.U.A., care va dura cinci zile, va a- borda numeroase alte probleme actuale ale Africii. Un loc tot mai important îl vor ocupa problemele colaborării țărilor • africane în domeniul economic, tehnic și cultural.

C r onica x i I e i
Marți după-amiază, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea semicentenarului Armatei Sovietice, colonelul G. S. Voronin, atașatul militar, aero și naval al U.R.S.S. la București, s-a întîlnit cu ofițerii elevi și cadrele Academiei militare generale, cărora le-a vorbit despre gloriosul drum de luptă al Forțelor Armate ale U.R.S.S. Apoi, participanților li s-au prezentat o fotoexpoziție și un film cu aspecte din viața și activitatea militarilor sovietici. .Intîlniri asemănătoare au avut loc în aceste zile și cu personalul Școlii militare superioare de ofițeri de artilerie antiaeriană și radiolo- cație „Leontin Sălăjan", precum și cu militarii dintr-o unitate de transmisiuni.

Cu prilejul apropiatei aniversări Armatei populare naționale a Reiaa publicii Democrate Germane, sediul ambasadei R. D. Germane din București a avut loc marți dimineața o întîlnire prietenească, la care au participat ofițeri superiori ai forțelor noastre armate și ziariști.Despre semnificația acestei aniversări a vorbit atașatul militar, aero și naval al R.D. Germane, lo- cotenent-colonel Boris Behring. Au fost prezentate filme documentare înfățișînd aspecte din viața militarilor Armatei populare naționale 
a R. D. Germane.

★

Plenara ■
C. C. al P. C.
din Austria

Procesul intentat
unor patrioți

din GuadelupaVIENA 20 — Corespondentul A- gerpres, P Stăncescu, transmite : La 16 și 17 februarie a avut loc o plenară a Comitetului Central al ' Partidului Comunist din Austria în cadrul căreia au fost discutate, pe baza unui referat al președintelui P.C.A., Franz Muhri, unele probleme ale vieții interne de partid și ale dezvoltării democrației socialiste.

PARIS 20 (Agerpres). — La Paris a început un proces intentat unui grup de 19 intelectuali guadelupezi. După cum relevă agenția France Presse, cei 19 inculpați, dintre care unul este judecat în lipsă, sînt acuzați de a fi desfășurat în Guadelupa și în Franța activități al căror scop principal viza separarea Guadelupei de Franța. Se știe că Guadelupa este una din posesiunile franceze de peste mări.țări Pompiliu Macovei, președintele C.S.C.A., și Chedli Klibi, secretarul de stat al afacerilor culturale și informațiilor al Tunisiei, oaspete al țării noastre.Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat marți seara, la cinematograful „Republica" din Capitală, un spectacol de gală cu filmul artistic tunisian „Hamida".La spectacol au asistat Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru cultură și Artă, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. dr. docent Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului, funcționari superiori din C.S.C.A. și M.A.E., oameni de artă și cultură, un numeros public.Au mai luat parte Chedli Klibi, secretarul de stat al afacerilor culturale și informațiilor al Tunisiei, și funcționarii superiori din acest secretariat care îl însoțesc în vizita în tara noastră.Erau, de asemenea, prezenți Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisiene la București, alți șefi de misiuni diplomatice și membri ai corpului diplomatic.Înainte de spectacol, criticul Florian Potra a vorbit despre realizările cinematografiei tunisiene. Mustapha Fersi, președinte și director general al Societății anonime tunisiene de producție și expansiune cinematografică, a mulțumit pentru organizarea acestei manifestări, care se înscrie printre acțiunile destinate să ducă la adîncirea în continuare a relațiilor de prietenie șl colaborare dintre România și Tunisia.

Statul Bengalul de vest
a trecut sub controlul
administrației centrale La Hollywood au fost anunțate filmele și interpreții selecționați pentru premiile „Oscar" 1967. Pentru „Cel mai bun film al anului" au fost propuse, între altele. „Bonnie și Clyde", „Doctor Dolittle", „Ghicește cine vine la masă", produse de studiourile americane, precum și „A trăi pentru a trăi" (Franța), „Portretul lui Chieko" (Japonia), „Trenuri supravegheate cu strictețe" (Cehoslovacia), „Amorul vrăjitor" (Spania) și „Am întîlnit chiar și țigani fericiți" (Iugoslavia). Dintre candidate susceptibili de a primi premiul „Oscar" pentru cea mai bună interpretare masculină menționăm pe Spencer Tracy și Paul Newman, iar pentru cea mal bună interpretare feminină — pe Katharina Hepburn și Audrey Hepburn.

DELHI 20 (Agerpres). — Ministrul de interne indian, Yeshwan- trao Chavan, a anunțat marți în parlament hotărîrea guvernului de a trece sub controlul direct al administrației centrale statul Bengalul de vest, în care au avut loc în ultimul timp puternice manifestații împotriva demiterii cabinetului Mukherjee, format din reprezentanți ai frontului forțelor de stînga. Guvernul format recent și care preluase conducerea Bengalului de vest cu sprijinul Partidului Congresului a demisionat, urmînd să fie organizate noi alegeri.

Ambasada R. D. Vietnam la București a organizat marți o întîlnire prietenească la care au participat redactori ai presei centrale și ai unor publicații bucureștene, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Cu acest prilej au fost prezentate filme documentare realizate de studiourile din R. D. Vietnam.

/vÎN CITEVA RINDURI■A.

IERI LA BRAȘOV, într-un meci internațional feminin de handbal, echipa Rapid București a învins cu scorul de 15—13 (9—6) echipa Suediei. Astăzi, oaspetele întîlnesc echipa Rulmentul din localitate.

ÎN PREZENȚA A 20 000 DE SPECTATORI, la Tel Aviv s-a disputat meciul internațional de fotbal dintre selecționatele Suediei și Israelului. Partida s-a rul de voarea încheiat cu sco- 3—0 (3-0) în fa- suedezilor.
ASEARĂ A SOSIT 

ÎN CAPITALĂ echipa selecționată de fotbal a țării noastre, care, după cum se știe, a întreprins un turneu de mai multe săptămîni în Brazilia. La sosire, pe aeroportul Băneasa, fotbaliștii au fost în- tîmpinați de oficialități ale federației de specialitate.

1N CADRUL „CUPEI CAMPIONILOR AMERICII DE SUD" Ia fotbal, echipa Sporting Cristal (Peru) a întrecut cu scorul de 2—0 (2-0) formația boliviană „Jorge Wilsterman".

șurat la Los Angeles, Isac Zorn, a egalat cea mai bună performanță mondială pe distanța de 50 yarzi liber cu timpul de 20”9/10. Zorn a cîș- tigat și proba de 100 yarzi liber cu 46”l/10, timp ce reprezintă cea mai bună performanță a sezonului înregistrată în S.U.A.

Delegația sportiva a României, care a participat la „Olimpiada albă” de la Grenoble, s-a întors ieri după amiază în Capitală. De o frumoasă primire s-au bucurat boberii și micuța patinatoare Beatrice Huștiu
CUPA „GALEA”

UN GRUP DE SPORTIVI ROMANI (trăgători și scrimeri) a sosit la Havana, pentru a face antrenamente în comun cu sportivii cubanezi și a lua parte la mai multe concursuri de verificare. Lotul de scrimă, cuprinzînd și pe campionul mondial de tineret Anton Pongratz, va participa Ia „Cupa speranțelor olimpice" și la „Memorialul Ramon Fonst", împreună cu tineri scrimeri din U.R.S.S., Cehoslovacia, Mexic, Ungaria, R. D. Germană, Cuba. Țin- tașii, în rîndul cărora se află și campionul mondial de pistol viteză, Virgil Atanasiu, vor lua parte la un concurs în compania țintașilor cubanezi șl sovietici.

UN NOU RECORD MONDIAL în proba de 100 m bras, cu timpul de 1’06”4/10, a stabilit sportivul brazilian Jose Silvio Fiolo. Vechiul record dial (l’06”7/10) nea sovieticului mir Kosinski.
mon- aparți- Vladi-TÎNĂRA ATLETĂ RITA SCHMIDT (R.D. Germană), în vîrstă de 17 ani, după ce săptă- mîna trecută realizase în concursul de la Riga 1,83 m la săritura în înălțime, cu prilejul campionatelor de sală ale R. D. Germane a trecut peste ștacheta înălțată la 1,84 m. A- cest rezultat constituie cea mai bună performanță mondială pe teren acoperit a sezonului, fiind inferioară cu numai 2 cm recordului mondial de sală deținut de atleta noastră Io- landa Balaș.

DUPĂ TERMINAREA JOCURILOR O- LIMPICE DE IARNĂ, președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, a a- dresat ministrului pentru problemele tineretului și sportului, Franqois Missoffe, următoarea telegramă : „Vă rog să transmiteți sportivilor care au participat la Jocurile O- limpice de la Grenoble și în special lui Jean Claude Killy, Marielle Goitschel, Annie Famo- se, Isabelle Mir, Guy Perillat și Patrick Pera sincere felicitări. Pentru tineretul țării noastre ei sînt un frumos exemplu de perseverență și reușită".

LA TENIS
România - R. D. G.

IN MECIUL I TAȚIE dintre universităților nia și Stanford,
DE NA- eChipele Califor- , desfă-

PENTRU TURNEUL FINAL al competiției de fotbal de la reggio, rezervat pelor de juniori, calificat pînă în zent formațiile : ventus Torino, 1 vestnik (U.R.S.S.), Eintracht (R. F. a Germaniei) și Vojvodina Novi Sad. Primele trei pe s-au calificat rită unul număr mare de lovituri 11 m transformate, iar Vojvodina prin tragere la sorți.

Vla- echi- s-au pfe- Ju- Bure-
echi- dato- mai de la

★Secretarul de stat al afacerilor culturale și informațiilor al Tunisiei, Chedli Klibi, a făcut marți dimineață o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primit de Pompiliu Macovei, președintele C.S.C.A.In dimineața aceleiași zile, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit vizita secretarului de stat tunisian, Chedli Klibi.La întrevederi a participat și ambasadorul Republicii Tunisiene la București, Mahmoud Maamouri.Sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, marți la amiază, în holul sălii mici a Palatului Republicii, a avut loc vernisajul expoziției de pictură tunisiană.Cu acest prilej au rostit cuvîn-

★în Capitală a sosit o delegație de ziariști suedezi care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, va întreprinde o vizită de documentare în țara noastră. Oaspeții sînt reprezentanți ai ziarelor: Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Posten și. Arbetet. Goteborgs-
(Agerpres)
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I ’ ‘ Jrecent construită pe rîul Vltava (R. S. Cehoslovacă)
institutu-O încăpere spațioasă. Pe un perete întreg, în vitrine, o sumedenie de mostre : țiței, benzine cu diferite cifre octanice, uleiuri și vaseline, parafine și bitumuri. Specialiștii de aici, de la „Trustul industriei petrolului și gazelor din Budapesta", ni le prezintă, dîndu-ne lămuriri. Sînt produsele celor ' 25 de întreprinderi ale trustului, vădind evoluția ascendentă a industriei petrolului și gazelor în Ungaria.— E o ramură cu adevărat tînără, deoarece abia a împlinit 30 de ani de existență — îmi explică . Gyori Sandor, director în cadrul trustului. Ce e drept, unele cercetări pentru descoperirea de resurse petroliere s-au făcut încă înaintea primului război mondial. Totuși, data nașterii industriei petrolului ungar este considerată noiembrie 1937 cînd, la Budafa, în sud-vestul țării, s-a forat prima sondă. Pînă la eliberare, cercetarea și explorarea zăcămintelor de petrol s-a dezvoltat încet. Abia în anii construcției socialiste industria petrolului a cunoscut o înflorire, realizînd o creștere a extracției — de la 400 000 tone în 1945 la aproape 1,7 milioane tone în 1967.Cercetările în acest domeniu — puternic stimulate de conducerea partidului și a guvernului ungar — s-au extins apreciabil după 1958. S-au efectuat importante lucrări de prospecțiuni în diferite zone, mai ales în regiunea răsăriteană a țării, în marea cîmpie ungară. S-a constatat astfel că subsolul Ungariei ascunde im-
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petiției vor avea loc pe terenurile _ solul Ungariei ascunde im- 
„Sporting Club" din Vichy între 1 și 6 B portante avuții. In 60 de lo- 
august. calități din comitatele B6-

Tradiționala competiție de tenis' 
„Cupa Galea ° (rezervată tinerilor jucă
tori născuți după 31 decembrie 1947) 
reunește în acest an : 
țări. Datorită numărului 
înscrise, Comisia de organizare a hoiărît 
disputarea unui tur eliminatoriu la care 
vor participa 12 formații repartizate în 
trei zone, lată locurile de desfășurare 
și meciurile acestor zone : zona I — la 
Atena : Iran-Bulgaria, Austria-Grecia ; 
zona a ll-a ț— în Olanda : Danemarca- 
Portugalia, Luxemburg-Olanda ; zona S 
lll-a — la București ; Elveția-Turcia, Ro- 
mânia-R. D. Germană. Echipele câștigă
toare se vor califica pentru sferturile de 
finală.

Partidele turului preliminar se vor dis
puta între 13—21 iulie, iar sferturile de 
finală între 25—28 iulie. Finalele com- _ 
petiției vor avea loc pe terenurile - calități din comitatele B6-

kes, Haidii Bihar și altele, prospecțiunile au scos la Iveală resurse apreciabile de petrol și gaze naturale. La Hajduszoboszlo, de exemplu, s-a descoperit unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze naturale.— Vă imaginați — continuă Gyori Sandor — că neavînd prea multă experiență, într-o asemenea ramură cu multiple și complexe aspecte, am avut nu-

fost create totodată școli tehnice și mai școli profesionale pregătirea muncitorilor.Dacă am face un bilanț sintetic al rezultatelor obținute, afirmă interlocutorul nostru, am putea spune că pe lîngă cele aproape 1,7 milioane tone țiței extras, noi am furnizat economiei naționale în anul 1967, 2,187 miliarde metri cubi gaz metan, 12 000 metri cubi gaz

două multe pentru lului. Cercetătorii lui din Cîmpina au studiat și întocmit planul de exploatare a zăcămintelor de la Nagylengyel, la sud de Balaton. Modernele instalații de foraj românești, produse la Ploiești, le poți în- tîlni astăzi în multe din exploatările noastre, iar muncitorii și specialiștii au a- precieri bune cu privire la calitatea acestora.Planul cincinal al R. P.

Perspectivele unei importante 
ramuri a industriei ungare

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA DE LA AL. PINTEA

meroase probleme de rezolvat. De pildă, a trebuit ca paralel cu importul de utilaje necesare să începem noi înșine fabricarea unor piese, aparate și mașini. Sau problema pregătirii cadrelor. Este știut că fără rezolvarea acesteia nu se poate asigura o dezvoltare de perspectivă. Tocmai de a- ceea la Miskolc s-a înființat o facultate în care se pregătesc ingineri pentru foraj iar la Institutul din Veszprem — o secție pentru pregătirea specialiștilor în prelucrarea petrolului. Au

carbonic; am reușit, de a- semenea, nu numai să rezolvăm problema aprovizionării interne cu uleiuri pentru mașini și motoare, dar să și exportăm uleiuri, bitum etc. Și pentru că a- minteam de rezultatele obținute, aș vrea să spun că un ajutor substanțial l-am primit de la specialiștii și prietenii noștri români, pentru care avem o deosebită stimă și considerație. Mulți tineri din țara noastră au fost pregătiți în România, devenind specialiști în extracția și exploatarea petro-

Ungare, pe baza indicațiilor stabilite de Congresul al IX-lea al P.M.S.U., prevede ca producția de petrol să ajungă pînă în 1970 la 1,9—2 milioane tone, iar producția de gaze la 3 miliarde metri cubi, în totalul balanței energetice a țării ponderea hidrocarburilor urmînd să crească pînă la 39 la sută.— Desigur — arată directorul Sandor — îndeplinirea acestor sarcini necesită eforturi sporite din partea tuturor lucrătorilor trus-

tului nostru. Spre ce ne îndreptăm atenția ? în primul rînd spre creșterea rentabilității fiecărei întreprinderi în parte. Este o sarcină economică principală care presupune o mai bună organizare și conducere a muncii, mai multă inițiativă și, desigur, aplicarea și extinderea unor metode care să ducă la creșterea cantităților de țiței extras. Petroliștii noștri au început exploatarea straturilor de la mari adîncimi — peste trei mii de metri; pentru menținerea presiunii în zăcămintele vechi folosim metoda injecției de apă și gaze în strat; oamenii noștri de știință au rezolvat problema noroaielor și cimenturilor pentru forajul la presiuni și călduri mari, ca și cea a aplicării unor noi metode da carotaj.Vorbind despre perspectivele dezvoltării prelucrării țițeiului și gazelor, dr. Sza- va Nador, director al Direcției prelucrare a trustului, ne spunea că în viitor capacitatea rafinăriilor va crește considerabil, iar gama sortimentelor se va extinde. Se vor produce hidrocarburi aromate, etilenă, cauciuc sintetic izopren, al- caloizi pentru înmuierea po- liclorurii de vinii, noi parafine....Aici la trust, un minister în miniatură, ca și la institutele de cercetări științifice și proiectări, la întreprinderile de foraj sau extracție, în noile și modernele rafinării, muncitorii și specialiștii desfășoară o susținută activitate pentru a-și îndeplini sarcinile de plan privind dezvoltarea acestei ramuri a economiei ungare.
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Opinii in favoarea 
lărgirii comerțului 
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PARIS 20 — CorespondentulAgerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Comisia relațiilor economice externe a Parlamentului european (organ consultativ al Pieței comune) a adoptat un proiect de raport în problema relațiilor comerciale între C.E.E. și țările din Europa de răsărit. Proiectul de rezoluție subliniază importanța schimburilor comerciale dintre Est și Vest. In sînul comisiei a avut loc o discuție largă cu privire la importurile de produse agricole din țările Europei răsăritene. Parlamentarii europeni așteaptă ca deciziile pe care va trebui să le ia Piața comună în legătură cu a- ceste importuri să permită un acces mai larg al țărilor socialiste pe piața comunitară.Proiectul de raport va fi discutat în ședința plenară a parlamentului european în prima jumătate a lunii martie, împreună cu un al doilea proiect de raport al Comisiei C.E.E. a- supra relațiilor comerciale cu țările socialiste.

de cooperare

între Romanșa

și Austria

VIENA 20. — CorespondentulAgerpres, P. Stăncescu, transmite : Marți a fost semnat la Viena Acordul de cooperare industrială, economică și tehnică între România și Austria. Acordul a fost semnat de Marin Trăistaru, director în Ministerul Comerțului Exterior al Republicii Socialiste România, și de Maximilian Fălbl, consilier în Ministerul austriac al Comerțului.Exprimînd satisfacție pentru încheierea' acestui acord — primul acord de cooperare între cele două țări — șefii celor două delegații care au purtat tratative, au subliniat că noua înțelegere realizată va contribui la dezvoltarea în conti- ■ nuare a legăturilor economice, a bunelor relații dintre România și Austria. Acordul de cooperare este primul acord de acest fel încheiat de Austria cu o țară străină.

ÎN PROBLEMA NEPROLIFERĂR1I

Este necesar un echilibru

GENEVA 20. — Corespondentul ■Agerpres, Horia Liman, transmite : In ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentantul Italiei, Caracciolo, referindu-se ' la noul proiect de tratat de neproli- ferare a reamintit că una din sarcinile comitetului, încredințată de rezoluția Adunării Generale a O.N.U., este aceea „de a realiza în textul tratatului cel mai bun echilibru posibil între responsabilitățile puterilor, nucleare și obligațiile puterilor nenucleare". El a calificat noul proiect ca încurajator, arătînd totodată că din partea a numeroase țări există încă dificultăți de depășit pentru a se putea ajunge la o aprobare definitivă.Amintind că au fost formulate numeroase remarci cu privire la problemele care nu și-au găsit o rezolvare satisfăcătoare în noul text și că, în scopul îmbunătățirii lui au fost făcute unele propuneri de amendamente, delegatul italian a menționat ideile exprimate de delegații Marii Britanii, Canadei, Cehoslovaciei, Poloniei, României, Suediei, Braziliei, Etiopiei și Mexicului.„Ar fi regretabil, dacă această recoltă

de idei și sugestii, prezentate cu generozitate în cursul lucrărilor noastre și celor ale Națiunilor Unite ar fi pierdute sau irosite" — a arătat delegatul italian. El a prezentat Comitetului celor 18 un document de lucru cuprinzînd propuneri privind a- dăugări și modificări la articolele 4, 8 și 10 ale proiectului de tratat. Aceste propuneri se referă la drepturile inalienabile ale tuturor părților de a se aproviziona cu materiale fisionabile și echipament destinat utilizării acestora în scopuri pașnice, la convocarea din cinci în cinci ani, după intrarea în vigoare a tratatului, a conferinței statelor participante la tratat cu scopul de a examina modul în care sînt a-

HUE. în orașul nou, infanteriștii americani, în panică, răscolesc fiecare ungher

i
patriotice

Lupte înverșunate între forțele Frontului Național de Eliberare și unitățile americano-saigoneze au avut loc. în tot cursul zilei de marți în Saigon — transmit agențiile de presă. Militarii americani și saigonezi din oraș au fost puși în stare de alarmă marți seara. Jeepuri străbat orașul avînd misiunea de a întări rețeaua de sîrmă ghimpată. Saigonul a devenit un adevărat labirint. Circulația este imposibilă în centrul orașului. Pe multe bulevarde se pot vedea camioane: încărcate cu muniții. Santinelele postate la colțuri de stradă trag la prima apariție a vreunei siluete omenești. Permanent trupele americane și saigoneze se așteaptă la un nou val de atacuri din partea forțelor patriotice. Din cînd în cînd obuzele căzute în oraș fac să vibreze ferestrele locuințelor. Avioane și elicoptere zboară fără încetare deasupra orașului. Aeroportul Tan Son Nhut din apropierea capitalei a fost atacat în plină zi. Agenția France Presse semnalează că începînd de luni șeara, bătălia a fost reluată și în alte sectoare ale Saigonului.
★Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității o declarație în care condamnă acțiunile criminale ale trupelor americane și saigoneze împotriva populației din Saigon, Hue și din alte orașe ale Vietnamului de sud, relatează agenția de presă Eliberarea. Ca urmare a bombardamentelor efectuate de aviația americană asupra unor cartiere dens populate din Saigon, Hue, Pleiku, My Tho, Ben The, Khan Tho și asupra altor orașe au fost distruse mii de locuințe. școli, pagode și monumente de cultură și artă. Aviația americană a folosit în timpul acestor bombardamente gaze de diferite tipuri cârc au provocat moartea a mii de locuitori pașnici, femei, copii și bătrîni, se arată în declarație.

E popee a
lai Hue

(Urmare din pag. I)

In momentul cînd, la 29 ianua
rie, s-a declanșat marele atac al 
patrioților în întreg Vietnamul de 
sud, Frontul Național de Eliberare 
și-a instaurat controlul la Hue, 
fără să fi avut loc practic, nici o 
luptă. De-abia după cîteva zile in
fanteriștii marini americani și tru
pele saigoneze de la baza Pliu 
Bay, au început luptele pentru re
cucerirea orașului.

In primele zile ale lui februarie 
americanii, ajutați de aviație și ar
tilerie, au recucerit partea orașului 
aflată la sud de Rîul Perlelor. Au 
reușit chiar să traverseze podurile, 
dar forțe ale F.N.E. i-au respins cu 
rapiditate. Podurile au fost arunca
te in aer, ceea ce a complicat ac
țiunea americanilor care trebuiau 
de astădată să traverseze rîul în 
bărci, supuși unui tir de rachete din 
partea batalioanelor F.N.E., stă-

pine pe orașul vechi și, deci, do- 
minînd întreg rîul.

Americanii au supus orașul unor 
puternice bombardamente, inclusiv 
cu napalm Această acțiune a luat o 
deosebită amploare la 14 februarie. 
Bombardamentele aveau o triplă 
origine : artileria terestră, aflată la 
sud de Rîul Perlelor, bombarda
mentele aeriene și tirâl artileriei 
navale provenind de la navele Flo
tei a VH-a americane din golful 
Tonkin.

începînd cu 14 februarie luptele au 
căpătat un caracter foarte înver
șunat, deoarece americanii au în
ceput să înainteze spre nord de rîul 
Perlelor pentru a ajunge la fațada 
vestică a citadelei. în acest moment, 
statul major american și-a dat sea
ma de dificultatea sarcinii propuse. 
Și aceasta, deoarece, în afară de 
curajul patrioților, americanii s-au 
izbit de zidurile groase de 10 m ale 

citadelei de care 
obuzele se zdro
beau fără nici 
un rezultat prac
tic.

Ciocnirile 
desfășoară 
cîțiva metri dis
tanță și, încer- 
cînd să înainteze 
companiile de in
fanterie marină 
suferă pierderi 
extrem de grele.

Astăzi, ■ după 
20 de zile, ame
ricanii nu au 
reușit să schim
be situația în 
favoarea lor. Co
mandamentul a- 
merican 
să facă 
ticuri.Saigon, bruarie.

plicate prevederile acestuia.în continuare a luat cuvîntul reprezentantul Republicii Arabe Unite, Hussein Khallaf, câre a subliniat necesitatea satisfacerii dezideratelor formulate de numeroase state. Delegatul R.A.U. a arătat că guvernul său consideră util să se ■ țină seama de amendamentul prezentat de delegația română de a se include o mențiune specială care să'se’refere la rezoluția 2028 'a Adunării Generale a O.N.U., rezoluție considerată pe drept cuvînt Garta ne- proliferării. „Sperăm că inserarea a- cestei mențiuni în preambul va contribui în cea mai mare măsură la aplicarea în bune condiții și la o interpretare corectă a. tratatului" — a precizat Khallah. Amintind, că delegația sa a prezentat în cursul lucrărilor Comitetului ■ unele amendamente, reprezentantul R.A.U. a spus : „Nu am auzit încă la această conferință motivele pentru, care aceste amendamente nu și-au găsit locul în articolele 1 și 2 ale tratatului revizuit". „S-a afirmat întotdeauna — a declarat delegatul R.A.U. — că în ciuda meritelor sale, tratatul de neproliferare nu poate fi un scop în sine, că el nu va fi viabil dacă se va limita la interzicerea armelor nucleare pentru țările care nu le poseda pentru moment, că nu se va putea concepe lumea ca scindată la nesfârșit în două părți : nucleară și nenucleară, și că a sosit timpul să se adopte măsuri urgente și adecvate pentru a se pune capăt cursei înarmărilor și pentru a se proceda la dezarmare generală și totală". Delegatul R.A.U, s-a pronunțat împotriva zborurilor avioanelor cu încărcătură nucleară lâ bord deasupra teritoriilor străine.

TENSIUNE 
CABINETUL 
IORDANIANAMMAN 20 (Agerpres). — Declarațiile contradictorii ale primului ministru ■ iordanian, Bahjat Talhouni, și ale ministrului de interne. Hassan Al- Kayed, în legătură cu poziția oficialităților de la Amman față de grupurile de guerilă care întreprind acțiuni de pe teritoriul iordanian în teritoriile ocupate de trupele israeliene, a- rată că în sînul guvernului a intervenit o sciziune. La 17 februarie, ministrul de interne declarase că „guvernul a hotărît de acum înainte să intercepteze grupurile care traversează teritoriul iordanian spre-zonele ocupate de Israel". Luni, premierul Talhouni a dezmințit categoric într-o declarație oficială ceea ce afirmase ministrul său de interne. Premierul iordanian, pentru a atenua într-o oarecare măsură această dezmințire, a arătat că guvernul său se inspiră din recomandările regelui Hussein. Se știe că Hussein a afirmat într-un mesaj „că nu a autorizat nici o persoană să furnizeze inamicului pretexte pentru a ataca Iordania".Nimeni nu critică deschis mesajul Tegelui, scrie agenția France Presse, dar numeroși miniștri au condamnat declarațiile colegului lor de la Ministerul de Interne, ceea ce face ca la Amman să se vorbească chiar de o eventuală demisie a cabinetului. Parlamentul s-a întrunit în' ședință' extraordinară.BEIRUT 20 (Agerpres), — Organizația palestiniană de. guerilă „Al Fatah" a dat publicității o declarație în care arată că nu va depune armele și nu va îngădui „nimănui și nici unui regim" să-i împiedice operațiunile împotriva Israelului.

1

Sentința in procesul 
unor ofițeri egipteniCAIRO 20 (Agerpres). — Tribunalul militar suprem din Cairo a pronunțat marți sentința în procesul intentat unui grup de ofițeri superiori ai armatei egiptene acuzați că nu au îndeplinit unele dispoziții, din care cauză unitățile R.A.U.’ aflate în Peninsula Sinai au putut fi învinse în iunie anul trecut. Potrivit agenției M.E.N., mareșalul Sidki Mahmud, fost comandant-șef al forțelor armate aeriene ale R.A.U., a fost condamnat la 15, ani închisoare pentru „neglijențe care au facilitat înfrângerea forțelor militare egiptene" în timpul conflictului militar arabo-izraelian. Vicemareșalul Ismail Labib, fost comandant al apărării antiaeriene, a fost condamnat la 10 ani închisoare Alți doi vicemareșali au fost achitați.

CONSENS ASUPRA
PREMISELOR
PE MARGINEA PRIMEI ETAPE A CONFERINȚEI 
MONDIALE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

CORESPONDENȚA DIN DELHI
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL GHEORGHE CERCELESCU

După aproape trei săpfămîni de ample 
dezbateri, la New Delhi se apropie de 
sfîrșit primul act al Conferinfei Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvoltare — 
dezbaterile politice generale. O secțiu
ne transversală într-una din marile pro
bleme ce preocupă azi omenirea — 
astfel ar. putea fi apreciată această pri
mă fază a discuțiilor din forumul de la 
Delhi.

Pacea și progresul economic sînt 
indivizibile, iar această interdependență 
se reliefează acum mai mult ca nici
odată — au relevat cei mai mulți din
tre reprezentanții țărilor participante. 
Totodată, din dezbaterile generale s-au 
desprins și o serie de aspecte ale stării 
de lucruri din economia mondială, nu
meroși vorbitori reliefînd îndeosebi pu
ternica diferențiere existentă între nive
lurile de dezvoltare ale unor țări și re
giuni ale lumii. Discrepanța dintre 
țările dezvoltate și cele în curs de dez
voltare a fost sintetizată în cîteva 
date fundamentale : în timp ca 
țări cuprinzînd un sfert din populația 
globului dispun de 85 la sută din ve
nitul mondial, peste două treimi din 
omenire contează pe numai 15 la sută. 
In cadrul dezbaterilor s-a putut constata 
efortul a numeroase delegații de a cău
ta un răspuns la întrebarea : pe ce căi 
s-ar putea depăși starea de subdezvol
tare moștenită de la colonialism de atî- 
tea țări și popoare ? Deși toți oratorii 
au recunoscut necesitatea adoptării unei 
„strategii globale a dezvoltării", păre
rile lor cu privire la diferitele elemente 
ale acestei strategii au fost adesea îm
părțite. Totuși, din dezbateri s-au des
prins cîteva idei dominante asupra pre
miselor dezvoltării, confirmate, de alt
fel, de practica relațiilor internaționale.

Mai întîi, s-a evidențiat că atîta timp 
cît va exista „foarfecă prețurilor", re
zultatele eforturilor pentru dezvoltarea 
unor ramuri ale economiei țărilor „lumii 
a treia" vor fi serios diminuate. Este 
elocvent în acest sens exemplul dat de 
reprezentantul Braziliei. Dacă în 1967, 
exporturile braziliene s-ar fi făcut la 
prețurile din 1953, încasările în de
vize ale acestei țări s-ar fi ridicat 
la 2,5 miliarde de dolari, adică cu 800 
milioane mai mult decît a obținut efec
tiv. In relațiile sale comerciale Brazilia 
a pierdut însă, în perioada 1954—1966, 
nu mai puțin de 5 miliarde de dolari, 
în al doilea rînd, dacă în efortul de 
dezvoltare a economiei se scontează 
cu precădere pe mijloace externe, fără 
să fie mobilizate toate resursele inter-AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

O' expoziție consacrată se
micentenarului torțelor arma
te sovietice s-a deschis la Moscova. La vernisaj au luat cuvîntul Ekaterina. Furțeva, ministrul , culturii al U.R.S.S., și generalul de armată Alexei Epișev, șeful Direcției superioare politice a armatei și flotei maritime militare sovietice.

Emiratele Abu-Dhabi și Du
bai din Golful Persic s-au u- 
nit in cadrul unei federații, s-a anunțat îhtr-o declarație comună dată publicității la sfîrșitul, convorbirilor dintre . conducătorii celor două emirate.

Jesus Faria, secretar gene
ral al P.C. din Venezuela, a 
făcut o vizită în R. S. Ceho
slovacă. El a avut convorbiri cu Vladimir Koucky, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, referitoare la probleme ale mișcării comuniste internaționale.

•7.

La Panmunfon a avut loc o 
ședință a Comisiei milita
re de armistițiu in Coreea. Partea coreeană a protestat în legătură cu intensificarea acțiunilor militare provocatoare împotriva R.P.D. Coreene pe uscat, pe mare și în aer, mai ales după capturarea navei-spion „Pueblo". în ultimele zile partea a- mericană a introdus în mod ilegal în • zona demilitarizată diferite tipuri de arme și a deschis focul împotriva posturilor coreene din această zonă, în același timp, nave agresoare au pătruns în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, iar avioane militare au violat spațiul aerian al acestei țări. (A.C.T.C.)

Intr-o declarație adresată 
de guvernul R. D. Germane guvernelor a 15 țări europene și guvernului S.U.A. se arată că legile vest- germane în care sînt ridicate pretenții cu caracter revanșard față de alte state sînt considerate de R.D. Germană ca fiind contrare dreptului internațional, și prin urmare nule și neavenite.

O delegație a P.C. din Fin
landa a sosit la Moscova 
intr-o vizită de prietenie la invitația G.C. al P.C.U.S. Delegația este formată din Viile Pessi, secretar general al partidului, conducătorul delegației, Aame Saarinen, președintele partidului, și Anna Liisa Huvenen, membru al Biroului Politic al C.C.

„Pe firul Dunării". Sub acest nume marile magazine universale ,,Grande passage" din Geneva, „Jer- moli" din Ziirich și „Inovation" din Laussane, au deschis interesante expoziții cu vînzare. Sînt prezentate numeroase produse industriale și obiecte de artizanat din țările riverane. Produsele românești au fost primite de public cu un viu interes.
A fost descoperit capul re

numitei statul a zeului Iubi
rii, Eros, după 1700 de ani, în orașul Efes din Turcia. Statuia, creată pe timpul lui Alexandru cel Mare, de sculptorul grec Lysipos, dispăruse o dată cu invazia goților în anul 262. Trupul statuii a fost descoperit în anul 1894 în Efes.
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MANCHESTER 20 
(Agerpres). — Cu pri
lejul unei, conferințe 
care a avut loc la 
Manchester, directo
rul Radio-observato- 
rului britanic de la 
Jodrell Bank, Bernard 
Lovell, a atras atenția 
asupra! ■ inconvenien
telor decurgînd din 
numărul mare de sa
teliți artificiali ai Pă
mîntului. In momen
tul de față, a spus el. 
pe diferite orbite ale

Pămîntului se află 
1 291 de sateliți artifi
ciali cunoscuți. In ac
tualul ritm de lansare 
peste zece ani în. ju
rul globului pământesc 
se vor afla 2 500 de 
sateliți artificiali, ceea 
ce va îngreuna 
greșul științei în 
să-l favorizeze,
nard Lovell a apelat 
la țările care lansează 
în spațiul cosmic sa
teliți artificiali să dea 
dovadă de mai multă

pro- 
loc 

Ber-

para- 
emiși 
vehi- 
Lună

prudență pentru a 
evita contaminarea 
microbi tereștri a 
nor planete, cum 
fi, de exemplu, Pla
neta Marte. El a ară
tat, totodată, că 
ziții electronici 
de eventualele 
cule trimise pe
ar putea perturba în
tregul sistem de func
ționare a tuturor ra- 
diotelescoapelor aflate 
în funcțiune.

Londra se desfășoară conferința constituțională pentru acordarea i Swazilandului.independenței acestui protectorat britanic 7__ 77 L 7septembrie.
independenfei Data acordăriieste fixatâ la <5

ne, accelerarea ritmului de creștere nu 
poate primi impulsul necesar. După cal
cule foarte precise, au arătat mai mulți 
șefi de delegații, chiar în cazul în care 
ajutorul financiar extern ar atinge 4 la 
sută din venitul național al țărilor in
dustrializate — față de 0,62 la sută, cît 
este, în medie, în prezent — „lumii a 
treia" îi va trebui mai mult de o jumă
tate de secol pentru a ajunge la un 
punct al dezvoltării în care să înceteze 
adîncirea discrepanței.

S-a apreciat că 
în urmă din punct de vedere economic 
trebuie să-și extragă seva necesară 
accelerării progresului lor — după cum 
se exprima reprezentantul Senegalului 
— în . primul rînd din propria tulpină. 
„Dacă adoptarea de soluții eficiente 
problemei subdezvoltării presupune o 
cooperare internațională — arăta șeful 
delegației Tunisiei — ea presupune, 
totodată, ca o condiție prealabilă și 
necesară acceptarea din partea țărilor 
în curs de dezvoltare a unui efort sus
ținut și a unei discipline viguroase în 
vederea modernizării structurilor lor 
economice și sociale, mobilizării re
surselor interne". După părerea repre
zentantului statului Peru, înfăptuirea 
unor reforme de structură în țările „lu
mii a treia", care să ducă la „abolirea 
sistemului latifundiar" și „sporirea ve
niturilor tehnicienilor, funcționarilor și 
muncitorilor", este cerută și de faptul 
că fără dezvoltarea economiei națio
nale nu poate fi realizată colaborarea 
regională.

Relevînd că efortul propriu este o 
condiție prealabilă dezvoltării „lumii a 
treia" reprezentantul Indiei arăta că 
țara sa înțelege să construiască o eco
nomie viabilă și nu-și poate permite-să 
renunțe la acest obiectiv în favoarea 
unor măsuri care să sporească depen
dența.

In legătură cu sprijinirea eforturilor 
spre progres al țărilor în curs de dez
voltare s-a subliniat și necesitatea sta
bilizării pieței materiilor prime, avîn- 
du-se în vedere faptul că exportul de 
produse de bază constituie principala 
sursă de venit a celor mai multe țări 
ale „lumii a treia". Numeroși vorbitori 
au cerut ca pentru aceste produse să se 
adopte măsuri tranzitorii menite 
să frîneze fluctuația 
odată, s-a 
derea unor acțiuni 
substitui soluții pe termen lung, rezul- 
tînd dinfr-un dublu efort : organizarea 
unei echitabile piețe internaționale și 
diversificarea producției și prelucrarea 
pe loc a materiilor prime. Mai mulți 
vorbitori au arătat însă că actualul sis
tem tarifar, stabilit de „runda Kennedy" 
nu este de natură să stimuleze efor
turile în această direcție. Căci „runda 
Kennedy", procedînd la un schimb de 
preferințe înț-e țările industrializate nu 
facilitează accesul produselor finite și) 
semifinite ale „lumii a treia" pe piețele 
țărilor dezvoltate 
economic.

In esență, s-a 
gerea că efortul 
intarea pe calea , 
seși țărilor în curs de dezvoltare, fără a 
se ignora sau diminua rolul comerțului 
internațional în acest proces. S-a subli
niat necesitatea înlăturării tuturor obsta
colelor care stingheresc dezvoltarea nor
mală a schimburilor de mărfuri, căutarea 
unor forme noi de cooperare interna
țională. România și-a adus din plin con
tribuția în cadrul dezbaterilor generale 
asupra dezvoltării. Propunerile țării noas
tre, îndeosebi cu privire la aplicarea 
unor forme moderne de cooperare eco
nomică, s-au bucurat de aprecieri favo
rabile în rîndul a numeroase dele
gații. Sub impulsul progresului teh- 
nico-științific și al adîncirii diviziunii 
internaționale a muncii — arăta șeful 
delegației țării noasfre, Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri — formele de cooperare în 
producție, cooperarea fehnico-știinji- 
fică devin fot mai numeroase și va
riate în practica internațională. Faptul 
este explicabil, deoarece, în aceste 
forme, se pof îmbina pe o bază echi
tabilă și reciproc avantajoasă interese 
din cele mai variate, prin asocierea 
partenerilor pentru construirea de o- 
biective industriale, agricole, turistice, 
pentru fabricarea de produse cu o teh
nicitate și o forță compefitivă superi
oară, pentru 
produse etc. 
dreptate că, 
merciale de 
în producție 
schimburilor, 
fanță în planificarea dezvoltării.

S-a bucurat de un consens larg 
ideea că, în scopul asigurării succe
sului unei „strategii globale a dezvol
tării", este necesară aplicarea princi
piilor formulate în actul final al primei 
conferințe UNCTAD, acf în care, după 
cum se știe, și-au găsit ecou principiile 
egalității, suveranității depline asupra re
surselor naturale, nediscriminării în re
lațiile comerciale dintre state. Prac
tica a dovedit că obiectivele 
UNCTAD pot fi realizate numai 
prin promovarea între state a unor ra
porturi normale, înfemeiafe pe respec
tul reciproc al independenței naționale, 
egalității în drepturi și neamestecului 
în treburile interne.

După dezbaterile în plenul conferinței, 
comitetelor de lucru li se transmite un 
complex de idei și de propuneri ; discu
țiile de politică generală au schițat 
un amplu ghid pentru etapa a doua și 
cea mai importantă a „rundei Delhi".

țările rămase

tranzitorii 
prețurilor. Tot- 

arătat că măsurile în ve- 
imediate nu pot

din punct de vedere

conturat clar convin- 
principal pentru îna- 
progresului revine în-

desfacerea unor anumite 
S-a subliniat pe bună 
alături de acordurile co- 
lungă durată, cooperarea 
contribuie la stabilizarea 

element de primă impor-
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