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ZIARELE 
JUDEȚENE 
purtătoare ale cuvîn- 
tului partidului, tribune 
ale opiniei publice

O dată cu înfăptuirea acțiunii privind perfecționarea structurii admi- nistrativ-teritoriale — acțiune de o deosebită importanță pentru progresul țării — au fost înființate noi gazete cotidiene și săptămînale, ca organe ale comitetelor județene de partid și ale consiliilor populare județene provizorii. Aplicarea indicației date de Conferința Națională a P.C.R. ca fiecare județ să aibă propriul său organ de presă, și, în funcție de ponderea populației, publicații în limbile naționalităților conlocuitoare, are o mare însemnătate, presa județeană fiind chemată să joace un rol principal în informarea și formarea opiniei publice, să fie un factor de efervescență și de dinamizare în toate domeniile de activitate, să oglindească, prin- tr-o cronică vie, activitatea creatoare a organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din fiecare județ și totodată s-o sprijine activ pe calea unei dezvoltări necontenite. Scopul și preocupările acestei prese trebuie să fie, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la sesiunea din februarie a Marii Adunări Naționale, de a „îmbunătăți 
informarea populației și a-i oferi 
posibilități sporite de a-și spune cu
vîntul în problemele economice, ce
tățenești, culturale pe plan local, 
pentru mai buna cunoaștere a reali
zărilor și a experienței pozitive do- 
bîndite de unitățile industriale, agri
cole, de deservire, pentru intensifi
carea activității politico-educative în 
rîndul maselor".Grija manifestată de partid pentru dezvoltarea presei județene, pentru mai _ buna organizare a tuturor publicațiilor locale exprimă prețuirea acordată ziarului ca instrument de propagare a politicii partidului și 
de mobilizare a maselor la opera de construire a socialismului, ca tribună a celor mai largi dezbateri și schimburi de experiență în toate domeniile vieții sociale, ca expresie a unei opinii publice active și constructive, ca oglindă fidelă a realizărilor de fiecare zi în construcția socialistă.Alături de vechile gazete locale care apar în continuare, cunoscute de cititori, și-au făcut apariția sau urmează să apară în curînd altele noi : „Unirea" (Alba), „Ecoul" (Bistrița), „Karpathen Rundschau" (Brașov), „Viața Buzăului", „Flamura" (Caraș-Severin) „Cuvîntul nou" și „Megyei Tiikor" (Covasna), „Dîmbovița", „Gazeta Gorjului", „Informația Harghitei" și „Hargita", „Tribuna Ialomiței", „Viitorul" (Mehedinți), „Ceahlăul" (Neamț), „Oltul" (Olt), „Cronica sătmăreană" și „Szatmari Hirlap", „Tribuna Sibiului" și „Her- mannstădter Rundschau", „Năzuința" (Sălaj), „Neue Banater Zeitung" (Timiș), „Teleormanul", „Delta" (Tulcea) „Vremea nouă" (Vaslui), „Orizont" (Vîlcea), „Milcovul" (Vrancea). Deci, în urma acestei extinderi, vor exista 39 de gazete cotidiene și 15 gazete săptămînale cu perspectiva de a deveni cotidiene. Astfel, sporirii numărului total al gazetelor județene la 54 îi corespunde o creștere a numărului cotidienelor și săptămînale- lor care apar in limbile naționalităților conlocuitoare — maghiară, germană, sîrbă — numărul acestor publicații ridicîndu-se în prezent la 14. Aceasta constituie o nouă expresie 
a politicii naționale marxist-leniniste 
a partidului nostru ; situînd pe primul plan preocuparea pentru educație patriotică a cititorilor, noile ziare județene au datoria să acorde o mare atenție, în spiritul acestei politici, înfrățirii oamenilor muncii români și de alte naționalități, reflectării muncii unite a acestora pentru înflorirea României socialiste.Acest proces de creștere a activității de presă este însă mult mai complex decît poate s-o arate simpla ilustrare cifrică, întrucît el se produce în condițiile unei evidente perfecționări a structurii presei locale din țara noastră, datorată, în primul rînd, noii organizări administrative. Județul, ca unitate mai rațional și mai armonios alcătuită, dă posibilitate ziarului local să cuprindă mai bine, mai temeinic, mai competent, diversele activități de pe teritoriul respectiv, să stabi-, lească legături mai directe, mai eficiente cu colectivele de muncă și cu cititorii săi. Totodată, se realizează și o modernizare a acestei structuri, prin faptul că scurtarea în spațiu a legăturilor cu terenul și cu cititorii va duce la creșterea operativității de informare și de difuzare a presei locale la cititor.Comitetelor județene de partid le revine îndatorirea de a acorda o deosebită grijă și atenție îndrumării ziarelor județene ca instrumente politice eficiente ale activității organizațiilor locale de partid și consiliilor populare județene — îndrumare 

care va trebui să se exprime nu printr-o tutelă măruntă, ci printr-o conducere principială, o orientare în problemele majore de ordin economic, social, cultural-educativ etc., care sînt „la ordinea zilei" în zona teritorială respectivă, pentru a le ajuta astfel să-și îndeplinească menirea, să contribuie la rezolvarea sarcinilor stringente. In această lumină apare clar necesitatea unei depline concordante între tematica gazetelor respective și obiectivele de fiece zi și de perspectivă ale forurilor de partid și de stat județene.Ancorarea temeinică și vie în realitățile locale va permite fiecărei gazete să-și realizeze personalitatea și profilul, ceea ce constituie atribute esențiale ale oricărui organ de presă. Una din sarcinile de prim ordin ale ziarelor este tratarea competentă a activității din industrie și agricultură, din toate ramurile 
(Continuare în pag. a II-a)

Secția electroliză de la Combinatul de hîrtie și celuloză din Brăila Foto : Gh. Vințilă

DESTINUL UNOR IDEI
Inutil să retorizăm despre și asupra Gîndirii. Speța umană îi datorează însăși definiția : Homo Sa

piens. întregul relief al culturii și civilizației a fost și este decis de explozia miliardelor de vulcani invizibili adăpostiți sub frunțile oamenilor. In binecuvintatele șănțulețe ale creierului s-au născut focul și laserul, roata și sonda lunară... Și tot acolo, printr-o gestație certă, va încolți fantasticul . zilelor de mîine. Și aceasta într-o continuă ștafetă, atîta timp cît în creierul omenesc va continua să scapere amnarul celor cîtorva grame de fosfor. Necunoscutul, inerția, absurdul, stihia îngenunchează în fața micuței tranșei cenușii. Tirul ideilor rupe inevitabil orice front retrograd. Cea mai bună energie a existat din totdeauna, mult înainte de descoperirile tehnice. Ea poartă numele de IDEE.în țara noastră socialismul este o ofensivă generală spre mai bine, în care fiecare angajează totul dar în primul rînd meditația sa. După veacuri în care fiecare idee avea nevoie de arme, arma noastră a devenit însăși ideea. Cotele atinse sînt formidabile tocmai pentru că în condițiile examinării funcționale a tuturor raporturilor, a demontării șabloanelor, noul este îmbrățișat rapid și poate atinge în cele din urmă acel „punct de fierbere" la care vetustul se desprinde, în sfîrșit, de pe osul realității și lasă organismului social mișcarea și mai liberă.Marea trupă de idei și inițiative pentru progres este în plină ofensivă. Dar cîte dintre ele — în plină vigoare — nu mai cad, pe ici pe colo, pe cîmpul de luptă sau sînt sleite, momite ori constrinse să abjure, tîrîndu-se apoi ca niște duhuri fără trup, stafii ce pier o dată

Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe secretarul de stat al afacerilor 
culturale și informațiilor al TunisieiPreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază pe secretarul de stat al afacerilor culturale și informațiilor al Tunisiei, Chedli Klibi.La întrevedere a participat Pom- piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

PLECAREA DELEGAȚIE!
P. C. DIN JAPONIAJoi a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Japonia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră. Delegația a fost formată din tovarășii Tomio Nishizawa, membru al Prezidiului și al Secretariatului C.C. al P.C. din Japonia, și Hiroshi Ide, membru al Colegiului revistei „Documente internaționale" a P.C. din Japonia.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost salutată de tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 

cu ziua, cînd dimpotrivă ar trebui să-și execute tocmai la lumina zilei saltul înainte ? Ce obstacole mai sînt uneori in calea ideilor ? Destinul 
ideii este de a se confrunta cu alte 
idei, de a da piept cu viața, singura 
autorizată să le infirme sau să le 
legitimeze.— Cine a avut ideea să facă cutare și cutare lucru ? — auzi adesea cuprivire la stupidități ce își ridicăciotul (ba chiar soclul) la calea
anchetă socială
de Mircea SÎNTIMBREANU

mare. Și oamenii le neagă pe bună dreptate. Este posibil ca aceste idei- avortoni să fi venit pe lume așa, fără cap ? Dacă nu, cum s-au degradat ? Suferim la vederea ideilor desfigurate mult mai crîncen decît la vederea unor estropiați. Erau cîndva tîlhari care schilodeau copii pentru a-i trimite la cerșit. Nu erau copiii lor, firește, și le aduceau beneficii. O idee schiloadă care ne aduce numai pagube și neajunsuri aduce cuiva „beneficii" ? A schilodit-o cineva dinadins pentru a- ceasta ?—E de văzut de la caz la caz, ne răspunde inginerul Mircea Borco- 
man, director adjunct științific la Institutul de Cercetări de Materiale și Prefabricate pentru Construcții. 
Este fals a ne închipui că ideile 
luptă exclusiv cu idei ca într-o arenă 
strict academică. Lupta lor nu se 
angajează în eprubetă ți nu o dată

A luat parte, de asemenea, Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisiene la București.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor între România și Tunisia. (Agerpres)

P.C.R., Ștefan Voicu. membru al C.C. al P.C.R., redactor șef al revistei „Lupta de clasă", de activiști de partid.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice, și Kim The Hi, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București.în drum spre patrie, delegația P.C. din Japonia se va opri la Phenian, unde, la invitația C.C. al Partidului Muncii din Coreea, va face 
o vizită în această țară. (Agerpres)

bătălia se dă între idee și o falsă 
autoritate, între idee și interes. Ar fi perfect dacă meciul s-ar da între capabili și incapabili. Dar nu există tricouri pentru incapacitate — aceasta este transparența însăși.— Aveți exemple ?— O idee prezentată de un grup de ingineri în 1960—61 și care, după o catalepsie de 7 ani, se realizează acum — prin schimbarea contextului organizatoric — după pierderi e- conomice, calculabile. Era ideea de a se prefabrica nu panouri izolate, ci apartamente care, realizate într-un conveier pe apă și montate prin pre- comprimare pe verticală, ar fi adus încă de pe acum 6—7 ani scurtarea duratei de dare în folosință cu 70 la sută, sporirea productivității pe șantiere și pe fabrică cu 60 la sută, economii pe apartament de 5 000 de lei. Includ aci și prioritatea mondială a metodei. Cinci ani mai tîrziu au dobîndit-o cu exact aceeași metodă... canadienii !— Cine a fost groparul ideii dv. ?— Un factor de „răspundere" din C.S.C.A.S.— Motivul invocat ?— Metoda ar fi prea avansată (?) pentru noi... Să mai așteptăm... Să nu ne aventurăm... Ideea a fost asfixiată insidios, suptă ca un teren mlăștinos.— Și motivația intimă ? Ați depistat-o ?— Complexă. Necunoașterea problemei, de exemplu. „Factorul de răspundere" nu avea o zi de șantier. Apoi, desigur, indispoziția „depășirii" : să facă niște... inginerași ceea ce nu făcuse institutul de cercetări ?— Și beneficiul de care vorbeați ? Ce beneficiu a avut ?
(Continuare în pag. a II-a)

Stimați tovarăși,Este un prilej de vie satisfacție pentru noi să participăm la aniversarea a 20 de ani de la victoria din februarie 1948 — eveniment de importanță istorică în destinele Cehoslovaciei, în lupta poporului cehoslovac pentru făurirea unei vieți mai bune și fericite.îngăduiți-mi să vă transmit dumneavoastră, comuniștilor cehoslovaci, întregului popor, salutul frățesc, călduros al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al întregului popor român, să vă felicit din toată inima cu ocazia acestei sărbători memorabile care marchează două decenii de la cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, în frunte cu partidul comunist, de la trecerea la noua etapă istorică, a edificării orînduirii socialiste pe pămîntul Cehoslovaciei. (Aplauze 
prelungite).Comuniștilor români, poporului nostru, le sînt bine cunoscute lupta și eforturile eroice depuse de proletariatul cehoslovac, de oamenii muncii din patria dumneavoastră pentru transformarea revoluționară a societății, pentru înfăptuirea aspirațiilor seculare de libertate, independență națională și dreptate socială ale maselor, pentru lichidarea exploatării omului de către om și instaurarea relațiilor de producție socialiste.Republica Socialistă Cehoslovacă înfățișează tabloul unei țări cu o economie puternică, cu un nivel de trai ridicat, în care forțele de producție, viața socială cunosc o continuă dezvoltare. Partidul și poporul nostru urmăresc cu caldă simpatie și se bucură din inimă de succesele pe care le obțineți în opera de construcție a socialismului. Sîntem încredințați că sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, a Comitetului său Central în frunte cu primul secretar, tovarășul Alexander Dubcek, oamenii muncii din patria dumneavoastră vor asigura progresul tuturor domeniilor vieții economice, înflorirea științei, culturii și artei, întărirea continuă a orînduirii noi, dezvoltarea democrației socialiste, ridicarea continuă a bunăstării întregului popor cehoslovac. (Vii aplauze). Aceasta reprezintă o contribuție importantă . la .întărirea forței-întregului sisțem socialist, la cauza democrației, progresului și păcii.Popoarele român și cehoslovac sînt legate prin vechi și bune raporturi de colaborare și prietenie frățească. Fiii înaintați ai popoarelor noastre, luptătorii pentru progres social, forțele revoluționare din România și Cehoslovacia au fraternizat nu o dată și s-au în- trajutorat în luptă, năzuind spre aceleași țeluri inspirate de interesele vitale ale popoarelor lor, de nevoile dezvoltării progresiste a societății. împreună cu celelalte detașamente ale clasei muncitoare, a- nimate de o caldă solidaritate in- ternaționalistă, Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia au luptat încă de la înființare, umăr la umăr, pentru țelul eliberării de exploatare a maselor celor ce muncesc, pentru construirea socialismului, împotriva imperialismului și reacțiunii. Popoarele român și cehoslovac au înscris în timpul celui de-al doilea război mondial emoționante pagini de eroism și spirit de sacrificiu în lupta comună pentru eliberarea de sub jugul tiraniei hitleriste, și-au cimentat prietenia în focul bătăliilor în care soldații români și cehoslovaci, alături de ostașii sovietici, și-au vărsat sîngele pentru e- liberarea Cehoslovaciei, pentru în- frîngerea definitivă a fascismului. 
(Vii aplauze).în epoca în care partidele comuniste din cele două țări au devenit partide de guvernămînt, colaborarea dintre popoarele român și cehoslovac s-a ridicat pe un plan nou, superior, s-a dezvoltat multilateral, pe baza comunității orînduirii sociale, a unității țelurilor supreme, a concepției despre lume și viață a proletariatului — mar-

PRAGA 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Eugen lonescu, transmite : 
La 22 februarie, în Hradul din 
Praga, a avut loc ședința solemnă 
a Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, Comitetului Central 
al Frontului Național și a guvernu
lui R. S. Cehoslovace, consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a vic
toriei oamenilor muncii din Ceho
slovacia din februarie 1948.

La ședință au participat membri 
și membri supleanți ai C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, șefii de 
secții la C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, membrii guvernului și ai 
Adunării Naționale, vechi activiști 
de partid, reprezentanți ai Armatei 
Populare Cehoslovace, participanți 
la evenimentele din februarie 1948 
și delegați ai oamenilor muncii din 
întreprinderile pragheze și din re
giunea Cehiei Centrale.

In prezidiu au luat loc Alexan
der Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, Jozef Lenart, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, Bo- 
huslav Lastovicka, președintele A- 
dunării Naționale a R. S. Ceho
slovace, și alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci, con
ducători ai partidelor și organiza
țiilor Frontului Național.

împreună cu conducătorii altor 
delegații de peste hotare, invitate 
la sărbătorirea a 20 de ani de la 
victoria oamenilor muncii din Ce
hoslovacia din februarie 1948, în 

xism-leninismul. Prietenia româ- no-cehoslovacă, căreia partidul și guvernul nostru îi acordă o mare însemnătate, își întemeiază forța și trăinicia pe relațiile politice, tovărășești, internaționaliste, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, pe alianța de nezdruncinat dintre statele noastre socialiste. Apreciem că există toate condițiile pentru înflorirea multilaterală a relațiilor de colaborare prietenească dintre partidele, statele și popoarele noastre. (Aplauze).Succesele obținute de țările noastre, de toate țările socialiste în dezvoltarea forțelor de producție, în înflorirea vieții materiale și spirituale a popoarelor, colaborarea frățească, unitatea și coeziunea strînsă dintre ele, cheză- șuiesc forța și influența în lume a sistemului mondial socialist, contribuția lui la lupta împotriva imperialismului, la cauza socialismului, păcii și progresului social.Oamenii muncii din România, muncind cu elan și abnegație pentru înfăptuirea programului de de- săvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și dezvoltat în mod creator de recenta Conferință Națională, sporesc tot mai mult potențialul economic al țării, obțin succese remarcabile în înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste, în ridicarea nivelului de viață material și spiritual al poporului.Partidul Comunist Român, înde- plmindu-și înalta misiune istorică încredințată de popor de a conduce țara neabătut, pe calea progresului și civilizației socialiste, acordă totodată cea mai mare atenție îndatoririlor sale internaționaliste, acționînd permanent ca factor activ în lupta pentru afirmarea năzuințelor înaintate ale omenirii contemporane, pentru salvgardarea păcii mondiale, pentru prietenia și colaborarea între popoare.Intensificarea activității agresive a imperialismului în diferite colțuri ale globului, întreținerea unor surse de conflict și încordare între state, impun unirea eforturilor tuturor forțelor revoluționare și progresiste, ale tuturor popoarelor pentru apărarea păcii și securității internaționale.Solidar cu lupta eroică dusă de poporul vietnamez' împotriva intef-~ venționiștilor americani, poporul ■român se pronunță pentru încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor aviației americane împotriva Republicii Democrate Vietnam, pentru oprirea oricăror acte de război, astfel ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur problemele vieții interne fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).Realitățile vieții politice de pe continentul european demonstrează existența unor condiții favorabile pentru așezarea pe baze sănătoase a raporturilor dintre state.A aborda în mod lucid, realist și eficace problema securității europene, înseamnă a acționa consecvent pentru dezvoltarea colaborării între toate forțele care se pronunță pentru lichidarea discriminărilor în viața internațională, pentru pace și colaborare între toate țările, a conlucra cu guvernele, partidele și organizațiile politice, cu personalitățile vieții sociale și conducătorii de state, indiferent de convingerile și concepțiile lor politice, care se situează pe această platformă. Deosebit de important în eforturile pentru crearea securității europene este să se pornească de la realitățile istorice create în Europa după cel de-al doilea război mondial, de la recunoașterea existenței celor două state germane, de la garantarea inviolabilității frontierelor tuturor țărilor.Viața scoate tot mai pregnant în relief însemnătatea pe care ar avea-o pentru instaurarea unor relații interstatale europene sănătoase, lichidarea blocurilor militare, desființarea pactului agresiv N.A.T.O. și ca urmare și a Tratatului de la Varșovia, lichidarea 

prezidiu a luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației Partidului Comunist Ro
mân. In sală se aflau membrii de
legației române — tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ion Obradovici, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Praga.

Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
făcut o amplă expunere cu privire 
la evenimentele din februarie 1948 
și la drumul străbătut de po
porul cehoslovac în cei 20 de ani 
de la victoria oamenilor muncii. (Cuvîntarea în pag. 5-a).

Au luat apoi cuvîntul L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.V.S., W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
J. Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Primit cu vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a adus salutul Partidului Co
munist Român.

După aceea au luat cuvîntul To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, și Veliko Vlahovici, 
membru al Prezidiului C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Ședința a hiat sfîrșit prin into
narea Internaționalei. 

bazelor străine din Europa, retragerea tuturor trupelor străine în granițele lor naționale. Țara noastră este hotărîtă să depună și în viitor eforturi neslăbite pentru realizarea acestor aspirații vitale ale popoarelor europene care ar avea, fără îndoială, repercusiuni dintre cele mai fericite asupra întregului climat politic internațional.Un aport considerabil la destinderea generală ar avea înlăturarea pericolului războiului termonuclear. Singura cale care poate asigura eliberarea omenirii de coșmarul unui asemenea război este lichidarea stocurilor atomice existente, interzicerea producerii în viitor a unor noi astfel de arme distrugătoare, oprirea cursei înarmărilor atomice.Rezolvarea numeroaselor probleme litigioase existente pe agenda vieții internaționale, dezvoltarea colaborării între popoare, apărarea păcii, solicită contribuția activă a fiecărui stat, mare sau mic, a fiecărui popor — acesta este unul din imperativele majore ale zilelor noastre. Poporul român, partidul și guvernul țării noastre desfășoară o intensă activitate internațională în slujba cauzei păcii și securității, pentru dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, ale avantajului reciproc.Un rol hotărîtor în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru zădărnicirea războiului, pentru pace și progres social au țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, clasa muncitoare internațională, forțele progresiste și antiimperialiste de pretutindeni. Partidul Comunist Român, guvernul țării noastre au militat și vor milita neabătut pentru cimentarea colaborării frățești dintre țările socialiste, pentru coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale — de care depinde unitatea de voință și acțiune, forța și succesul în luptă ale întregului front antiimperialist. După părerea partidului nostru, normalizarea relații- Jar..înjjs.. partidele . comuniste pe baza egalității și respectului reciproc, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, a neamestecului în treburile interne, evitarea oricărui pas care ar putea să adîncească divergențele existente, folosirea tuturor posibilităților pentru dezvoltarea colaborării între toate partidele, între forțele antiimperialiste, constituie calea sigură a afirmării crescînde a rolului uriaș pe care aceste forțe sînt chemate să-l îndeplinească în lumea contemporană.Animat de convingerea fermă că ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești este elementul hotărîtor și fundamental, partidul nostru va milita și în viitor, neabătut, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești mondiale, spre binele și interesul clasei muncitoare internaționale, al forțelor progresiste de pretutindeni.în încheiere, permiteți-mi, dragi tovarăși, să folosesc acest prilej pentru a transmite Partidului Comunist din Cehoslovacia, tuturor comuniștilor, înzestratului dumneavoastră popor, urările cele mai fierbinți de succes în măreața o- peră de construcție socială pe care o întreprindeți, să urez Cehoslovaciei socialiste prietene un viitor fericit de prosperitate și progres. (A- 
plauze).Trăiască prietenia româno-ceho- slovacă ! (Aplauze puternice).Trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia ! (Aplauze puternice).Trăiască unitatea mișcării comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste ! Trăiască pacea și colaborarea între popoare ! (Vii și 
prelungite aplauze).

Intîlnire prietenească 

organizată de C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 22. — Corespondentul Agerpres E. lonescu transmite îîn seara zilei de 22 februarie, Comitetul Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia a organizat o întîlnire prietenească în cinstea delegațiilor partidelor frățești din țările socialiste care participă la manifestările organizate cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a victoriei poporului muncitor din Cehoslovacia din februarie 1948.Din partea Partidului Comunist Român a luat parte delegația condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.La întîlnire au participat membri și membri supleanți ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia și alți activiști de frunte ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia.întîlnirea a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească.
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Au fost 
constituite 
organizațiile 
sindicale 
județeneZilele acestea, £n toate cele 30 de județe ale țării au avut loc adunări ale activului sindical în cadrul cărora au fost constituite organizațiile sindicale județene și au fost alese organele provizorii de conducere ale acestora.Cu acest prilej au luat cu- vîntul numeroși participanți. Ei au subliniat justețea măsurilor adoptate de conducerea partidului și statului, de Marea Adunare Națională, cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului țării, manifestîndu-și totodată hotărîrea de a îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.După alegerea organelor provizorii de conducere ale organizațiilor sindicale județene și a comisiilor de revizie au luat cuvîntul membri ai conducerii U.G.S.R., care au relevat însemnătatea perfecționării structurii administrativ-te-ritoriale pentru progresul și înflorirea necontenită a țării și au subliniat sarcinile ce revin sindicatelor în aplicarea a-cestor măsuri. (Agerpres)
Constituirea 
comitetelor 
județene 
de cultură 
si artăîn zilele de 22—25 februarie în întreaga țară au loc ședințe de constituire a comitetelor județene de cultură și artă. Comitetele cuprind personalități de seamă ale vieții noastre cultural-artistice, reprezentanți ai filialelor uniunilor de creație, ai organizațiilor de masă și obștești, conducători ai principalelor instituții de cultură și artă, activiști culturali cu îndelungată experiență în acest domeniu. Ele vor fi încadrate, totodată, cu un aparat de specialitate de înaltă competență. Comitetele de cultură și artă județene, municipale și orășenești vor asigura organizarea și conducerea întregii activități cultural-artistice la un nivel superior, în noile condiții ale împărțirii administrativ-teri- toriale a țării.La ședințele de constituire a comitetelor județene de cultură și artă au luat parte reprezentanți ai conducerii C.S.C.A., secretari ai comitetelor județene de partid, membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare.în perioada imediat următoare se vor constitui comitetele municipale șl orășenești de cultură și artă.(Agerpres)

INTRE MODEL
Șl PRODUCȚIA DE SERIE

Cu fiecare model creatorul dă un examen de inspirație, de cunoaștere, chiar cu anticipație, a gustului public la un moment dat. De aceea, este firesc interesul cu care el urmărește soarta modelului, din stadiul de prototip, de-a lungul producției de serie, pînă ajunge în mîna cumpărătorului. în foarte multe cazuri, atenția creatorului părăsește însă, propria creație, abandonînd-o total în grija executanților. Și această părăsire nu este lipsită de urmări. Așa apar diferențele mari dintre modele, așa cum au luat ele naștere în imaginația creatorului, și materializarea lor în producția de serie. Modelul este socotit doar ca un punct de plecare. Care sînt „aventurile" lui neprevăzute pe drumul dintre creator și cumpărător ?Să presupunem că un model a trecut de furcile caudine ale consiliului tehnico- artistic al fabricii și s-a încadrat în toți indicatorii de plan. Mai mult, a învins și scepticismul u- nora dintre reprezentanții organizațiilor comerciale cu privire la cifra de vînzări pe care o va realiza. A fost contractat și vine timpul să fie produs. Reușita modelului, succesul lui depind, în bună măsură, de execuție.„Modelul — ne spunea Alexandra Ciocîrlan, creatoare la . întreprinderea „Arta modei" — nu este un cadru în care se poate introduce orice. El este conceput pînă în cele mai mici amănunte. Chiar și accesoriile — nasturii, cataramele — trebuie să fie cele inițiale. Orice schimbare, cît de mică, îl denaturează, efectul general plăcut obținut cu atîta trudă în atelierul de creație este diminuat".Dar ce se întîmplă ? Unii dintre conducătorii de întreprinderi sînt înclinați să afirme că imaginația creatorilor depășește adeseori posibilitățile producției. Creatorii cu care am stat de vorbă au ținut să ne convingă că ei cunosc toate subtilitățile producției din fabricile respective, utilajele cu care sînt înzestrate secțiile. Se poate spune mai curînd că, în unele cazuri, inginerii și maiștrii nu sînt prea interesați de activitatea secțiilor de creație.— Sînt cîțiva ani buni de cînd lucrez în această secție, ne mărturisea tehnicianul creator Ștefan Ologeac, de la fabrica „Dîmbovița'1. Niciodată însă n-am văzut pe vreunul din maiștri căl- cînd pragul ei pentru a afla ce modele noi pregătim. Primim adesea delegați de la fabrici din țară, situate la multe sute de kilometri distanță, care se interesează de preocupările noastre, de noile tendințe ale modei. De aceea ne mîhnește faptul că tehnicienii din fabrica noastră, de care ne desparte, în u- nele cazuri, doar un perete, nu găsesc răgazul necesar unei vizite la secția de creație.Dar dacă nu vine sacul la moară, se duce moara la sac. Creatorii își fac apariția în secțiile de producție. Ei examinează produsul de serie și, de cele mai multe ori, fac observații cu privire la execuția lui. (Lucru pentru care nu li se face o

primire prea entuziastă). Dar, vizita creatorilor în secțiile de fabricație, cît și obligația maiștrilor de a lua în serios observațiile lor, deci legătura dintre creație și producție, sînt absolut facultative.Ruptura este și mai categorică în cazul acelor creații — și sînt destule — care se realizează „în deplasare", adică în altă fabrică decît aceea în care s-a născut.Orice s-ar spune, e destul de greu de realizat a- ceastă sudură doar făcînd apel la bunele sentimente ale unora și celorlalți. In a- ceste condiții, pe unii creatori din fabricile de confecții care declară, cu toată seninătatea, că nu văd importanța și utilitatea de a-și urmări propriile creații, nu putem decît să încercăm a-i convinge că sînt un fel de părinți denaturați pentru modelele lor, de care nu se interesează decît, e- ventual, pînă la prezentarea lor în cadrul unei parăzi a modei. Dezinteresul față de traducerea în fapt a propriilor idei poate să fie explicat și prin perioada prea îndelungată ce se așterne între momentul cînd modelul a luat formă definitivă și intrarea Iui în producție.— în prezent, ne spunea tovarășa Alma Georgescu, inginer-șef la „Arta modei", se creează modele pentru producția pe trimestrele IV 1968—1 1969, produse pe care comerțul le va vinde în vara anului 1969. O vizită a unui creator în vreuna din secții echivalează cu o întoarcere în timp de aproape doi ani. Ce pasiune poate să-i mai trezească un model care i-a ieșit din mină cu atîta vreme în urmă ? Cred că sistemul de contractare la confecții este susceptibil de foarte multe îmbunătățiri. De ce este nevoie de tam-tam-ul contractărilor, de ce trebuie să s’e deplaseze atîția specialiști, din industrie și din comerț, să se cheltuiască a- tîta timp și bani pentru niște produse care ajung pe piață demodate ? Ar fi, fără îndoială mai utile niște contacte mai puțin festive între producători și comerciant!, dar mai operative și eficace.Un alt factor determinant al scăderii entuziasmului creatorului pentru realiza

rea în serie a modelului creat este, în unele cazuri, calitatea materialului din care se lucrează. Intr-adevăr, rămîi uimit în fața baloturilor de țesături trimise de întreprinderea „Dacia", ca să luăm doar un singur exemplu. Poplinul „Marie- ta“, atît de mătăsos în mostră, în balot devenise scorțos ; „Celesta" — o țesătură satinată, frumos colorată, nu mai era deloc celestă ; se transformase într-un fel de cîrpă lipsită de orice luciu. Ce mai rămîne, în asemenea condiții, din linia pură a modelului, croit inițial dintr-un material a- vînd cu totul alte calități ?— In confecții, așa cum s-a mai spus de atîtea ori, o mare importanță au accesoriile. Creatoarele de modele din fabrica noastră, ne spunea tovarășa Maria Radnev, directoare la „Arta Modei", folosesc în elaborarea modelelor accesoriile pe care moda le impune. Or, în momentul de față, aceste accesorii trăiesc o adevărată perioadă de glorie : se folosesc din belșug și nu numai la vestminte. Procurarea lor pentru prototip nu constituie o dificultate. Cînd începem să lansăm comenzi pentru cantități mai 'mari, începe și corespondenta dintre noi și fabricile furnizoare. Primim tot felul de explicații. Foarte rar însă și accesoriile solicitate. Lipsa lor pentru producția de serie ne constrînge la tot felul de cîrpeli care duc, în final, la mutilarea modelului.Povestea e veche. Am mai spus-o și noi cu diferite ocazii. Unele din sesizările noastre au primit drept răspuns și anumite promisiuni. Nu înțelegem de,ce nu s-a găsit nici pînă acum o modalitate de a determina diferitele compartimente ale industriei ușoare să colaboreze mai bine între ele în ce privește coordonarea creației și a producției, în funcție de cerințele modei. Fără existența acestor condiții esențiale, discuția despre legătura dintre creator și creația sa pe parcursul procesului de fabricație se va menține la suprafața lucrurilor.Nu putem încheia aceste rînduri fără a consemna o serie de propuneri tinzînd către același scop : scoaterea din anonimat a creato

rului. Intr-adevăr, cîțl dintre creatorii talentați, autori ai unor izbutite modele de confecții, încălțăminte sau tricotaje, sînt cunoscuți publicului ? (într-un moment de sinceritate, un director din M.I.U. ne-a mărturisit că, de fapt, nici nu există o evidență a „vîrfu- rilor" din creație, a evoluției lor, a numărului de modele lansate de fiecare și primirea de care s-a bucurat).— La fabrica de încălțăminte din Cluj, ne relata Ion Vicol, șeful serviciului încălțăminte din M.C.I., s-a produs în 1967 un model de pantofi pentru bărbați foarte solicitat. S-au vîndut o jumătate de milion de perechi. Un adevărat succes. Oare creatorul acestui model nu merită să fie cunoscut de cumpărători ?— Evidențierea numelui creatorului, a completat ideea tovarășul ing. Gh. Scatula, director tehnic în direcția generală a confecțiilor din M.I.U., se poate face în diferite moduri. în fiecare sezon, în magazine apar modele noi. Nimeni însă nu le recomandă. Ministerul nostru dispune de un fond de reclamă din care, cred, s-ar putea cheltui o anumită sumă și pentru lansarea modei sezonului respectiv, a modelelor noi create și, cu această o- cazie, a creatorilor lor. Ar fi o răsplată binemeritată pentru această categorie de lucrători, fără de care activitatea fabricilor de confecții este de neconceput. Pe de altă parte, făcîndu-i-se public numele, creatorul nu va mai aștepta un imbold special pentru a urmări e- voluția propriilor creații.Nu este lipsită de interes nici propunerea tovarășului ing. Mircea Urmuzache, director general al direcției tricotajelor din M.I.U., de a se studia elaborarea unui sistem de încadrare și de stimulare a creatorilor în deplină concordanță cu succesul de public, dacă se poate spune astfel, al modelelor semnate. Oricum, este necesar să se pună capăt rupturii nefirești dintre creator și propria sa realizare. Este una din condițiile stimulării creației în industria bunurilor de consum.
Rodica ȘERBAN

Vestitorii primăverii Foto : Gh. Vințilă

El @ ® @
(Urmare din pag. I)—Beneficiul de a dormita autoritar și... liniștit.Discutăm problema cu un psiholog : conf. universitar Pani Popescu- Neveanu.— Există vreo reținere funciară față de ideile noi la unii oameni ?— Nu, dar în orice caz capacitatea de a recepta și promova o ideie nouă implică un anumit exercițiu ca și aceea de a o genera, de altfel. Apoi, ideea valoroasă se poate naște solitar, dar se materializează prin cooperare. Cu puține excepții — teoremele, de pildă — celelalte, întocmai unor cărămizi, trebuie trecute din mină în mină : acorduri, avize, proiectări, într-un cuvînț tot ceea ce ține de acreditarea lor morală și materială. Există însă în acest lanț verigi lipsite de mușchiulatură, oameni care transpiră subit la apariția unei noutăți. Ca niște plăvani ei cară, într-un ritm și pe un făgaș anume, greutăți enorme, dar sînt incapabili să sară cel mai mic obstacol. Cabrează, se opintesc. Șablonul le apasă creierul, le îngustează cîm- pul vizual, au senzația golului la fiecare pas nou. De regulă însă, barierele sînt mai mult morale decît intelectuale. Există fugă de răspundere, teamă de risc, suspiciune, există taxa asupra prestigiului altuia și a- morul pi opriu, gelozia celui steril față de progenitura și prolificitatea celuilalt etc. Incompetența poate că nici nu este lucrul cel mai dăunător cu putință, ci îngustimea de spirit. Opoziția față de idee poate îmbrăca forme foarte rafinate. Am cunoscut un om cere folosea în această privință o metodă uluitoare : aceea a... acordului. Acordul cu suspendare.— De acord ! spunea. Să mai vedem... Și așa la fiecare nou atac al ideii... altuia, pînă ce aceasta, uzată moral, devenea caducă. Or, după sezoane de hibernare, brusc, totul trebuia rezolvat în... 48 de ore !Intr-adevăr, vorbind despre calvarul unei idei prețioase, discuția or- bitează deîndată, într-un fel sau altul, în jurul unor considerații de etică, de caracter. De unde restricția față de unele idei și adesea stoparea lor ? Iată cîteva opinii :—Uneori pur și simplu pentru că nu ești tu autorul. A nu acorda altuia galoane e un bun prilej de a le păstra pentru tine. (Conf. universitar dr. Radu Stoichiță, București).— Alteori din tembelism și obtuzi

tate. Sînt oameni care se feresc de o idee ca de. contaminarea cu radium. Ei sînt „buni în grad". Cunosc universitari al căror principal merit științific este o fostă funcție de director. (Radu Nicoiae, cercetător științific, lector unlv. Institutul Pedagogic București).Din confesiunile ing. Ion Nimereală, proiectant-șef la Institutul de studii și prospecțiuni pentru îmbunătățiri funciare, și ing. Mircea Săn- dulescu, proiectant-șef la Institutul de proiectări pentru alimentări cu apă și construcții hidrotehnice :— Presupuneți că pur și simplu sîntem nevoiți să îngropăm în pă- mînt zeci de milioane anual. Filtrele metalice actuale pentru alimentarea cu apă din subteran a orașului București nu rezistă coroziunii. Me--

sufletească de a respinge absurdul, de a croi noi drumuri eficienței, de a anexa totul raționalității și aceasta în virtutea unui mandat civic nelimitat.Concepția domenială: „De aci pînă aci e treaba mea", „Vezi-ți tu de ale tale", „Ce te amesteci d-ta ?“ este ultima muniție a unei ariergărzi depășite. Tindem să valorificăm orice și pe deplin. Cum am putea neglija tocmai uriașele resurse ale gîndirii ?Inerția, oricum camuflată, nu poate rezista mult timp pe poziție și îi este interzis în opinia generală — și aceasta nu e puțin — să polueze atît izvorul, cît și cursul ideilor.Nenumărați interlocutori au diagnosticat cu precizie asemenea „pete" :

alterni prin vocație, învîrtiți mărunți și euforic-despersonalizați sau handicapați, lipsiți de libertatea de a opta. Au în colectiv, firește, și oameni care nu cedează dar aceștia sînt ținuți în umbră."„Sînt incompetenți cinstiți și incompetenți perfizi. Există și „simu- lanți". îi vezi simulînd competența prin ton ultimativ sau sacerdotal. Se pricep la orice, instantaneu și frontal. Nu au îndoieli și în consecință nici nevoie de sfaturi, de studiu, de confruntări."„Monopolizează cu disperare relația superioară și o informează — în cel mai bun caz — cu extremă prudență. Evită orice examinare din afară, altfel decît telescopică și la panoul de onoare, a sistemului lor solar."

talul nu, ideea da ! Insiști, cauți procedee de înlocuire, de protejare, le descoperi, le experimentezi, obții a- vize, demonstrezi o economie la consumul de metal de 600 la sută etc. îți mai trebuie un singur aviz, ultimul ! Iată-1. în redactarea unui „specialist" de la Institutul de cercetări pentru construcții : „Soluția dv. e bună. Vom aviza peste 3 ani".— Bine, dar noi acum avem nevoie. Știți foarte bine că am deschis front de lucru la Arcuda-Să- băreni. Iar să îngropăm milioane în pămînt ?— Asta nu ne interesează pe noi. Se strică filtrele actuale ? Și ce dacă se strică ? Lumea știe. Avem STAS- ul, sîntem acoperiți, ce te bagi d-ta ? E treaba altora. De ce să-mi bat eu cuie în bocanci ?A-ți stăpîni munca ! — iată ținta întru totul concretă, accesibilă și în același timp atinsă în țara noastră de milioane de oameni. De aici pa- sionalitatea și dinamismul inițiativelor lor, suferința acută față de neîmp.linirile pe care le detectează și totodată patosul afirmării creatoare. Este expresia uneia din cele mai prețioase calificări, calificarea

— Sînt oameni care nu manifestă afecțiune decît pentru propriile odrasle. Ideea îl interesează doar ca pater. Dar dacă eu nu sînt de acord să-mi las ideile înfiate ? însemnul cel mai rîvnit în societatea noastră este blazonul competenței. De ce, trudindu-și-1 fiecare, zi și noapte, să și-l lase confiscat ? Dreptul de a crea este universal și înălțimea unei idei nu ține automat de poziția în schemă a semnatarului ei. Orice om, cre- atorul-profesionist, cercetătorul, inventatorul, are nevoie de satisfacția fundamentală a paternității. Coautorul din oficiu îngenunchează moralul chiar dacă nu totdeauna spiritul. Vulturii cu pene de împrumut sînt un non-sens. S-a spus pe bună dreptate : „Oamenii ar fi mai inteligenți dacă ar fi mai morali". (Dintr-o convorbire cu dr. Nieulescu-Zincă Decebal, București).Am putut compune cu prilejul anchetei noastre, ca din coji de ouă, portretul cîtorva „stoperi" de idei.„Unii au avut ani de zile posibilitatea să-și recruteze colaboratorii. Au făcut tot ce le-a stat în putință să impună criterii clientelare : sub-

„Unii au calități importante (spirit organizatoric, disciplină) care îi mențin întocmai unor flotoare. la suprafață. Dar există ceva mai descu- rajant decît o mare capacitate organizatorică desfășurată în slujba unor idei netoate ?“.S-a observat : ambițiosul de mîna doua n-are decît idei meschine. De- zorbitează valorile și — deasupra oricăreia dintre ele — situează ideea sau mai degrabă obsesia carierei. Restul, tot restul, se hotărăște după acest punct cardinal. De aci uluitoarea pierdere a simțului vieții, antipatia pentru prefacerile pe care viața i le impune într-un continuu șuvoi de inițiative și idei. Observi după o perioadă de timp că, în ioc să se perfecționeze în sprijinirea inițiativelor, omul s-a perfecționat în eludarea lor. S-ar părea că nu „simte" ideea, în realitate este vorba de o acută sensibilitate față de limitele lui. De aci „înghețarea" climatului creator, insul avînd la îndemînă, întocmai unui schimbător de viteze, doar trei atitudini, intrate în reflex, toate ostile creației: slugarnic cu cei de deasu-

ÎN STAȚIUNILE BALNEARE | 

DE PE VALEA OLTULUI 

Suprapunerea 
atribuțiilor 
diminuează 
răspunderile

Călimănești, Govora, Olănești. A- ceste pitorești stațiuni balneo-clima- terice de pe Valea Oltului funcționează continuu, de-a lungul întregului an. Pentru ca oaspeții să beneficieze de condiții optime de o- dihnă și tratament și în sezonul rece, gazdele trebuie să organizeze exemplar primirea, cazarea și deservirea lor, sub toate aspectele. Ce au scos la iveală investigațiile noastre cu prilejul unei vizite recente prin cele trei stațiuni ?Cel care pornește spre o stațiune, la odihnă sau la tratament, își pune o serie de întrebări firești : cum voi ajunge acolo ? Cum voi fi primit ? Cum vor fi tratamentul, masa ? Ce posibilități de recreere voi avea ?în cazul nostru, cei care vin la Olănești coboară în gara Rm, Vîlcea, la Govora — în gara cu același nume, în ambele situații, drumul pînă în stațiuni se parcurge cu autobuzul. Vilegiaturiștii apreciază că, în general, deplasarea cu autobuzul decurge în condiții acceptabile. Ca să fie și mai bine, unii propun ca la începutul și sfîrșitul seriilor să circule mai multe autobuze, pentru evitarea aglomerației și așteptărilor. Conducerea stațiunii Călimănești trimite un salariat să întimpine și să însoțească oaspeții. Este un lucru bun. Numai că, de multe ori, autobuzele I.G.O. se lasă așteptate. Numeroși oaspeți, sosiți în seria I a anului, unii dintre ei suferinzi, s-au plîns că au așteptat mult autobuzul spre stațiune sau spre gară, că în lipsa lui au fost nevoiți să pornească prin zăpadă cu geamantanul în spinare, cale de cîțiva kilometri.Față de anii trecuți, se poate spune că repartizarea celor veniți în stațiuni se face mult mai operativ. „în urma unor simplificări de formalități — ne informează tov. Ilie Că- lugă-rașu, directorul întreprinderii balneare Govora — repartizarea unei persoane durează circa un minut". Pe aceeași linie se înscrie și deschiderea unui nou birou de cazare în Călimănești-Căciulata. Totuși, cînd sosesc grupuri masive, birourile de primire nu mai fac față, oaspeții fiind nevoiți să aștepte o oră-două pînă se îndeplinesc formalitățile. O mare aglomerație am observat în stațiunea Olănești. Nici la Govora, nici la Olănești nu s-a rezolvat problema însoțitorilor ; pacienții sînt lăsați să umble de colo-colo, cu bagajele în mînă, în căutarea vilelor.Este evidentă preocuparea de a o- feri vizitatorilor camere confortabile, curate, bine mobilate. în acest an s-au alocat stațiunilor, pentru îmbunătățirea confortului, fonduri de multe milioane de lei. La numeroase vile se desfășoară în prezent ample lucrări de modernizare.După cum se știe, la buna deservire în stațiunile de odihnă trebuie să contribuie și organizațiile comerciale. Cum își onorează ele sarcinile ? în prima parte a lunii ianuarie stațiunea Călimănești a fost lipsită de unele preparate de carne, a căror necesitate este impusă de anumite diete ; întreprinderea pentru valorificarea legumelor și fructelor Rm. Vîlcea a închis unicul chioșc de desfacere a fructelor și legumelor din stațiunea Govora. Deservirea este incompletă și în alte privințe. Lipsesc, bunăoară, posibilitățile de închiriere a echipamentului
m opra lui ; misterios cu cei deopotrivă ; tiranic cu cei de jos.Și poți fi convins că are un plan de parvenire la fel de riguros ca un plan de venituri, pînă la ultima centimă a șanselor sale. Acești „moduli" barează calea noului pulsînd în sîngele arterial al gîndirii, tergiversează și stochează totul, nereceptivi și limfatici. •Discutăm cu Vasile Ionescu, inspector șef-adjunct la Inspectoratul de învățămînt al județului Ilfov :— Cunosc un om care ani de zile a controlat prin „tragerea cu urechea", pregătindu-și ca pe cea mai mare sărbătoare a spiritului său descoperirea vreunei inexactități de 3 lei la o mapă de deconturi. Și acest om trebuia să fie pistonul neobosit care să accelereze circulația ideilor, să înaripeze necontenit căutările într-o anumită sferă a învățămîntului. El care se tîra între o circulară și alta ! Lumea a respirat ușurată cînd acesta a fost îndepărtat. Era, nu mă îndoiesc, și o respirație a creierelor...— Există și alte surse de compromitere a unor idei. Le-aș numi temperamentale, ne spune tov. Hortansa Georgescu, scenografă la Studiourile din Buftea. Există oameni care cred că elanul este totul, violenta cu care emit ideea, cea mai neînsemnată idee. Pradă unei grandomanii furioase, ei prefac nimicul în lung- metraje și lung-metrajele în nimic. Sînt energici, e drept, dar ce folos ! Căci singurul lor aliment spiritual e schema. Agitați și explozivi ei sînt greșit distribuiți. Ar fi fost excelenți tamburi-majori și fac, de pildă, artă. Culese înainte de timp, ideile nu suportă contactul cu viata, oricîte „hei-rup-uri" s-ar clama, oricîtă reclamă li s-ar face.Intr-adevăr, ideea se maturează prin bombardamentul cu izotopii gîndirii colective, prin schimbul de idei care departe de a avea tunctii strici informative ne dotează spiritul cu alte modalități de discernere și opțiune decît cele izvorînd din brutala presiune a împrejurărilor. Nici un schimb de experiență nu te scutește de meditație proprie. Fiecare zi este inevitabil o universală sesiune de comunicări, de ipoteze, soluții și contrasoluții, întrebări și replici. Poți rămîne surd și mut în acest seminar cotidian de creație ? Da, dacă te folosești de cap doar pentru a-1 așeza pe pernă. Toate treburile trebuie făcute bine. Dar imperativul se adresează în primul rînd gîndirii. în

sportiv, de informare asupra locurilor pitorești din împrejurimi etc.Să trecem însă la o chestiune esențială pentru cei care merg în aceste stațiuni: tratamentul medical. Mai mulți vizitatori ai celor trei stațiuni s-au declarat mulțumiți de felul în care decurge tratamentul. Personalul medico-sanitar este atent cu pacienții, procedurile recomandate (băi, împachetări, ședințe de electroterapie) sînt programate judicios. Evoluția afecțiunilor este urmărită de medici pe tot parcursul concediului. La Govora, ca și la Călimănești, s-au pus la punct noi complexe terapeutice, baza materială s-a îmbogățit cu aparatură modernă.Se fac simțite totuși unele deficiențe. In acest sezon, tratamentul este mult îngreunat datorită lipsei de medici. Govora, de pildă, în al cărui profil se află tratamentul afecțiunilor căilor respiratorii, nu are în momentul de față nici un medic O.R.L.-ist. Se cuvine ca Ministerul Sănătății și organele sanitare locale să ajute mai mult stațiunea în această privință. Un alt aspect. La Călimănești, căile de acces spre izvoare, îndeosebi la Păușa, sînt impracticabile.Exceptînd într-o oarecare măsură Govora, viața cultural-distractivă în stațiuni este monotonă. Totul se reduce la vizionarea de filme (nici ele prea noi), joc de șah, audiții muzicale, conferințe. Nici formațiile artistice profesioniste nu prea vin în acest sezon.O stațiune este gospodărită în momentul de față de două întreprinderi : una se ocupă de problemele administrative, iar cealaltă de cele medicale. Fiecare dintre ele are conducere și gestiune proprie, personal numeros. Din discuțiile purtate în legătură cu deservirea vizitatorilor rezultă că o cauză principală a deficiențelor semnalate (cît și a altora) o constituie tocmai acest paralelism. „Nerespectarea regimurilor alimentare prescrise, nerepartiza- rea oamenilor în vile în funcție de starea sănătății, de vîrsta lor, deficiențele în administrarea și gospodărirea stațiunilor sînt o consecință a acestui mod de organizare — apreciază tov. L. Ciungan, medicul șef al serviciului medical balnear Govora, împărțirea atribuțiilor și răspunderilor — unii cu cazarea și masa, alții cu tratamentul — este o anomalie. Aceste servicii trebuie să meargă mînă-n mînă." Dar nu numai atît. Este demonstrat că și considerentele economice pledează pentru desființarea acestui paralelism : calculele arată că aproape jumătate din fondurile alocate pentru cei veniți la tratament este înghițită de cheltuielile de regie. Așa s-a ajuns la situația cu totul nefirească ca pentru fiecare doi oaspeți, stațiunea să plătească un funcționar, și, în plus, deservirea nu este la înălțime. Iată de ce se impune ca forurile de resort să treacă de urgență la analizarea situației create și la elaborarea soluțiilor celor mai potrivite de organizare a activității în stațiunile balneo-climaterice de odihnă și tratament, folosindu-se noul cadru creat prin îmbunătățirea organizării administrative a țării.
C. GHEORGHE

E @ Hzilele noastre de mobilizare a tuturor forțelor creatoare ale națiunii, lașita- tatea gîndirii este una din cele mai sterilizante infirmități.— E un cerc mare care trebuie închis pentru ca o idee să poată trăi, ne spune ing. Dan Rădulescu, specialist în aparate de calculat, București. Sute de oameni sînt chemați să-și schimbe nu numai tehnologia dar și mentalitatea pentru ca aceasta să fructifice cu adevărat. Riscuri — de ce n-am spune-o î — există pe tot acest lanț. Chiar de la început, din păcate. Uneori se mimează ospitalitatea față de o idee. Se creează toate condițiile : cafele, fotolii, atmosferă de lucru. Dar, vedeți, dacă eu spun unui medic că mă doare capul iar el îmi promite o a- naliză pot fi sigur că mi-o face. Cînd însă mă duc la o întreprindere și spun : „Tovarăși, vă propun o metodă de optimizare a problemelor planificării dv... ultimul cuvînt pe plan mondial... cazi direct pe soluție optimă... eficiență dovedită...", ei bine, vine un moment de care mă tem. Este momentul cînd, după ce m-am așezat, aud : „Vom analiza, vom studia cu cea mai mare atenție propunerile dv.“. E prea frumos să fie adevărat. întreaga mea experiență mi-a arătat că abia atunci cînd oamenii se opun, se îndoiesc, pun întrebări, te obligă să asuzi și îi vezi și pe ei asudînd, atunci iese ceva.— De ce zigzagurile uneori atît de ciudate, pauzele și răsucirile de tot felul pe drumul de realizare a unei idei ? — se întreabă inginerul Die Stanciu din Hunedoara. Disciplină ? Da, dar disciplina implică și presupune un maximum de randament. Si cum se poate aceasta realiza dacă pentru a intra pe teritoriul inițiativei mele se așteaptă parcă, la fiecare pas, o autorizație ? Calci cu mașina o orătanie, ți se face proces-verbal. vine miliția etc. Sensibilitatea pentru stropșirea ideilor să fie oare mai redusă ?OMUL DECIDE SI CALITATEA SI SOARTA IDEILOR. Dar totodată luptînd pentru idei, pentru triumful lor. se îmbunătățește însăși calitatea lui umană. însusi destinul nostru.In tara noastră lupta pentru idei este, în esență, însăși lupta pentru om. De aci caracterul ei general, patetismul și inevitabila sa izbîndă. Că aceasta dă bătăi de cap — o șt.im din mitologie. însuși Zeus și-a sfărîmat țeasta cu toporul pentru a naște pe Atena, zeița înțelepciunii.

ZIARELE

(Urmare din pag. I)economiei naționale, în vederea creșterii eficienței economice, valorificării raționale a tuturor resurselor umane și materiale, stimulării inițiativelor fructuoase. Ziarele județene trebuie să acorde o atenție deosebită rolului și activității organelor de partid nou create, vieții organizațiilor de partid șl atitudinii comuniștilor, ca factor de dinamizare a luptei pentru nou, de efervescență creatoare.Corespunzător profilului ce le este stabilit, ziarele locale vor aborda cu discernămînt și în mod calificat activitățile locale de ordin cultural- artistic, problemele instituțiilor de învățămînt, ca și larga sferă a educației, în special a tineretului, rele- vîndu-se cu perseverență eforturile pentru formarea unei generații tinere conștiente de menirea ei în societate, cu o bogată viață spirituală.O prezență publicistică vie, promptă, trebuie să capete larga și diversa gamă a aspectelor vieții cotidiene, de interes cetățenesc, referitoare la funcțipnarea serviciilor publice, a rețelei de magazine comerciale, pentru ca acestea să se ridice printr-o deservire mai promptă și mai bună, la un standard de civilizație și mai înalt. Un loc important va trebui acordat informației locale, care să cuprindă o arie de preocupări cît mai variată, începînd cu realizările din viața întreprinderilor, pînă la evenimentele din domeniul cultural, artistic sau știri de interes cotidian.Desigur că această mare diversitate tematică oferă largi posibilități publicistice. Mai mult chiar, ea însăși cere utilizarea unei game variate de genuri publicistice — de la articolul de problemă, la succinta însemnare, de la reportaj la anchetă sau consemnarea cotidiană a faptului divers. Venind în întîmpinarea unor justificate cerințe ale cititorilor, gazetele vor dedica o parte din spațiul lor micii publicități.Indeplinindu-și menirea, la un nivel corespunzător funcțiilor proprii presei moderne, gazeta județeană trebuie să-1 țină la curent pe cititor cu evenimentele de interes major, din domeniul politic, economic sau cultura], care se petrec în țară și în străinătate. Avînd și această dimensiune „deschisă spre lume", străduin- du-se să asigure o înaltă ținută în tratarea problemelor abordate, în forma de prezentare grafică, gazetele locale vor putea dobîndi, fiecare, un stil propriu, distinct și atrăgător, evi- tînd aspectele vetuste cu iz de provincialism.Răspunzînd cu promptitudine, cuun deosebit simț al răspunderii politice și sociale, indicațiilor date deconducerea partidului, ca presa săintervină activ în problemele tuturor sectoarelor de activitate, să dea dovadă de combativitate față de lipsuri, de rămînerile în urmă, de pozițiile retrograde, față de toate fenomenele negative care pot afecta viața noastră, ziarele județene trebuie să acorde articolelor critice, notelor de atitudine, anchetelor, atenția corespunzătoare calității lor de organe ale comitetelor județene de partid și tribune ale opiniei publice.Gazeta trebuie să fie mereu aproape de preocupările, de inimile cititorilor, ale sutelor de mii de cetățeni. Să cucerească interesul, adeziunea, buna apreciere a cititorilor, o reală popularitate în rîndurile acestora. Acesta este și unul din criteriile principale după care trebuie judecată eficienta, aria de difuzare a unei gazete.Obținerea unei calități înalte a gazetelor este condiționată de existența, în cadrul colectivului redacțional, a unui stil de muncă operativ, mobil, care să faciliteze un contact strîns și nemijlocit cu viața, cu populația, cu instituțiile și locurile de muncă. De un real ajutor în acest sens va fi constituirea unei vaste rețele de antene sensibile la reacțiile opiniei publice, constînd în corespondenți și colaboratori, aleși dintre oamenii cu simț de observație, cu inițiativă, combativi, animați de spiritul criticii constructive și al răspunderii față de bunul mers al treburilor publice. Redacțiile să atragă, printre colaboratori și consultanți, pe specialiștii cei mai competent! din toate domeniile de activitate. Să realizeze acest deziderat atît pentru a ridica nivelul de abordare a unor probleme de specialitate, cît și pentru a stimula viața intelectuală din zona locală. E de la sine înțeles că pentru a face față unor sarcini atît de multilaterale și de complexe, se cere ca membrii redacțiilor să fie oameni culți, cu larg orizont politic și ideologic, buni cunoscători ai problemelor pe care le tratează, mobili șl operativi, cu tragere de inimă pentru profesia lor.Este o importantă îndatorire a redacțiilor să asigure tuturor ziarelor județene un înalt nivel publicistic, bazat pe o concepție modernă, pe un spirit viu, pe multă sensibilitate la tot ceea ce este nou și înaintat ; să fie prevenită cu grijă și fermitate orice tentativă de a face loc în paginile ziarelor locale manifestărilor de simplism, formalism și anchilozare, șablonului și muncii de mintu- ială.Fiecare ziar să fie redactat corespunzător nivelului de cultură și exigențelor cititorului de azi, să o- fere acestuia bogăția cotidiană de idei și informații într-o formă cît jnai aleasă. Cuvîntul viu, cu puternică rezonanță, al gazetelor județene, să reflecte stilul creator, novator al partidului nostru.Urînd gazetelor de curînd înființate un bun și spornic început de drum, urînd celor vechi să-și continue cu succes, la nivel superior, activitatea, ne exprimăm speranța că prezența lor se va face simțită în realizările oamenilor muncii din întreaga țară, în progresele obținute în toate sectoarele vieții sociale și economice, pe drumul dezvoltării multilaterale și înfloririi României socialiste.
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Anul trecut au fost date în folosință din fondurile statului 
circa 51 000 apartamente. Prevederile planului anual la con
strucția de locuințe nu s-au îndeplinit însă integral. Ca 
urmare, s-a intrat în 1968 cu o restanță de peste 5 000 apar
tamente, cele mai mari rămîneri în urmă deținîndu-le unele 
șantiere din fostele regiuni Argeș, Galați, București și Su
ceava. Față de această situație, era strict necesar ca în luna ianuarie și în perioada care a trecut din luna februarie să se accelereze ritmul lucrărilor pe aceste șantiere ale construcțiilor de locuințe. Nu peste tot s-a procedat în acest 
fel și, cu mici excepții, pe majoritatea șantierelor nu a fost 
predată decît o mică parte din apartamentele restante sau 
din cele înscrise în planul pe 1968. Ce măsuri trebuie întreprinse pentru ca activitatea șantierelor să se învioreze, să capete ritmul normal — evitîndu-se cauzele din 1967 — iar darea în folosință a apartamentelor să corespundă riguros prevederilor planului ?

Cum se pot trata
bolile economice cronice
pe șantierele 
construcțiilor de locuințe?

După șapte luni de la începerea experimentării

0 TREAPTĂ NOUĂ

ÎN CONCEPȚIA

DE CONDUCERE
COȘMARUL LIPSEI
DE... CĂRĂMIDĂCum spuneam, șantierele de locuințe din localitățile sucevene au încheiat anul trecut cu o restanță de 361 apartamente. Au existat cauze greu de înlăturat ?

Lipsa materialelor de construcții 
și îndeosebi cărămida constituie 
principalul izvor al acestor restanțe — ni s-a argumentat. La 31 decembrie 1967 nu exista nici o cărămidă in stoc. Dacă ar fi fost, înseamnă implicit că alta era și cauza neînde- plinirii planului la darea în folosință a locuințelor. Lipsa de cărămidă a atras după sine și alte neajunsuri : utilizarea cimentului la di- i ferite lucrări, cuprinse în planul valoric. Așa se face că la un moment dat. la construcția de locuințe s-a dus lipsă nu numai de cărămidă, ci și de ciment.Argumentul se pare a fi imbatabil. De aceea, am consultat un dosar pîntecos, ce cuprindea numeroase adrese, bune pentru o eventuală „antologie" a jocului de-a aprovizionarea. Iată cîteva piese rare. Cu a- dresele nr. 30/59 și 55/60, din 9 ianuarie 1967, Ministerul Industriei Construcțiilor anulează o repartiție de 420 000 cărămizi și dă alta pentru data de 18 martie la Tg. Mureș, de 300 000 bucăți. La 26 ianuarie, același minister emite încă o repartiție de 200 000 cărămizi la întreprinderile de industrie locală din fosta regiune Iași, care peste puțin timp este anulată și în schimb șantierele sucevene primesc o repartiție pentru 6 aprilie 1967 de la Fabrica de cărămizi din Dorohoi. Dar, această întreprindere nu a avut posibilitatea să onoreze repartiția decît la sfîr- șitul lunii mai și începutul lunii iunie.Etc., etc., etc... Deci, negru pe alb, acest dosar cuprinde piese zdro-.' bitoare ale modului greoi și defectuos de îndrumare a cărămizilor pe circuitul f urnizor-bene- ’ ficiar. Cazul nu este singular, nici în timp și nici în spațiu. Adică, 

Ministerul Industriei Construcțiilor 
a provocat asemenea încurcături și 
la alte trusturi regionale de con
strucții, precum și în anii precedenți, 
chiar în 19G8. Se întrebau constructorii : „oare acest minister s-a specializat în perturbarea sistematică a a- provizionării cu materiale de construcție" ?Ce au întreprins, însă, organele locale pentru a contracara asemenea deficiențe ? Au fost sau nu mobilizate resursele industriei locale, s-au promovat procedee și soluții tehnice capabile să „salveze" ritmul de execuție pe șantiere ? După cum ni s-a spus, cîte ceva s-a făcut : s-au modificat unele soluții constructive și la blocurile de locuințe s-a folosit cărămidă autoclavizată pentru nivelele III și IV. De asemenea, s-a contribuit la mărirea spațiului de uscare la Fabrica de cărămizi din DOrohoi, aparținînd industriei locale, pentru a putea livra cărămizi peste sarcina de plan. Totuși, cu forțe proprii nu s-a reușit să se neutralizeze consecințele amintite ale jocului de-a a- provizionarea, tutelat de Ministerul Industriei Construcțiilor....Discutăm cu conducerea grupului IV de construcții Suceava, care trebuia să execute cel mai mare volum de apartamente, adică cu ing. 
Constantin Covrig, directorul grupului :— Restanțele însumează 150 de a- partamente. Am început lucrul în trimestrul I al anului trecut în condiții foarte grele. La temperaturi ce coborau cu mult sub zero grade se . executau excavații, săpături și se turnau betoane. Pe la sfîrșitul lunii aprilie lucrările la toate blocurile începute se aflau la cota... zero. Și, în timp ce iarna s-a lucrat la săpături, toată vara am stat degeaba. Lipsea cărămida...Pe alte șantiere, însă, nu lipsa de cărămidă a dus la tărăgănarea lucrărilor. La Cîmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, bunăoară, în luna ianuarie a anului trecut a început construcția a cîte unui bloc de locuințe cu 60 și, respectiv, 43 de apartamente. Deși a trecut anul, blocurile abia se află în faza de finisaj. Și la unul și la altul, lucrările „la roșu" au fost gata în luna august— septembrie. Nu mai putea fi invocată lipsa cărămizii. Trebuiau închise spațiile și creat front de lucru pe timpul iernii. Asemenea pregătiri nu s-au mai efectuat integral și, dublate de slaba organizare a muncii pe șantiere, au impietat recuperarea restantelor, accelerarea ritmului lucrărilor în iarna 1967—1968.— Sînt numeroase cazurile — ne-a relatat tov. Vasile Tăutu, inspector tehnic din partea Băncii de Investiții, cînd pe șantiere existau materiale, dar nu era forță de muncă și invers. Nu s-au analizat întotdeauna 
situațiile existente și nu au luat mă
suri de organizare a forței de muncă 
și repartizare a materialelor în func
ție de soluțiile cele mai eficiente. Repartițiile de materiale se făceau, în unele cazuri, în mod arbitrar, cum la fel și organizarea forței de muncă.Ar fi bine venită o investigare a zonei acestor acte arbitrare. Nu de alta, dar cazurile nu mai pot fi tolerate în acest an. De pildă, zilele trecute ne aflam în biroul tehnicianului normator Iancău Vasile, de pe un șantier din Cîmpulung Moldovenesc, cînd Gheor- 
ghe Neferu, izolator, arăta că i-au fost luați muncitorii care trebuiau să pregătească front de lucru

și el stă degeaba. La Vatra Dornei, 
Iacob Popa, maistru-șef de lot, ne relata, la rîndul său : „Blocul a fost predat la roșu încă din luna august anul trecut. Nu am putut termina finisajul din cauză că întreprinderea 
3-izolații București, cu care avem 
contract, nu a venit să facă izolația 
hidrofugă. Am așteptat mai bine de 4 luni. Văzînd că nu mai vin, am început să facem noi izolația".Nu sînt și acestea dovezi ale tărăgănării lucrărilor, ale lipsei de inițiativă și control ? Lăsăm la o parte gestul întreprinderii bucureștene, neputincioasă în a respecta un contract. De ce s-a așteptat însă 4 luni ca să se ajungă la conculzia că constructorii de la Vatra Dornei pot face singuri această izolație ?— Persistă și acum aceleași neajunsuri, a precizat directorul grupului de construcții nr. 4-Suceava. Nu avem repartiții de cărămidă decît la 50 la sută din plan, iar pentru cea repartizată au și început anulările. Am fost obligați să oprim din lucru 160 de apartamente. Lipsa de cărămidă, de alte materiale, a devenit un... coșmar !
APARTAMENTE... 
FICTIVE ?Cît privește conducerile întreprinderilor de construcții de locuințe ar- geșene, lucrurile sînt clare : la începutul fiecărui an promit solemn că „noua perioadă de plan va marca un reviriment în activitatea șantierelor", în sensul asigurării unei producții ritmice și predării potrivit graficului a apartamentelor. Numai că, pînă acum, promisiunile nu se realizează. Pornind de la premisa că angajamentele respective nu sînt de „paradă", ci exprimă dorința de a depăși odată impasul cronic în care se află unele din șantierele, construcțiilor de locuințe argeșene, să vedem cu ce s-a soldat prima lună din 1968. Planul a fost realizat, la construcția de locuințe. în proporție de numai

55,1 la sută. Pe ansamblul trustului, 
proporția este de 85,9 la sută, la Mi
nisterul Construcțiilor pentru In
dustria Chimică și Rafinării, de 21,1 
la sută, iar la Ministerul Industriei 
Construcțiilor, de 29,2 la sută.Procentele consemnate nu reflectă însă nici pe departe adevărata stare de lucruri a construcțiilor de locuințe. La defalcarea planului pe luni, s-au stabilit pentru luna ianuarie sarcini derizorii. Este suficient să precizăm că din cele 129 milioane lei fonduri alocate pentru construcții de locuințe pe întregul an, s-a planificat în ianuarie numai 5 milioane lei. Din 65 milioane lei. destinate aceluiași scop, M.C.I.Ch.R. a programat în prima lună 3 milioane, iar din 39 milioane lei, M.I.C. a stabilit numai 2 milioane lei producție în ianuarie. Regretabil este, dar și inadmisibil, că nici aceste sarcini minore, neînsemnate, nu au fost îndeplinite integral. Dar, să ne oprim la principalul constructor de locuințe din această parte a țării. Anul trecut, pe ansamblul trustului, volumul lucrărilor de construcții-montaj a crescut cu 28,5 la sută, iar la construcții de locuințe cu 11,7 la sută, depășind cu mult media pe economie. în ce privește punerea în funcțiune, s-a realizat 81,2 la sută din prevederi. Dar, productivitatea mun
cii în 1967 a crescut numai cu 1,8 la 
sută față de 1966, în timp ce pe țară 
s-a înregistrat un spor de 9,1 la sută. Tocmai această productivitate a muncii scăzută reprezintă cauza e- sențială a rămînerilor în urmă. O altă cauză o constituie, însă, defectuoasa eșalonare a dării în folosință a noilor locuințe. Cel puțin aceasta 
este părerea ing. Alexandru Mincu- 
lescu, din cadrul sucursalei respective a Băncii de Investiții :— Nu știu cum se poate admite o asemenea eșalonare necorespunzătoare. în 1967. în trimestrul I nu s-a dat în folosință nici un apartament, în primul semestru doar 16 la sută, din prevederile planului anual, pentru ca în decada a treia a lunii decembrie să se raporteze ca „predate" 957. apartamente, convenționale, ceea, ce înseamnă peste 40 la sută din realizările pe întregul an. Una peste 
alta, din cele 3 790 apartamente con

venționale planificate, s-au realizat 
2 355 apartamente.Obiceiul de a programa, la început de nou an, sarcini minimale de plan, se repetă, după cum s-a văzut, și în 1968, în cazul șantierelor amintite. El contravine indicațiilor mereu actuale ale partidului ca în primul trimestru să se realizeze 20—25 la sută din prevederile planului de investiții pe întregul an. în același timp, se dovedește a fi dăunător : nu mobilizează șantierele și le împinge spre lucrul de slabă productivitate.Care este mecanismul acestei practici și cum se explică ea? Sistematic, nu se asigură suficient front de 
lucru pentru perioada de iarnă și an de an se repetă următorul fenomen : în trimestrul IV se angajează forța de muncă necesară asaltului lucrărilor din sezonul „de vîrf", care se creează în această ultimă parte a a- nului, din cauza nerealizărilor, a restantelor în celelalte luni. Vine, cum este și firesc, trimestrul I al anului următor. Dar, lipsește frontul de lucru și o parte din muncitori pleacă de pe șantiere sau li se dă concediu... fără plată. în trimestrele II și III se resimte iar lipsa de muncitori și încep din nou căutările pentru a-i recruta. Rămînerile în urmă se amplifică, ca și prețul de cost. Cu cît se apropie sfîrșitul anului, lucrurile încep să se precipite, ating „vîrful" și apoi ciclul impasului se reia, ca într-un proces fatal, scăpat de sub control !Așa s-au petrecut faptele și în a- cest an. chiar dacă se susține că „au existat front de lucru și efectivul necesar de muncitori și materiale suficiente". Părerea aceasta este infirmată de primele luni ale anului, cînd sarcinile au fost neînsemnate, și totuși nu s-au îndeplinit. De muncit, s-a muncit, însă la completări și remedieri la blocurile de locuințe date în funcțiune în luna decembrie 1967. 
Tocmai asemenea deficiențe calita
tive, aceste „codițe" constituie o altă 
cauză a situației precare a construc
ției de locuințe argeșene, care și ea 
se perpetuează de la an la an. De pildă, la sfîrșitul anului 1967, s-au raportat că date îri folosință 7 blocuri, din care 3 semifinisate și 4 finisate, care însă nu erau complet

terminate. Practica s-a repetat și la blocurile E 6 și E 8, din cartierul Pitești-Nord — executant M.I.C. — care nici la 9 februarie 1968 nu erau în stadiu de a fi raportate ca puse în funcțiune, întrucît nu aveau executate toate lucrările : pardoseli de mozaic, vopsitorii, zugrăveli interioare, placarea cu mozaic a treptelor, vopsitorie radiatoare și tîmplă- rie, decît în proporție ce variază de la... zero la 80 la sută. Valoarea lu
crărilor rămase de executat în acest 
an este de 257 000 lei la blocul E 6 
și de 506 000 lei la blocul E 8.Cazul de gravă inducere în eroare, de falsificare a realității este evident. Aceeași apreciere este valabilă și la blocurile A 2 și A 3 din Rîmnicu Vîlcea, raportate la 31 decembrie 1967 ca date în folosință. Aici nu se montaseră plăcile de fibrobeton în unele camere, parchetul era parțial bătut, zugrăvelile neexecutate la etajele I—IV, iar o parte din obiectele sanitare erau nemontate la băi. Din păcate, astfel de procedee nu sînt utilizate pe șantierele amintite pentru prima dată. La denaturarea realității s-a mai recurs și anul trecut și ea a fost combătută cu tărie. Se pare însă că 
rădăcinile inducerii în eroare nu au 
fost extirpate, iar mentorii care o 
promovează au fost „acoperlțl" pe... 
plan local.

★Anul acesta urmează să se construiască din fondurile statului peste 57 000 apartamente, în mai toate orașele tării. Este o sarcină de prim ordin, parte componentă a planului de stat, a programului de investiții al cincinalului. In îndeplinirea ei, pe unele șantiere, în luna ianuarie și februarie s-au înregistrat bune rezultate. Pe altele. însă, rămînerile în urmă persistă. Cauzele se cunosc. Important este să se treacă neîntîrziat la înlăturarea lor. actionîndu-se cu spirit de răspundere în vederea aprovizionării ritmice cu materiale, folosirii judicioase a timpului, a forței de muncă și a mijloacelor tehnice.
Gh. CÎRSTEA 
N. ȚUICU 
corespondenții „Scînteii"

Șl ORGANIZARE A
ÎNTREPRINDERII

Emil ONIGA
director general al Uzinei de tractoare-Brașov
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Cu aproape zece ani în urmă cîțiva specialiști de la Institutul de Cercetări Zootehnice au început să studieze însușirile caprei albe de Banat, au determinat compoziția chimică a laptelui la capra locală carpatină și au desprins cîteva concluzii privind posibilitățile de ameliorare ale acestei specii. Din păcate, studiile respective au fost abandonate și, cu multă ușurință, cercetările referitoare la ameliorarea caprelor au fost trecute in categoria temelor minore, fără însemnătate practică. Există și astăzi „teoreticieni" gata să demonstreze că, în condițiile agriculturii socialiste creșterea acestei specii nu are nici o justificare. în treacăt fie spus, nu sînt rare cazurile cînd aceștia se dau în vînt după o haină din piele de capră. Este cazul să menționăm că într-o mare măsură și această goană după piei a dus la diminuarea numărului de capre. Nu este această specie suficient de rentabilă ? în ciuda faptului că organele agricole, și în primul rînd cei care se ocupă de dezvoltarea zootehniei, nu includ caprele printre speciile vrednice de atenție, totuși numeroși crescători o consideră pe bună dreptate o sursă de cîștig. Este știut că aceste animale sînt mai puțin pretențioase, se întrețin ușor, cu mijloace aflate la înde- mîna oricărui cooperator, țăran din zona de munte necooperativizată sau a oricărei familii din mediul rural. Capra este „vaca săracului", așa spun cei care nu-i cunosc însușirea de a transforma în lapte tocmai resursele de nutrețuri care îndeobște se irosesc. în legătură cu a- ceasta amintim că în Franța se cresc în mod constant peste un milion de capre, din laptele cărora se fabrică brînzeturi fine, mult solicitate, — care fac deliciul multor consumatori. în țara noastră, caprele pot constitui o importantă sursă de lapte proaspăt, deoarece potențialul de producție al acestei specii este foarte ridicat. In medie, caprele din rasele ameliorate dau 309 1 lapte pe o perioadă de lactație, iar de Ia exemplarele selecționate se pot

obține în mod frecvent 600—1 000 1. în literatura de specialitate se menționează un record de 3 063 1 lapte, ceea ce reprezintă desigur foarte mult. La un control efectuat de către specialiști, s-a constatat că, în cadrul rasei Albă de Banat, există exemplare a- meliorate care dau în medie 532 1 lapte într-o perioadă de 246 zile.Ținînd seama că o capră poate fi exploatată pînă în jurul vîrstei de 7 ani, rezultă că ameliorarea lor reprezintă o investiție care fructifică pe o durată destul de mare de ani.Unul din principalele argumente care pledează pentru creșterea și mai ales a- meliorarea caprelor este calitatea superioară a laptelui — aliment bogat în substanțe proteice, zaharuri și săruri minerale ușor asimilabile. Datorită conținutului bogat în substanțe nutritive, laptele de capră este considerat ca deosebit de valoros în alimentația copiilor. în acest sens pledează și faptul că această specie nu . este receptivă la tuberculoză și alte boli frecvente la animale. în cazurile rare, dar totuși existente, cînd organismul manifestă intoleranțe față de laptele de vacă, se poate utiliza cu succes laptele de capră. In aceste cazuri, pe lîngă proteină, grăsimi, zaharuri, alimentația este îmbogățită între altele în vitamina A perfect digesti- bilă, în sărurile minerale a- flate într-un raport fosfo- calcic echilibrat care oferă garanția că organismul uman beneficiază de aportul unei alimentații raționale. Acest produs natural este recomandat ca un component prețios în alimentația dietetică pentru copii și bolnavi.Intre multe alte argumente care atestă însemnătatea măsurilor de ameliorare, de selecție în special, amintim că există o corelație pozitivă între numărul de iezi obținuți și producția de lapte. Producția medie de lapte a fost de 422 1 la caprele care au fătat cîte un ied, de 540 1, la cele cu 2 iezi și de 668 1 la cele de la care s-au obținut cîte 3—4 iezi la o singură fă- tare. O altă constatare este aceea că exemplarele cu o

dezvoltare corporală mai bună dau o producție mai mare de lapte, ceea ce prezintă interes atît pentru a- sigurarea cu lapte cît și cu carne a populației.Pentru membrii cooperatori, țăranii din localitățile de munte necooperativizate, ca și pentru muncitori sau funcționari din mediul rural sau de la periferia localităților urbane, care dispun de resurse de furaje variate, poate prezenta interes și faptul că de la o capră se poate obține zilnic lapte pe o perioadă de 7—9 luni pe an, și chiar mai mult. Cu una sau două capre din rase selecționate se poate asigura consumul de lapte proaspăt al unei familii, fără nici o investiție costisitoare. Este de remarcat că hrănirea acestei specii se poate asigura cu resurse locale de furaje dintre cele mai variate — iarbă, buruieni, frunzare, vreji etc. la care se adaugă resturile menajere. Este greșită părerea că pentru a crește cîteva capre ar fi neapărată nevoie de pășune. In lipsa acesteia, se pot utiliza iarba de pe marginea drumurilor, nutrețurile verzi de pe loturile personale ale cooperatorilor, din grădini etc. care se pot da la iesle. Specialiștii recomandă chiar creșterea caprelor în stabulație în locurile lipsite de pajiști. în zonele cu livezi și păduri tinere sînt desigur necesare măsuri pentru protecția a- cestora prin întreținerea caprelor în turme păzite, dirijarea lor pe pășunile care nu au de suferit sau, așa cum am amintit, prin întreținerea în stabulație. Paralel cu măsurile pentru creșterea efectivelor în funcție de posibilitățile și cerințele locale, se impune ca organele agricole, cercetătorii să-și coreleze eforturile pentru ameliorarea raselor, în vederea creșterii producției de lapte, procurarea de reproducători amelioratori care să fie u- tilizați prin însămînțările artificiale etc. Alături de celelalte specii de animale, promovarea creșterii caprelor va contribui la mărirea veniturilor în gospodăriile personale, la asigurarea unei alimentații echilibrate.
Ing. Const. BORDEIANU

Uzina de mașini grele-București : presa pentru forjare de
6 000 tone

LUCRĂRI DE DEZVOLTARE 
A UZINEI DE ALUMINĂ 
ORADEA

La Uzina de alumină din Oradea au început lucrările de mărire a capacității la două noi obiective importante, prevăzute pentru cea de-a doua etapă de dezvoltare a uzinei : turnurile de răcire și cea de-a cincea linie tehnologică a secției de evaporare. In trimestrul IV al acestui an, cînd se prevede intrarea în funcțiune a acestor construcții, capacitatea sectoarelor amintite va atinge o producție anuală de 200 000 tone alumină calcinată. Cu excepția cîtorva aparate, toate celelalte instalații destinate noilor capacități sînt proiectate și fabricate în țară.

Uzina de tractoare din Brașov face parte din întreprinderile care, înce- pînd de la 1 iulie 1967, experimentează unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale. Deși timpul de cînd experimentăm măsurile amintite este relativ scurt — peste 7 luni — putem totuși trage de pe acum unele concluzii privind efectul pozitiv pe care l-a avut aplicarea lor asupra întregii noastre activități economice și financiare.Ceea ce se poate afirma de la bun început este că măsurile supuse ex
perimentării au dat un puternic 
impuls inițiativei și răspunderii co
lectivului nostru pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, pen
tru valorificarea mai largă a rezerve
lor interne, au creat condiții favo
rabile pentru folosirea mai eficientă 
a potențialului tehnic și uman al uzinei. Afirmația are la bază, în primul rînd, rezultatele net superioare obținute în îndeplinirea și depășirea planului la principalii indicatori. Așa bunăoară, volumul producției marfă vîndută și încasată a fost depășit numai. în. semestrul II 1967 cu 142 milioane lei ; cheltuielile maxime la 1000 de lei producție marfă vîndută și încasată au scăzut cu circa 23 la sută, iar economiile realizate prin efortul propriu la prețul de cost s-au ridicat la circa 8 milioane lei. La beneficii planul pe anul trecut a fost depășit cu 74 883 000 lei, din care în semestrul II cu peste 45 milioane lei. De subliniat este și faptul că prevederile planului la export au fost depășite anul trecut cu circa 18 milioane Iei valută. In prima lună din acest an rezultatele sînt la fel de importante : s-a realizat o producție cu 14 la sută mai mare față de 1967 și o productivitate a muncii amplificată cu 12,5 la sută.Se poate aprecia că rezultatele eco
nomice superioare obținute au fost 
puternic influențate de acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Inițiativa și răspunderea cadrelor uzinei au acționat în domenii importante, cum ar fi creșterea capacităților de producție, îmbunătățirea ritmicității producției, sporirea productivității muncii, utilizarea mai judicioasă a forței de muncă. Cîteva exemple sînt concludente în acest sens. Măsurile luate la turnătoria de otel, forjă și turnătoria de fontă, care constituiau „locuri înguste" în fluxul tehnologic, au avut ca rezultat creșterea capacităților de producție în aceste sectoare cu aproximativ 30 la sută. Efecte vizibile asupra creșterii productivității muncii și reducerii cheltuielilor de producție au avut măsurile întreprinse pentru raționalizarea și mecanizarea transportului intern.Cu pregnanță se cuvine să subliniem că acordarea unei mobilități 
sporite și a unei autonomii funcțio
nale mai largi in îndeplinirea sarci
nilor de plan a amplificat inițiativa 
întreprinderii în stabilirea unor de
talii ale programului de producție în 
funcție de condițiile specifice de care 
dispunem și adaptarea fabricației la 
cerințele beneficiarilor interni și externi. In acest context se înscriu măsurile luate pentru diversificarea producției de tractoare (a creării noului tip de tractor U 500) și îmbunătățirea performantelor tehnico-econo- mice ale tractoarelor aflate în fabricație. Și-a dovedit eficiența și o altă măsură supusă experimentării — și anume, acordarea unor drepturi mai largi conducerilor întreprinderii în ce privește utilizarea fondului de 
salarii, în raport cu necesitățile reale impuse de sarcinile de plan. Stabilindu-se un fond total de salarii fără alte detalii, noi am putut folosi mai judicios potențialul uman de care dispunem.Care era, din acest punct de vedere, situația în trecut ? Cu toate că în decursul anilor au intervenit în activitatea. uzinei schimbări care reclamau în mod imperios efectuarea unor mici „corecturi" în structura salariaților, conducerea întreprinderii nu putea să întreprindă ceva întrucît era încorsetată în schema rigidă care ni se impunea de la centru. Exerci- tînd competențele lărgite care ne-au fost atribuite în acest domeniu, în perioada experimentării, noi am revizuit în spirit critic structura sa- lariaților uzinei, creînd sau desfiin- țînd unele funcții, în raport cu necesitățile fabricației. Bunăoară, pînă nu de mult în secțiile productive principale existau două funcții de ingineri mecanici (inginer mecanic principal și inginer mecanic). Ne-am

dat seama că inginerii respectivi nu sînt valorificați pe deplin. Aceasta ne-a determinat să operăm unele modificări, în sensul că în locul celor două funcții am creat una singură — aceea de mecanic șef de secție cu condiție de studii medii. Inginerii respectivi au fost trecuți în compartimentele de concepție, unde-și pot fructifica mai bine cunoștințele.Faptele atestă că măsurile luate pentru raționalizarea unor funcții și îmbunătățirea salarizării funcțiilor nou înființate corespund, în general, scopului urmărit : creșterea gradului de pregătire și întărirea răspunderii în muncă. Pe de altă parte, s-a creat posibilitatea să întărim serviciile de 
concepție cu peste 39 de cadre de ingineri, mai ales că în acest domeniu eram deficitari. Ceea ce se cuvine menționat, în mod deosebit, este că 
toate aceste schimbări s-au făcut în 
cadrul fondului de salarii stabilit. O altă măsură eficientă, care merită să fie amintită, constă în îmbunătă
țirea sistemului de decontare a manoperei ; ea nu se mai face pe baza volumului de muncă efectuat, ci pe baza pieselor bune executate și recepționate. Această mășură are ca rezultat atît gospodărirea mai bună a fondului de salarii, cît și o utilizare mai judicioasă a timpului de muncă al maiștrilor, cadrele tehnice puțind să-și concentreze mai mult activitatea asupra problemelor de organizare a producției.Nu mai puțin eficiente s-au dove
dit și măsurile supuse experimentării care vizau îmbunătățirea condițiilor de finanțare și creditare. Conducerea 
întreprinderii a avut posibilități mai 
elastice de gospodărire a mijloacelor 
circulante alocate global de la buget 
și a creditelor bancare, corespunză
tor condițiilor impuse de realizarea 
ritmică și cu cheltuieli cît mai mici 
a sarcinilor de plan. în acest sens, mă voi referi doar la un singur aspect — și anume, la diminuarea cheltuielilor neeconomicoase. Comparativ cu semestrul I, cînd cuantumul acestora s-a ridicat la aproape două milioane lei, în perioada iulie- decembrie ele au scăzut la mai puțin de jumătate. In același interval, valoarea împrumuturilor restante s-a redus la mai puțin de o treime.Sînt demne de relevat și posibili
tățile lărgite de care am dispus pen
tru stimularea materială a lucrători
lor care au avut o contribuție însem
nată la Îndeplinirea planului și, în 
special, la sporirea beneficiilor și 
realizarea sarcinilor de export. Se poate afirma cu certitudine că măsurile supuse experimentării, în acest sens, au contribuit la perfecționarea mecanismului de cointeresare materială, îmbinînd interesele întreprinderii și ale economiei cu cele ale salariaților. O largă aplicare a avut în uzina noastră premierea excepțională din fondul de 1 la sută din totalul fondului de salarii. Din acest fond au fost stimulate operativ realizările deosebite ale unor muncitori, tehnicieni și ingineri. Cunoscînd noile posibilități de stimulare, numeroase colective au căutat să-și realizeze sarcinile ce le reveneau în condiții cu totul excepționale, aducînd un aport substantial la rezolvarea unor probleme stringente aie uzinei. Bunăoară, un colectiv al serviciului mecanic-șef a reușit să extindă și să modernizeze atelierul de curățătorie de la turnătoria de fontă cu 
69 de zile mai devreme. In același mod au fost rezolvate' și alte probleme, cum ar fi înlăturarea supraîncălzirii transformatorilor de la rețeaua de înaltă tensiune din cadrul turnătoriei de otel, ca și îmbunătățirea substanțială a unora dintre parametrii tractoarelor. In total, conducerea uzinei a acordat salariaților, în a doua jumătate a anului trecut, premii în sumă de aproape 3 500 000 lei, din care peste două milioane ca urmare a depășirii beneficiilor planificate, iar 1 300 000 din fondul de 1 la sută.Incontestabil, din etapa de pînă acum s-au desprins suficiente elemente care demonstrează viabilitatea practică a măsurilor supuse experimentării, influenta lor pozitivă asupra ridicării continue a eficientei economice a activității uzinei noastre. Desigur, aceste măsuri își vor arăta efectul și în cursul acestui an și vom face totul ca să perfecționăm formele de aplicare a lor, pentru a ajuta la desprinderea unor concluzii cît mai realiste.
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Necesitatea echili

brului între
muzică și
regie în operă

Dacă în veacurile trecute și chiar la începutul secolului nostru, regia operelor se situa pe un plan secundar, o dată cu cel de-al doilea deceniu al veacului 20 ea începe să se emancipeze treptat, ajungîndu-se — în mod paradoxal — chiar la o supremație a acestui element foarte important, pe nedrept neglijat în trecut. Idealul, desigur, — după părerea noastră — l-ar constitui o fuziune perfectă între discursul muzical al operei interpretate și regia artistică ; din nefericire însă, nu întotdeauna are loc această îmbinare !Problemele „noului" au fost nu o dată interpretate „în sine" și în domeniul regiei de operă. Unii regizori, în dorința de a promova elemente înnoitoare — intenție lăudabilă și demnă de apreciat — neglijează discursul muzical sau mai bine zis esența sa, și concep o regie, care ar putea fi valabilă într-o viziune de „teatru pur", ruptă însă total de multiplele aspecte ce le reliefează arta sonoră. 11 apreciem în mod deosebit pe talentatul tînăr regizor Hero Lupescu, „dușman declarat" a tot ceea ce constituie „interpretare vetustă" 1 Dar... în multe din spectacolele sale, punerea în scenă nu pornește de la o asimilare creatoare a limbajului muzical. Si nu întîmplător spectacolul cu opera „Don Juan" de Mozart a stîrnit atî- tea discuții în presă. După părerea semnatarului acestor rînduri, dis7 cursului muzical mozartian, clasic, cu

de Doru POPOVICI

nu au fost discutate pe larg în presa de specialitate, ci doar amintite laconic. Cu excepția scrierilor regizorului clujean Ilie Balea — autor de excelente studii referitoare la aceste spinoase probleme — nu ne putem mîndri cu studii în probleme de regie de operă, realizate la un apreciabil nivel profesional. Generaliza-

rea teoretică a experienței unor valoroase spectacole, a unor maeștri ar putea fi țară.Pe de de regie vatoarelor se face serios resimțită. Cu ani în urmă, o asemenea ramură a existat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" din București, și în mai puțin de un deceniu, rezultatele au fost mai mult decît pozitive.Studioul experimental inaugurat la Opera Română reprezintă indiscutabil o mare realizare dacă privim lucrurile nu numai de pe pozițiile prezentului ci și de pe cele ale viitorului apropiat. Asemenea manifestări ar trebui încurajate și în unele centre muzicale mai importante ; ele se arată a fi imperios necesare. Multe experiențe artistice cu un caracter înnoitor ar putea fi valorificate în acest context, experiențe care se fac nu o dată cu succes în asemenea centre din țări cu o bogată tradiție muzicală.Trebuie să facem pași înainte în formarea unui nou public, tînăr spiritualicește — Enescu afirma că „tinerețea e o stare a spiritului" — departe de prejudecățile multor elemente constitutive ale publicului „rutinat", ce nu o dată urmăresc cu insistență doar „a- cuta" primadonei, sau „cadența" solistului, nemaiavînd răbdare de a audia partea a doua a concertului, cu „obositoarea"

de folos teatrelor lirice dinaltă parte, lipsa unei secții de operă în cadrul conser-

Simfonie...

teatre

Tudorache Taros Lihana COMPOZIȚIE

• Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Crlstescu — 20.
• Opera Română : Carmen —
19.30.
• Teatrul de stat de operetă : Se
cretul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (sala Comedia) : Heidelbergul 
de altădată — 19,30. (sala Studio) : 
Topaze — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Un Hamlet 
de provincie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întune
ric — 20.
O Teatrul „C. 1. Nottara" (sala 
Magheru) : Acest animal ciudat —
19.30, (sala Studio) : Absența unui 
violoncel — 20.

0 Teatrul „Giulești" (în sala Tea
trului evreiesc de stat): Martorii 
se suprimă — 19,30.

fi Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
ntîlnire Ia Scnlis — 19,30.

0 Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 
drăvănille lui Păcală — 16.
0 Studioul Institutului de 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi — 
20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17. 
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savov) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Va
rietăți 68 — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Pentru 
tot ce-mi este drag — 20.
0 Circul de stat : Ansamblu) Cir
cului Mare din Moscova — 20.

opinii

e O lume nebună, nebună, nebună (ambele serii) : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2265 — orele 16.30 
și seria 2266— orele 20,30), PATRIA - 9.30 ; 13 ; 16.30 ; 
20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
O Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (comple
tare Năică pleacă Ia București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.15 ; 
18,45 ; 21,15.
• împușcături pe portativ : VICTORIA (completare 
Pîlnea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Există sclave : CAPITOL (completare Din pă- 
mînt și foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Pășesc prin Moscova : 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 Pîlnea noastră), MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare Dați-ml un
calmant) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Loana ; LUMINA (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 9,15 - 15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45. 
« O poveste uimitoare : DOINA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 10 ; 11,30 ; 13,45.
0 Robii : DOINA - 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Martin soldat : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITORUL 
(completare Pași spre Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O sută unu Dalmațienl : TIMPURI NOI — în con
tinuare, DRUMUL SĂRII (completare Năică și veve
rița) — 15 ; 17,30 ; 20.

Al. OPREA

0 IMAGINE SUGESTIVĂ

„MIȘCAREA
PROZEI

TAPISERIEI
ROMÂNEȘTI1

o substanță profundă, realizată prin teme pregnante, de puritatea cristalului, nu poate să-i corespundă o în- veșmîntare scenică romantică, de o asimetrie barocă, mergînd uneori pînă la aspecte expresioniste. Excesul de grotesc este de asemenea total nejustificat în cazul operei mozar- tiene. Goethe definea clasicismul ca expresie a „sănătății", iar romantismul ca fiind ceva „maladiv" ; regia lui Hero Lupescu relevă un colorit de un patos tulbure, în discordanță cu simțul de echilibru și seninătate ce domină toate orizonturile genialei lucrări a lui Mozart.Aspecte pozitive se impun în spectacolele regizate de George Teodo- rescu și în acest sens* mulți critici muzicali români și străini au apreciat spectacolele cu operele „Pelleas și Melisande" de Debussy și „Amorul doctor" de Pascal Bentoiu. Ceea ce atrage atenția este maniera variată de a tălmăci muzica celor două opere, diametral opuse ca structură, — prima „oratorială", cea de-a doua „scenică" în adevăratul sens al cu- vîntului. George Teodorescu a dat o interpretare de o fantezie luxuriantă, viu colorată, dinamică, în cazul comediei lui Pascal Bentoiu și a realizat o punere în scenă adecvată în cazul operei marelui impresionist francez, valorificînd muzica discretă, cu melodii de o rară frumusețe, cu armonii aparte, înlănțuite cu un deosebit gust și rafinament. Regizorul a intuit cele afirmate de Romain Rolland, care nu a exagerat cîtuși de puțin afirmînd că : .,Debussy a avut geniul gustului".Un echilibru între muzică și sensul textului se remarcă și în mai toate spectacolele lui Jean Rin- zescu în care redă capodoperele lui Verdi și Puccini. Nu putem fi de acord cu părerile unor cronicari muzicali în cazul regiei sale la opera „Lohengrin" de Wagner ; „lipsa de mișcare" și „climatul static" sînt proprii acestei opere wagneriene — cu excepția secțiunii centrale a operei, totul poate fi conceput ca un „oratoriu costumat" — iar reproșurile făcute nu ar putea face altceva decît să determine în mod eronat pe regizor să tălmăcească opera wagneriană într-un sens neconvingător, să-i ceară să evidențieze ceea ce nu are 1 Contrastele sînt însă imense pe plan muzical și credem de aceea că regia cu o mare economie de mijloace vine într-adevăr în ajutorul muzicii, de o esență sublimă, magică, — fapt pe care maestrul Jean Rîn- zescu l-a sesizat în chip minunat. Cu totul altele sînt problemele ridicate de „Oedip“-ul enescian. Prima viziune regizorală era, cred, mai convingătoare. în cea de-a doua versiune, apoteoza scenică din ultimul tablou nu se îmbină armonios cu substanța lirică a muzicii enesciene. Rezolvarea, lipsită de bravada adolescenței, conține din plin acea înțelegere superioară, răsfrîntă înlăuntrul propriei existențe, și în acest sens finalul capodoperei „Oedip" este deosebit de simbolic : „fericit e acel curat la suflet, cu el e pacea"... Dealtfel George Enescu a evitat culminațiile dramatice și amplele dezvoltări tematice, apropiindu-se într-un fel de tehnica componistică a lui Igor Strawinsky. Conținutul operei, sobru și reținut, care arborează o atitudine optimistă

cinema
• Cînd tu nu ești : GIULEȘTI (completare Dați-ml un 
calmant) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (comple
tare Salut, Kenya) - 15,30 ; 18 ; 20,30. „„
0 Tudor (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE - 15,30 ; 19.
O Zece negri mititei : DACIA (completare Salut, Ke
nya) — 8—14,15 în continuare ; 16.30 ; 18,45 ; 21.
« Escroc fără voie ; BUZEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 : 20,30. .......
a Un bărbat și o femeie : GRXVIȚA (completare Lauri 
celor mai buni) — 9; 11,15; 1S,3®J 15,45
ARTA (completare Orizont științific nr. 12/1967) 9 .
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
n Căutați idolul : BUCEGI (completare Lauri celor 
mal buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

0’Careta verde: GLORIA (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Clmaron : UNIREA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Moartea după cortină : TOMIS (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 încercuirea : FLACĂRA (completare Miracole) — 
16 : 18,15 ; 20.30. , x _
0 Vulturii zboară devreme : Vitan (completare încer
cări) — 15,30 ; 18 ; 20,30. ....
0 Dosarul XII : MIORIȚA (completare In intimplna- 
rea viitorului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Război șl pace (seriile I și II) : POPULAR — 15 : 
19,30, PROGRESUL - 15 ; 19,15.
0 De trei ori București : AURORA — 9,30 : 11,30 ; 13.30 :
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 o fată fericită : MUNCA (completare Anatolia ospi
talieră) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : MOȘILOR (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 12/19G7) — 10 : 12 ; 14 ; 16.15 :
18.30 ; 20.45.
0 Corigenta domnului profesor : FERENTARI (comple
tare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Innourare trecătoare : LIRA (completare In întîm- 
pinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
O Dragostea unei blonde : COTROCENI (completare 
Flora australiană) — 15.30 ; 18 ; 20.30.

puncte de vedere

clasică, aproape morții erouluisenină, _______  în fațapopular, nu era în concordanță cu desfășurările învolburate ale creatorilor romantici, nemaivorbind de „angoasa" expresioniștilor vienezl și a continuatorilor lor din vremea noastră. Ca si în cazul madrigalului „Miorița" de Paul Constantinescu, discursul muzical al ultimului tablou enescian se desfășoară lin, ca o confesiune lirică din care ni se dezvăluie discret un cîntec de dor, care nu are nimic comun cu noțiunea de pesimism. Este un simbol luminos al sensibilității artistice a poporului român, inspirat din folclorul cu vechi tradiții, evocîndu-ne poezia naturii, a germinației, a roadelor, a dragostei nobile fată de om.Din păcate, toate aceste probleme

In universul cititorului pă
trund în ultimul timp, cu o 
frecvență ce tinde să genera
lizeze modalitatea, tot mai 
numeroase cărți de istorie și 
critică literară alcătuite prin 
reunirea în volum a materia
lelor publicate anterior în 
presă. Printre recentele apari
ții, unele de elevată ținută 
artistică și acută observație 
critică (G. Călinescu — „U- 
lisse", Dan Hăulică — „Cri
tică și cultură", Matei Căli
nescu — „Eseuri critice"), 
volumul lui Al. Oprea „Miș
carea prozei" permite citito
rului reîntîlnirea cu opere re
prezentative, scriitori, tendin
țe și evenimente aparținînd 
prozei românești contempo
rane. Itinerarul critic punctea
ză o perioadă apreciabilă a 
prozei noastre, de la „Cartea 
nunții" la „Iarna bărbaților", 
cu referiri prețioase la unii 
dintre cei mai cunoscuți pro
zatori români din ultimele 
decenii. Criticul. încearcă să 
desprindă în timp desti
nul artistic, trăsătura spe
cifică dominantă ce indivi
dualizează și conferă origina
litate unui scriitor, dar tot
odată, caută și găsește apro
pieri, surse comune de inves
tigație ce au polarizat intere-

• n

tv

sul unor autori de formație 
diferită. Mai mult, cercetarea 
se extinde, uneori, dincolo de 
literatura națională, plasînd 
prozatorul studiat în contex
tul mai- larg al circulației va
lorilor europene și mondiale. 

Ilustrativ 
dedicat lui 
unul dintre 
din volum, 
deplasează

devine studiul 
Zaharia Stancu, 
cele mai reușite 
unde analiza se 
treptat de la o-

dese a fi și paginile dedicate 
nuvelisticii lui N. Velea, în 
special în domeniul mijloa
celor literare folosite.

„Mișcarea prozei" ne dez
văluie, totodată, formația spi
rituală a criticului, uneltele 
cu care operează. Al. Oprea 
rămîne un critic de atitudine, 
metodic și echilibrat, preocu
pat să descifreze sensurile 
multiple ale operei de artă,

note de lector

pera în sine căfre descifrarea 
sensului major al artei proza
torului și a locului său în lite
ratura română și europeană. 
Zaharia Stancu, după opinia 
lui Al. Oprea, nu poate fi 
plasat fără serioase rezerve 
în neorealismul postbelic, 
creajia sa avînd trăsături spe
cifice ariei geografice căreia 
îi aparține, tradiției literare 
și formajiei spirituale, studiul 
dedicat fiind unul din puți
nele care raportează opera 
acestui scriitor român la miș
carea mai largă și complexă 
a literaturii europene. O inte
resantă confribufie se dove-

17,30 — Curs de limba rusă (lecția a 4-a). 17,58 — Su
marul zilei. 18,00 — Drumuri și popasuri — emisiune 
turistică. 18,20 — Buletinul circulației rutiere. 18,30 — 
Pentru cei mici A.B.C. — De ce 7 : „Cîntece în plic". 
18,55 — „Pitt băiatul care nu voia să se tundă". 19.10 — 
Pentru tineretul școlar. Școli și tradiții. Liceul „George 
Bacovia" din Bacău. 19,30 — Telejurnalul dc seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate. 20,00 — 
Studioul muzical. Cultura muzicală de-a lungul timpu
lui. Apariția operei și răspîndirea ei. 20,35 — Repor
taj '68. Uvertură pe Dunăre. 21,00 — Reflector. 21,15 — 
Parada vedetelor. Preludiu la Festivalul internațional 
de muzică ușoară Brașov 1968. 21,35 — Film artistic : 
Duminică veselă, o producție a televiziunii ungare.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

contingența ei cu epoca. Mij
locul esențial prin care criti
cul pătrunde în universul 
creației artistice este dialogul 
cu propriile păreri sau cu ale 
altora. De altfel, cartea e 
structurată pe confruntarea 
permanentă a unor opinii pla
sate diferit în timp. Al. O- 
prea are nevoie de afirmație 
pentru a realiza negația, fiind 
prin excelență un critic po
lemic, mai puțin preocupat 
de efectele stilistice ale scri
sului sau. Uneori, jude
cățile de valoare au un 
ușor accent de hazard și 
subiectivism sentimental, în 
discordanță cu rigoarea și 
onestitatea ce-l caracterizează. 
Să ne referim doar la ana
liza pe care o face romanu
lui „Un om între oameni", 
unde criticul încearcă să ex
plice îndepărtarea lui Camil 
Petrescu de modalitățile lite
rare folosite anterior ca o 
„curiozitate* a romancierului 
„împins să exploreze cu pa
siune cele mai îndepărtate 
zone geografice ale spiritului 
contemporan". Deși părerea 
este „infimă", ulterior criti
cul! se dezice, dovedind că 
în fond și aici Camil Pe
trescu, „a văzut idei", 
Bălcescu fiind un arhe-

Lo-lip ca și Danlon sau 
renzo Gralla. Confruntarea ar 
putea fi lărgită aducînd în 
discuție articolul „Romanul 
ampiu — o simplă modă ?" 
Întrebarea are un coeficient 
serios de dilemă, din care Al. 
Oprea nu reușește să iasă 
complet. Romanul românesc 
se realizează, ca roman mo
dern, abia în perioada inter
belică și mi se pare a fi tră
sătura dominantă ce caracte
rizează literatura noastră în 
această etapă. După un mo
ment de întrerupere, romanul 
a urmat de fapt firul mai 
vechi, (în acest sens este 
continuatorul unei tradiții), 
dar pe de altă parte și-a li
mitat aria de investigație 
doar la problematica socială 
deși cunoscuse experiențe 
izbutite și în alte domenii, ca, 
de pildă, cel psihologic. Re
venirea la proza scurtă a fost 
o reacție firească de evitare 
a prozaicului și cronicii, o 
reîntoarcere la lumea interi
oară a individului, mult mai 
complexă și mai variată. Că 
în romanul de acum zece ani 
s-au făcut simțite reflexele 
unei anumife mode mi se 
pare adevărat, însă viabili
tatea acestei modalități, are 
o remarcabilă confirmare : 
„Desculț", „Bietul loanide", 
„Moromefii" vol. I—II, „Fran
cisca", „Groapa" și altele.

„Mișcarea prozei", dincolo 
de unele afirmații ce pot fi 
discutate, atestă dorința auto
rului de a pune în evidență 
dezvoltarea propriei capaci
tăți critice.

Dacă volumul se citește cu 
dificultate, cîștigă în schimb 
prin spiritul polemic anga- 
jant. Al. Oprea nu respinge 
din fobie, ci din nevoia de 
claritate și siguranță. Atunci, 
însă, cînd ancorează în li
rism și confesiune se simte 
lipsa vibrației poetice.

Emil VASILESCU

De ce nu există o expoziție permanentă, cu vînza- re și de tapiserii ? De ce splendidele noastre covoare de perete să fie admirate de o lume întreagă, să culeagă medalii peste hotare, iar acasă să poată fi văzute doar ocazional ? De unde poate cineva să-și aleagă oricînd o tapiserie cind vrea să-și înfrumusețeze căminul ?Aceste întrebări răsar firesc în mintea vizitatorului unei expoziții ca cea recentă din sălile Dalles.Varietatea și ținuta exponatelor dovedesc o uimitoare bogăție și creșterea forțelor creatoare care se manifestă in milenara tehnică a țesăturii la război. De altfel, de curînd au mai fost deschise și alte expoziții de tapiserii, ca aceea din Capitală — în sălile Magheru — a Ilenei Balotă, sau cele din Tîrgu Mureș, a Erszebetei Bodis și din Baia Mare a Evei Bîrsan.In magazinele Fondului Plastic însă, tapiseriile nu au loc. S-a găsit soluția expozițiilor permanente cu vînzare de grafică, de pictură. de ceramică și de o- biecte mici din diferite materiale. Pentru tapiserii însă, trebuie spațiu. Din a- cest punct de vedere sălile Dalles au oferit un cadru excelent, permițînd o adevărată privire de ansamblu asupra realizărilor actuale ale artiștilor noștri. Intr-o expunere clară, elegantă, agrementată de cî- teva sculpturi și piese de ceramică, tapiseriile s-au bucurat de spațiu, și-au putut trăi viața proprie, fiecare punîndu-și în valoare originalitatea prin contrast cu cele din jur.Au fost prezente în rîn- dul exponenților toate generațiile, de la deținătoarea celei mai îndelungate experiențe — decana școlii naționale actuale de tapiserie, am putea spune — Aurelia Ghiață, la tineri absolvenți ai institutelor de artă sau chiar studenți. Intr-un interval relativ scurt s-au afirmat multe nume, ca Mimi Podeanu, Simona Va- siliu-Chintilă, Elena Pană, Grăziela Stoichiță, Ileana Balotă, Zizi Frențiu, Ileana Teodorini etc., mai în urmă Stendl

tei Brătescu, în care fabulosul se îmbină cu un umor savuros.Trecerea spre nefigurativ se face pe nesimțite, prin simbolul poetic, ca în „Să- mînța", lucrarea Grazielei Stoichiță, în care, pe fondul negru, izbucnesc jucăușe frunze verzi și boabe colorate, realizate prin ușoare degradeuri. în tapiserie nefigurativul e acceptat chiar de publicul cel mai tradiționalist, dar sensibil la calitățile decorative, cromatice, și la efectele spectaculoase de material.Afluența pictorilor noștri către panoul decorativ al covorului de perete tinde să devină un fenomen permanent. I. Nicodim, cu ani în urmă, apoi P. Codiță. Ion Gheorghiu, I. Pacea, Spi- ru Chintilă, M. Mihalache- Blendea, Ion Stendl, Barbu Nițescu și M. Milcovici sînt numai cițiva dintre cei mai constanți.Unele dintre cele mai fermecătoare reușite ale expoziției sînt tapiseriile din lînă în culorile ei naturale : „Zmeul", piesa Simonei Vasiliu Chintilă, pare țesută din valuri orizontale de alb, negru și cenușiu, aducînd în cameră aer, spațiu, visare. „Soarele și Luna", de Cornelia Ionescu, e un mic poem cu aluzii cosmice, alcătuit doar din trăsături negre și albe. Compozițiile Victoriei Rizzi Iacobi sînt, poate, unele din cele mai bune exemple de gîndire în materialul tapiseriei, reușind cu o mare economie de mijloace să dea efecte sesizante de dra- paj sau de noduri ce se rezolvă firesc în franjurile țesăturii.Tapiseriile de mici dimensiuni își pot găsi loc oriunde, creînd ță armonioasă Altele însă par create pentru precise. AstfelIlenei Balotă s-ar potrivi unui teatru, nu numai prin mărime, ci și prin interpretarea mișcărilor, apropiate de balet și prin agitația liniilor. „Copii cu sorcova" de Mimi Podeanu în culori dulci, cu fire lucitoare de mătase, ar putea — o prețioasă podoabă a interior cu obiecte de

o ambian- Iocuinței. a fi fost destinații „Călușarii"

Studiul universitar al
urbanismului și sistematizării

Experiența pe plan mondial indică un mare volum și o varietate de preocupări teoretice și practice legate de problemele sistematizării teritoriului. O mare atenție se acordă pregătirii specialiștilor în domeniul sistematizării. problemă mult dezbătută în diferite studii, în congrese și conferințe naționale și internaționale. Dezbaterile privitoare la dezvoltarea în- vățămîntului superior, desfășurate în ultimul timp în țara noastră, au meritul de a evidenția necesitatea adaptării învățămîntului din școala superioară la cerințele imediate și de perspectivă ale economiei naționale. Considerînd că formarea unor specialiști cu profil larg, cuprinzător, în domeniul sistematizării, răspunde nevoilor economiei și se încadrează în procesul de modernizare a învățămîntului superior, mi se pare util să se concretizeze modul în care, în a- cest domeniu, ca și în altele, pot fi transpuse în viață indicațiile de principiu ale conducerii de partid și de stat privind perfecționarea continuă a pregătirii viitorilor specialiști.In acest sens și în legătură cu diversificarea și adîncirea pregătirii în domeniul sistematizării, cred că ar prezenta interes unele referiri la experiența altor țări. Tradiții îndelungate în formarea cadrelor din domeniul sistematizării are învățămîntul superior în Anglia. Din analiza planurilor de învățămînt a 9 din cele mai importante universități rezultă că la multe facultăți, care pregătesc cadre de diferite specialități. există o mare varietate de cursuri și ateliere de proiectare prin care se transmit studenților cunoștințe complexe de urbanism și sistematizare.

Pentru arhitecți pregătirea în domeniu] sistematizării este mult mai complexă și se face în facultăți și secții de urbanism în numeroase țări, tn U.R.S.S. există facultăți de construcție a orașelor și de sistematizate teritorială in cadrul unor institute de construcții, precum și secții de specializare in urbanism la institutele de ingineri economiști, de planificare și de științe economice. La marile universități și institute tehnice de învățămînt superior din S.U.A.. viitorii ingineri constructori, tehnologi, mineri, specialiști în elec- trocomunicații, electronică. transporturi sînt instruiți și în problemele complexe ale sistematizării prin cursuri de cultură generală și de specialitate și prin proiecte eșalonate pe 2—3 ani. In afară de Institutul de urbanistică din Paris, care cuprinde în preocupările sale și problemele de sistematizare teritorială, studenții marilor școli tehnice din Franța primesc cunoștințele tehnice în domeniu] amplasamentelor teritoriale prin cursuri de sistematizare adaptate fiecărei specialități.O asemenea viziune cu privire la formarea specialiștilor în sistematizare poate fi, după părerea mea. luată în considerație și, potrivit condițiilor și necesităților specifice ale țării noastre reflectată în învățămîn- tul superioi In prezent, în țara noastră sistematizarea formează obiectul unor cursuri și proiecte la Institutul de aihitectură „Ion Mincu" și la secția de „geodezie și sistematizare" de la Institutul de construcții București. în unele cursuri de alte specialități, care se țin la facultățile de geologie, geografie și drept, există preocupări de a oferi studenților unele cunoștințe în acest domeniu. Față de complexitatea problemelor pe care le ridică în practică sistema

tizarea orașelor, satelor și, în genere, a teritoriului, cred Că modul de pregătire a specialiștilor în domeniul sistematizării nu este îndestulător. După părerea mea, studiul sistematizării ar trebui să fie inclus în planurile de învățămînt ale tuturor facultăților care pregătesc specialiști care în activitatea practică au contingente cu problemele de sistematizare.O enumerare, care nu-și propune să epuizeze totalitatea formelor de sudare a predării sistematizării cu diferitele domenii și specialități, ar ajuta cred la înțelegerea mai exactă a modului în care, fără modificări de amploare s-ar putea realiza cuprinderea acestei discipline în planurile de învățămînt restructurate. In afară de Institutul de arhitectură „Ion Mincu", unde sistematizarea ar trebui să ocupe un loc central, ar fi absolut necesar ca studiul sistematizării să fie introdus la o serie de specialități din cadrul institutului și facultăților de construcții, de care este intim legat. Mă refer la specialitățile : construcții civile și industriale, drumuri, construcții de căi ferate, hidrotehnică, instalații și geodezie, unde cursul de sistematizare s-ar cere adaptat, firește, specificului fiecăreia.Organizarea teritoriului agricol, interdependența dintre aceasta și localitățile rurale impun ca viitorii ingineri din domeniu] agriculturii, indiferent de specialitate, să cunoască problemele specifice ale sistematizării rurale în general și ale restructurării satelor și vetrei acestora în mod special. Ridicarea satelor la nivelul civilizației moderne nu se poate face fără participarea inginerului agronom, care cunoaște bază de producție agricolă dintr-o anu-

rurale
mită zonă, necesarul de forță muncă și dinamicaGeologii și geografii au, la rîndul lor, un rol important în elaborarea studiilor și proiectelor de sistematizare. Aceștia trebuie să cunoască modul în care structura solului, subsolului, datele climatice, meteorologice, de relief ș.a. influențează soluțiile de sistematizare posibile. Cercetarea sociologică a colectivității umane, ținînd seama de dinamica necesităților multilaterale, dintre care unele se sting, iar altele apar și se dezvoltă, implică nevoia de a da și viitorilor sociologi o orientare în problemele de bază ale organizării complexe a teritoriului. De asemenea, economiștii, al căror aport la studierea problemelor de sistematizare este foarte important, mai ales în analizarea comparativă a soluțiilor propuse și în stabilirea de la caz la caz a celor mai adecvate criterii de eficiență, în raport cu specificul fiecărei zone, ar trebui să studieze în mod organizat, în facultate. unele aspecte ale sistematizării.Firește, sistematizarea poate fi predată 'in mod eficient în învățămîntul superior numai în strînsă legătură cu specialitatea studentului, deci ca un curs de sinteză programat pentru ultimii ani de studiu, si avînd lin pronunțat caracter aplicativ.Pentru a asigura calificarea superioară în domeniul sistematizării s-ar putea sugera și reînființarea cursurilor post-universitare și includerea sistematizării ca specialitate de doctorat în învățămîntul de arhitectură și construcții.

Ing. Virgil IOANID

acesteia de ș.a.

Teodora Moisescu sau Victoria Rizzi iar creația multor sau graficieni, ca Brătescu, s-a dublat de-o pasiune constantă pentru tapiserie. Realizările acestora au figurat în expoziții organizate la Lausanne, Milano, Washington, Chicago, Londra, Moscova, Koln, Praga, Budapesta sau Atena, bucurîndu-se de o meritată apreciere.In aproape toate cazurile e evident că scoarțele populare au oferit punctul de plecare, certitudinea unor experiențe verificate de multe generații : procedee tehnice, sugestii cromatice, de stilizare a formelor sau scheme compoziționale tradiționale sînt asociate celor mai moderne viziuni.Tot mai mulți dintre creatorii noștri înțeleg că în tapiserie se poate reprezenta orice, de la mari compoziții figurale la panoul strict decorativ, cu condiția ca acest „orice" să fie anume gîndit pentru a fi țesut, ca artistul să aibă certitudinea că nu-și poate exprima ideea decît în tapiserie. în acest sens, unele compoziții se apropie mai mult de pictura murală — ca „Ursitoarele", lucrarea artistei Zizi Frențiu. altele de grafică, de ex. : Compoziția desenată în linii de Șerban Gabrea.Fantasticul e deseori a- bordat în compoziții, cu o nestăvilită inventivitate, artiștii alătură în cîmpul covorului ființe sau plante u- riașe, sau giuvaeruri minuscule. ca în lucrările Ge-
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fi o unui artă.O de — inclusiv mobilier — care și-ar găsi tapiseria ar însă mai bine marelui public efectul acesteia în ansamblul stilului contemporan. Magazinele ar putea activa comerțul tapiseriilor în interiorul tării și peste hotare, unde acestea ar reprezenta cu cinste arta noastră. De ce UCECOM- ul n-ar putea executa și multiplicarea unor prototipuri alese cu grijă ?Ar fi fără îndoială și un prilej de reînviere a rudei mai utile a tapiseriei, covorul, care își așteaptă de mult la^ noi o interpretare modernă. De ce nu există nici de piață și nici la Fondul Plastic covoare a- trăgătoare, care să se potrivească într-adevăr unui interior modern și pe care să le putem recunoaște ca ale noastre și ale timpului nostru ? Fără un deosebit efort de imaginație ș-ar putea prevedea ce rezt țațe ar avea un singur concurs pe această temă, la care să participe artiști de talia expozanților din sălile Dalles.Ca orice reușită, care a- duce o dată cu bucuria succesului și perspectivele u- nor noi realizări, și expoziția în sălile Dalles trebuie să aducă o dată cu felicitări și promisiunea, din partea forurilor în drept, a unor eforturi mereu mai susținute pentru manifestarea mai largă a talentelor și fructificarea experiențelor dobîn- dite.

expoziție permanentă decorațiuni interioare în locul și demonstra

Adina NANU

Stoichiță Graziela NOCTURNA
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INHIBAREA COMISIEI
GUVEIW1ENTAIE DE COEABORARE

Printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri se înființează Comisia guvernamentală de colaborare și cooperare economică și tehnică, prin contopirea Comisiei guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică cu Comisia interministerială de cooperare economică și tehnico-științifică.Potrivit Hotărîrii, comisia îndru-

mează și coordonează activitatea de colaborare și cooperare economică și tehnică internațională a Republicii Socialiste România, în vederea realizării unei concepții u- nitare pe ansamblul economiei naționale în acest domeniu, în conformitate eu principiile politicii externe promovate de țara noastră.(Agerpres)

J Festivitățile de la Praga
! Cuvintarea tovarășului
! Alexander Dubcek

La semicentenarul
Armatei sovietice

Cronica zileiAmbasadorul Republicii Tunisiene la București, Mahmoud Ma- amouri, a oferit joi după amiază o recepție în saloanele restaurantului „Athenee Palace", cu prilejul vizitei în țara noastră a secretarului de stat al afacerilor culturale și informațiilor al Tunisiei, Chedli Klibi.Au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ștefan Bălan, Adrian Dimitriu, Aurel Moga, miniștri, George Macoveseu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, academicieni, oameni de cultură și artă, ziariști.Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați ■la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cinematograful „Republica" din București a găzduit, joi seara, spectacolul de gală cu filmul „Cumpărătorii de pene", producție a studiourilor din R. S. F. Iugoslavia.Au fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la

București, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.La spectacol a asistat și o delegație de cineaști iugoslavi.
★Iubitorii artelor decorative din Capitală pot vizita, începînd de joi, la sala Dalles, expoziția de ceramică egipteană, deschisă în cadrul schimburilor culturale dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită.La vernisaj au participat membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Uniunii artiștilor plastici, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, artiști plastici, critici de artăAu fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți reprezentanți ai corpului diplomatic.La deschiderea expoziției au rostit scurte cuvîntări Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul Republicii Arabe U- nite la București. (Agerpres)
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STEAUA BUCUREȘTI - DYNAMO BERLIN ÎN 
SEMIFINALELE „C. C. L“ LA HANDBAL

Joi, la Dortmund, au fost stabilite prin tragere la sorți meciurile din semifinalele competiției masculine de handbal „Cupa campionilor europeni'. Dynamo Berlin (R. D. Germană) se va intîlni cu Steaua

București, iar Dukla Praga cu Partizan Bjelovar (Iugoslavia).
★Echipa feminină de handbal a Suediei a întîlnit ieri, la Brașov, formația locală Rulmentul. Handbalistele suedeze au obținut victoria cu scorul de 13—12 (7—7).
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în sala Ciulești din Capitală, echipa feminină de volei, a Japoniei a sus
ținut ieri seară 5 seturi în compania formației bucureștene Rapid. Oaspe
tele au cîștigat cu Î5—4, 15—13, 15—4, 15—6, 16—14. Astăzi, de la ora 18, 
voleibalistele japoneze evoluează în sala Floreasca, în compania acelorași 

partenere. în fotografie: o imagine din meciul de ieriujt (Foto : S. Cristian) i

în cuvîntarea sa, A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a spus : „Februarie 1948 reprezintă unul din jaloanele importante ale apariției și dezvoltării orînduirii noastre socialiste contemporane, un • jalon pe calea pe care am pășit în perioada luptei naționale și antifasciste, în primul rînd, în anii 1944 și 1945 și care a fost legată de activitatea anterioară a partidului". Vorbitorul a relevat că, îin conformitate cu orientarea existentă în mișcarea comunistă internațională, Partidul Comunist din Cehoslovacia s-a străduit să găsească o rezolvare proprie și originală a problemelor cehoslovace.Condițiile în care am început să construim noul stat nu au fost u- șoare. Repurtînd victoria, partidul s-a aflat însă în fața Unei mari răspunderi, cu adevărat istorice, pentru sine și pentru viața întregii țări. Asumîndu-și răspunderea pentru soarta acestei țări, el nu a avut posibilitatea să-și înfăptuiască țelurile în condițiile ideale pe care le-ar fi putut alege singur. Războiul rece se dezlănțuise din plin. Lumea fusese de cîteva ori în pragul unui adevărat război. „Situația era complicată, de asemenea, din cauza grelelor consecințe ale „cultului personalității", lipsei de experiență, din cauza subiectivismului și a unei serii întregi de factori. în afara unor serioase greșeli economice și sociale importante, au fost comise, în condițiile unei suspiciuni false, manifestări inadmisibile de încălcare a legalității socialiste, nu numai împotriva comuniștilor. Cred că de năzuința noastră actuală spre o democratizare multilaterală a întregii societăți și a partidului este strîns legată sarcina de a reda demnitatea tuturor celor care au merite față de țară în perioada primului și mai cu seamă a celui de-al doilea război mondial, precum și în perioada construcției socialiste. Trebuie să reparăm toate jignirile nedrepte și neîntemeiate pe linie de stat și de partid, în mod consecvent și fără rezerve.în cîțiva ani au fost înfăptuite schimbări structurale adînci în domeniul economiei, în înfățișarea socială, politică și ideologică a țării. Din păcate, a spus Dubcek, aceste procese cu adevărat uriașe au fost însoțite de greșeli și lipsuri pe care conducerea de atunci a partidului n-a știut să le evite. Dacă și -în această situație țara noastră a reușit să obțină, în acești ani,, numeroase succese, aceasta constituie o dovadă a măreției ideilor partidului și în primul rînd o dovadă a activității lui nemărginite, a efortului uriaș și de neprețuit al miilor de comuniști și celor fără de partid, pentru care destinele țării noastre și soarta orînduirii noastre socialiste n-au încetat niciodată să constituie o cauză proprie".Putem afirma în prezent că multe din cele spre care năzuiam acum 20 de ani, din ceea ce constituia obiectul dorințelor și aspirațiilor noastre, din ceea ce constituia obiectivul principal al partidului nostru în februarie 1948, au devenit realitate. Mărețele sarcini ale puterii muncitorilor, ale dictaturii proletariatului, au fost duse la îndeplinire. Caracterul socialist al statului nostru este asigurat definitiv. Am creat o temeinică orînduire politică, care nu numai că asigură cuceririle noastre, ci este, de asemenea, capabilă să asigure o dezvoltare continuă ; ea este deschisă pentru toate transformările pe care le impune societatea noastră contemporană dezvoltată".Cheia rezolvării problemelor, a spus A. Dubcek, se află în domeniul politic. „Tocmai în acest domeniu au început să se îngrămă

dească problemele nerezolvate, pe care trebuie să le împiedicăm să se încîlcească într-un ghem pe care ar trebui să-1 desfacem ulterior cu greutate, cu mare greutate". Aici trebuie înfăptuită cotitura și cele mai urgente remedieri ale greșelilor.„Noi am creat, a spus în continuare A. Dubcek, premisele necesare dezvoltării societății noastre în anii următori. Există însă o serie întreagă de probleme nerezolvate și rezolvate parțial, în multe domenii nu am obținut rezultatele scontate, nu am reușit să realizăm cu toată consecvența înlăturarea greșelilor și deformărilor comise, nu am observat totdeauna la timp acel ceva nou care se formează în prezent în societatea noastră".Referindu-se la marile succese obținute și la faptul că ele nu corespund nici posibilităților, nici e- forturilor depuse, vorbitorul s-a o- cupat pe larg de căutările și confruntările de concepții și metode care au drept țel dezvoltarea progresistă continuă a societății cehoslovace. „Consider, a spus în această ordine de idei vorbitorul, că a triumfat punctul de vedere just și progresist, că nu putem păstra valorile trecutului ocrotindu-le pur și simplu în permanență, ci în primul rînd privind în față noile probleme și rezolvîndu-le în spirit nou, creator, la nivelul corespunzător actualității noastre prezente". El s-a referit apoi la însemnătatea deosebită a plenarelor din decembrie 1967 și ianuarie 1968, în cadrul cărora au fost abordate cîteva probleme de mare actualitate, care așteaptă o rezolvare justă.în continuare, A. Dubcek s-a ocupat de unele probleme ale politicii externe a Cehoslovaciei. „întărirea unității și colaborării frățești cu U- niunea Sovietică și celelalte țări socialiste, bazată pe principiile egalității în drepturi, avantajului și respectului reciproc, precum și ale solidarității internaționale trainice, a spus el, rămîne și de acum înainte piatra unghiulară a întregii noastre politici externe". Cehoslovacia dorește să dezvolte relații reciproc avantajoase cu statele din toate regiunile lumii și să contribuie activ la lichidarea focarelor de conflicte militare provocate îndeosebi de acțiunile agresive ale marilor puteri imperialiste, cum ar fi în primul rînd agresiunea ameri- ,,,capă,. împotriva poporului vietnamez. “„Lupta curajoasă a poporului vietnamez se bucură nu numai de simpatia noastră, ci și de un sprijin multilateral", a declarat A. Dubcek.Politica externă a Cehoslovaciei în Europa trebuie să se manifeste cît mai activ, urmărind normalizarea relațiilor, întărirea colaborării dintre state, indiferent de orîndui- rea socială a acestora, crearea u- nor baze ale unui sistem eficient de securitate colectivă. în această privință un rol primordial îi revine evoluției în viitor a Germaniei.în continuare, vorbitorul a subliniat că Partidul Comunist din Cehoslovacia „trebuie să dezvolte tot mai viguros activitatea în scopul întăririi și adîncirii colaborării și unității de acțiuni ale partidelor comuniste și ale celorlalte forțe progresiste și antiimperialiste".Cehoslovacia a început construirea socialismului ca țară dezvoltată din punct de vedere economic și cultural. Aceasta ne impune o- bligația de a demonstra în fața mișcării comuniste internaționale care sînt posibilitățile socialismului într-o asemenea țară. „Și în viitor nu va putea fi proclamată numai în vorbe credința noastră față de a- ceastă importantă răspundere pe plan internațional".în domeniul economic, în pre

zent avem de făcut față unor sarcini extrem de grele, unor hotărîri extrem de importante. Anii trecuți în economia Cehoslovaciei au reprezentat o perioadă de dezvoltare irhportantă. Dar transformările structurale prin care a trecut țara impun o serie de sarcini noi.în prezent, a spus vorbitorul, trebuie create premise necesare nu numai pentru lichidarea greutăților existente, ci și în vederea pregătirii unei revoluții tehnico-știin- țifice. Aceasta înseamnă în primul rînd promovarea ■ consecventă a noului sistem de conducere în toate ramurile sale interdependente și totodată necesitatea de a vedea aspectul său politic și de a adînci economia planificată, ca instrument al politicii economice. Democratizarea conducerii economiei naționale constituie, de asemenea, o parte integrantă din democratizarea vieții sociale.După cum a subliniat vorbitorul, în actuala perioadă dobîndesc o extremă importanță organele economice și politice de conducere, în activitatea economică a cărora trebuie să acționeze aceleași principii ca și în întreaga viață socială și politică. Principala pondere a răspunderii pentru înfăptuirea liniei partidului trebuie să și-o asume comuniștii care activează în domeniul economiei.O sarcină importantă a politicii economice în Cehoslovacia o va constitui rezolvarea problemelor vitale ale regiunilor rămase în urmă, și în primul rînd lichidarea deosebirilor de ordin economic între Slovacia și Cehia în interesul unei dezvoltări eficiente a întregii economii naționale ca parte integrantă a politicii naționale a partidului nostru, a declarat A. Dubcek.El a subliniat în continuare că „lipsa de atenție față de interesele naționale și față de necesitățile care decurg din tradițiile naționale progresiste nu are nimic comun cu internaționalismul nostru comunist și cu conștiința de stat necesară, partidul nostru, fiind un partid leninist, preia cu demnitate moștenirea națională progresistă și se străduiește să o pună pe deplin în slujba patriotismului socialist cehoslovac".A. Dubcek s-a ocupat apoi pe larg de diferitele domenii ale creației culturale și științifice, ale lumii spirituale și ale învățămîntului care reprezintă marele capital al țării. .El a acordat atenție sarcinilor ce revin sindicatelor și organizației de tineret, în general tineretului.Abordînd aspectele multiple ale activității de partid, formele și metodele de conducere și îndrumare de către comuniști a vieții sociale din Cehoslovacia, vorbitorul a spus : „Despre acest lucru s-a vorbit la ultimele plenare ale Comitetului Central și această cerință exprimă în modul cel mai clar necesitatea elaborării la început a unui program de acțiune, iar după trecerea cîtorva ani, a unui program politic de durată, în care toți cetățenii noștri, cehi, slovaci și celelalte naționalități, toate păturile sociale, să găsească răspunsuri la întrebările lor, la necesitățile lor și la ceea ce ei așteaptă de la perioada următoare a construcției și dezvoltării societății socialiste în Cehoslovacia".„Toate eforturile și năzuințele noastre, a încheiat A. Dubcek, sînt îndreptate spre activizarea reală și unirea forțelor progresiste pozitive ale republicii, care reprezintă, fără îndoială, o premisă necesară a unui nou avînt al socialismului în țara noastră. Țelul acestui avînt este construirea unei societăți socialiste dezvoltate pe baze economice sănătoase, construirea socialismului care să corespundă tradițiilor istorice democratice ale Cehoslovaciei și experienței celorlalte partide comuniste".

General-colonel ION GHEORGHE 
prim-adjunct al ministrului forjelor armate, 

șef al Marelui Stat Major

Adunare festivă cu prilejul 

semicentenarului Armatei sovietice
La Casa Centrală a Armatei din Capitală a avut loc, joi după-amiază, adunarea organizată cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S.La adunare au luat parte tovarășii Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Vasile Șan- dru, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri din Garnizoana București.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.In cuvîntul de deschidere, general-colonel Ion Gheor- ghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, reliefînd drumul glorios al Armatei sovietice de-a lungul a 5 decenii, a arătat că tăria Armatei sovietice — străjuitoare de nădejde a patriei sale, a cauzei socialismului și progresului — a fost dovedită cu prisosință în anii celui de-al doilea război mondial. în care a purtat pe umerii săi greul războiului antihitlerist, adu- cîndu-și astfel contribuția hotărîtoare la înfrîngerea Germaniei naziste. Glorioasele fapte de vitejie și

eroism ale Armatei sovietice — a arătat în continuare vorbitorul — au stîrnit admirația întregii omeniri progresiste, au stimulat încrederea în izbîndă a forțelor antifasciste de pretutindeni, în lupta neînfricată împotriva cotropitorilor fasciști, prin sîngeie vărsat în comun de ostașii români și sovietici, s-a dezvoltat și s-a întărit prietenia de arme ro- mâno-sovietică, s-a pus temelia relațiilor de colaborare frățească între țările și armatele noastre. Poporul român va cinsti veșnic memoria bravilor soldați și o- fițeri români și sovietici, care au luptat și s-au jertfit pentru eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, pentru înfrîngerea Germaniei hitleriste. împreună cu întregul popor român, militarii forțelor noastre armate dau o înaltă apreciere frăției de arme româno-so- vietice și se bucură din toată inima de realizările remarcabile ale poporului sovietic pe calea construirii comunismului, de succesele dobîndite de forțele armate ale Uniunii Sovietice în întărirea capacității lor de luptă.Despre cea de-a 50-a ani

versare a Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice a vorbit colonel G. S. Voronin, a- tașat militar, aero și naval al Uniunii Sovietice la București. Vorbitorul a trecut în revistă drumul măreț parcurs de Armata sovietică, creată de partidul comunist în frunte cu marele Lenin, călită în anii războiului civil, în focul luptelor crîncene duse împotriva reacțiunii interne și internaționale. După ce a subliniat victoriile istorice cucerite împotriva cotropitorilor naziști în anii celui de-al doilea război mondial, în care greutatea principală a purtat-o Armata sovietică, vorbitorul a spus : Victoriile Armatei Roșii au însuflețit poporul român împotriva tiraniei fasciste. Forțele patriotice populare ale României, sub conducerea partidului comunist, au declanșat Ia 23 August insurecția armată și au doborît guvernul fascist. Armata română a întors armele împotriva trupelor fasciste și s-a alăturat Armatei Roșii. Detașamentele patriotice și unitățile Armatei române au dus împreună cu trupele sovietice o luptă hotărîtă pentru alungarea definitivă a trupelor germano-fasciste din grani

țele țării și au luat parte, de asemenea, la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. Sîngeie vitejilor militari sovietici și români care au căzut în lupta comună împotriva fascismului, pentru libertate și independență, a întărit pe veci prietenia dintre popoarele noastre și forțele lor armate. Referindu-se în continuare la actualele provocări imperialiste la adresa păcii în lume, vorbitorul a spus : Situația internațională existentă ne determină să urmărim cu atenție uneltirile reacțiunii imperialiste, să întărim permanent puterea de apărare a Uniunii Sovietice, să perfecționăm forțele noastre armate, să dezvoltăm și să întărim frăția noastră de arme cu armatele țărilor frățești.După adunare a fost organizată vizionarea unei foto- expoziții și a unui film documentar cu aspecte din pregătirea de luptă și politică a Armatei sovietice.*Adunări și expuneri prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la crearea Armatei sovietice au avut loc și în alte localități din țară.(Agerpres)

Telegramă
Tovarășului Mareșal al Uniunii Sovietice 

A. A. GRECIKO
ministrul apărării al U.R.S.S. MOSCOVAStimate tovarășe ministru,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., în numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România și al meu personal, vă transmit dumneavoastră și tuturor militarilor sovietici un călduros salut și cele mai cordiale felicitări.Vlăstar al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, armata sovietică, făurită, educată și condusă de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, și-a dovedit de-a lungul celor cinci decenii de existență tăria și invincibilitatea, acoperindu-și steagurile de luptă cu glorie nepieritoare în bătăliile purtate pentru apărarea celui dinții stat socialist din lume.în crîncena încleștare cu agresorii hitleriști, care amenințau cu primejdie de moarte însăși civilizația umană, vitezele Forțe Armate ale Uniunii Sovietice, purtînd pe umerii lor greul războiului, și-au adus contribuția hotărîtoare la victoria asupra Germaniei naziste — cucerind admirația și recunoștința întregii omeniri.Acordînd o înaltă prețuire frăției de arme româno-sovietice, cimentată prin sîngeie vărsat în comun pe frontul antihitlerist, frăție care se dezvoltă continuu pe temelia trainică a relațiilor de prietenie și alianță statornicite între țările noastre, militarii României socialiste se bucură din toată inima de rezultatele remarcabile dobîndite de tovarășii lor de arme sovietici în pregătirea de luptă și politică, în perfecționarea măiestriei ostășești, în creșterea puterii militare a U.R.S.S.Cu prilejul acestui glorios semicentenar vă urez dumneavoastră, stimate tovarășe ministru, și tuturor militarilor sovietici, noi și însemnate succese în întărirea capacității de luptă a Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice pentru apărarea măreței opere de construire a comunismului în U.R.S.S., în interesul cauzei socialismului și păcii.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General-colonel ION IONIȚA

Se împlinesc 50 de ani de cînd a luat ființă Armata sovietică. Crearea armatei primului stat socialist al muncitorilor și țăranilor a fost un eveniment istoric. Pentru prima dată apărea pe lume o organizație militară radical deosebită de toate cele cunoscute pînă atunci, o armată populară pusă în slujba apărării cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, libertății și independentei patriei socialiste.Armata sovietică a fost creată de partidul comunist făurit de Lenin în momente cruciale, dramatice, ale apărării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, împotriva atacului forțelor reacționare ale lumii imperialiste și ale forțelor contrarevoluționare interne. La inal puțin de o lună de la semnarea memorabilului decret „cu privire la organizarea Armatei Roșii", primele detașamente militare încolonate sub steagul revoluției au primit botezul focului, la 23 februarie 1918, la Pskov și Narva. Deși încă slab înarmate și echipate. ele. dînd dovadă de un înalt moral, de curaj și abnegație, au înscris primele victorii împotriva trupelor intervenționiste. Apoi, trei ani în șir, luptînd cu eroism, ostașii sovietici au cucerit- izbîndă după izbîndă în bătăliile grele pentru zdrobirea trupelor albgar- diste și a armatelor invadatorilor străini. Armata sovietică a ieșit biruitoare din prima sa mare confruntare cu dușmanul, deoarece era conștientă de justețea cauzei pe care o slujea, era sprijinită de întregul popor muncitor, iar masele revoluționare din tînărul stat sovietic se bucurau de simpatia și solidaritatea proletariatului internațional. In România, masele muncitoare și-au manifestat cu vigoare solidaritatea cu muncitorii și țăranii ruși, organizînd manifestații, demonstrații de stradă, greve și alte acțiuni de protest împotriva intervenției imperialiste si de sprijinire a revoluției ruse.Mulți dintre fiii poporului român, aflați în acea perioadă în Rusia, s-au constituit în formațiuni militare revoluționare proprii, s-au încadrat în unități internaționale, precum și în rîndurile Armatei Roșii, participînd cu arma în mină la apărarea puterii sovietice. Revoluționarii români au luptat cu vitejie pentru cauza socialismului la Odessa, Poltava, Astrahan, Harkov, Herson, Țarîțin, Baku și alte centre, ajungînd pînă la Omsk și Irkutsk. De partea revoluției s-au situat și marinarii râsculati de pe navele flotei române din Marea Neagră. Un mare număr de revoluționari români au fost distinși cu ordine și medalii ale Uniunii Sovietice — însemne ale bărbăției și eroismului manifestate în acțiunile desfășurate în războiul civil, de partea revoluției, acțiuni care rămîn ca o pagină luminoasă în cronica tradițiilor internaționaliste ale oamenilor muncii din România.In anii construcției socialiste Armata sovietică s-a dezvoltat și întărit continuu, ostașii ei și-au ridicat pregătirea politică și de luptăExamenul forței și invincibilității Armatei sovietice l-a constituit, în fața .lumii întregi, Marele Război pentru Apărarea Patriei. In urma atacului dezlănțuit de Germania hitleristă în iunie 1941, conștiente de primejdia pe care o reprezenta robia nazistă, popoarele sovietice, sub conducerea partidului comunist, s-au ridicat la luptă ca un singur om, și-au transformat patria într-o tabără de luptă, concentrînd și subordonînd toate resursele și toate energiile , pentru apărarea patriei socialiste, zdrobirea totală a dușmanului, sprijinirea eforturilor popoarelor cotropite de a se elibera din jugul fascist. După cum este bine cunoscut, în încleștarea pe ; viață și pe moarte cu fascismul I german, principala povară a războiului au purtat-o pe umerii lor popoarele sovietice, glorioasele lor forțe armate, U.R.S.S. fiind forța hotărîtoare a victoriei coaliției antihitleriste.Pe fronturi de sute și sute de kilometri, față în față, cu un inamic puternic, Armata sovietică a desfășurat operații strategice de amploare necunoscută pînă atunci în istoria militară a lumii, zdrobind pas cu pas grosul armatei germano-fasciste. In marea bătălie de lîngă Moscova, în cursul eroicei apărări a Leningradului, Armata sovietică a spulberat mitul invincibilității mașinii de război hitleriste; victoria de la Stalingrad a marcat o cotitură radicală nu numai în desfășurarea Marelui Război pentru Apărarea Patriei, ci a întregului război mondial. Au urmat apoi legendarele bătălii de la Kursk, Orel și Budapesta, cul- minînd cu vestita operație de la Berlin, care s-a încheiat prin înălțarea steagului victoriei • asupra Reichstagului. Armata sovietică, împreună cu armatele aliate, au lichidat rezistența Germaniei fasciste, asigurîndu-se astfel, după atî- tea sacrificii, cucerirea păcii. In

focul luptelor s-au verificat înaltele calități militare ale comandanților și statelor majore, temeinica pregătire tactico-operativă a tuturor ofițerilor, iscusința, priceperea, pregătirea morală și de luptă a ostașilor sovietici. Victoria de importanță is- torico-mondială asupra Germaniei naziste a demonstrat capacitatea organizatoare și mobilizatoare a P.C.U.S., trăinicia orînduirii sociale și de stat socialiste, invincibilitatea armatei muncitorilor și țăranilor eliberați, care, în îndeplinirea îhaltei lor misiuni se bucură de sprijinul întregului popor.Lupta popoarelor sovietice, faptele de eroism ale ostașilor și ofițerilor sovietici au fost urmărite cu admirație de întreaga omenire progresistă. Strălucitele victorii ale Armatei sovietice au sporit nădejdea oamenilor de pretutindeni în înfrîngerea cotropitorilor, au dat noi imbolduri luptei popoarelor europene împotriva nazismului.Veștile despre victoriile Armatei sovietice au avut un puternic ecou în rîndul oamenilor muncii din România, însuflețind în anii dictaturii fasciste mișcarea patriotică, de rezistență națională, condusă de comuniști. Prin insurecția armată din august 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, prin participarea Armatei române la războiul antifascist, prin efortul întregii economii naționale, poporul român a adus o importantă contribuție, alături de coaliția antihitleristă, la victoria asupra fascismului. întorcînd armele împotriva Germaniei naziste, Armata română, după ce a eliberat Capitala și o mare parte a țării, a luptat umăr la umăr cu Armata sovietică pentru alungarea cotropitorilor hitleriști de pe întreg teritoriul țării noastre, apoi, dincolo de hotarele patriei, pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea definitivă a Germaniei hitleriste. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat: 
„Lupta ostașilor români și sovie
tici pe frontul antihitlerist a dez
voltat și întărit prin sîngeie văr
sat în comun prietenia de arme 
româno-sovietică, a pus temelia re
lațiilor de colaborare frățească caro 
s-au statornicit între țările și po
poarele noastre. Vor rămîne veșnic 
neșterse în istoria României me
moria eroilor căzuți în lupta con
tra fascismului, nemuritoarele fap
te de arme ale ostașilor români și 
sovietici pe frontul antihitlerist".In anii postbelici, Uniunea Sovietică și-a întărit și modernizat continuu forțele sale armate. Remarcabilele succese obținute an de an de popoarele sovietice în construirea bazei tehnico-materiale a comunismului, rezultatele dobîndite în dezvoltarea științei și tehnicii asigură perfecționarea neîntreruptă a organizării și înzestrării armatei U.R.S.S. La cinci decenii de la înființarea sa, Armata sovietică se înfățișează ca o armată de prim rang, dispunînd de toate categoriile de armament modern, cu un înalt potențial uman și tehnic, gata să facă față cu abnegație misiunii ce îi revine în apărarea cuceririlor poporului sovietic care construiește comunismul. în lupta pentru pace.Desfășurarea evenimentelor relevă că, paralel cu creșterea și întărirea forțelor socialismului și păcii, pe arena internațională are loc o intensificare a acțiunilor cercurilor imperialiste și reacționare. Imperialiștii din S.U.A., în ciuda înfrîngerilor pe care le suferă, continuă războiul de agresiune din Vietnam și escaladarea lui împotriva R. D Vietnam — țară socialistă liberă și suverană — atentează la suveranitatea și cuceririle altor popoare, organizează comploturi și intervenții militare în diverse puncte ale globului, încurajează forțele reacționare din diferite țări, inclusiv cercurile neonaziste și revanșarde.Militînd neobosit pentru slăbirea încordării internaționale, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, înfăptuirea dezarmării în interesul păcii și securității generale, partidul și guvernul României socialiste manifestă totodată o grijă neslăbită pentru întărirea capacității de apărare a țării. Educate de Partidul Comunist Român în spiritul înaltei răspunderi față de cauza socialismului și păcii, Forțele Armate ale Republicii Socialiste România își perfecționează permanent pregătirea, gata să-și îndeplinească ori- cînd îndatorirea față de popor, față de patrie ; să apere, în colaborare cu armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, cauza socialismului și păcii în lume.Cu prilejul jubileului Armatei sovietice, militarii români transmit calde felicitări tovarășilor lor de arme din Uniunea Sovietică, convinși că frăția de arme româno- sovietică — întemeiată pe relațiile de prietenie și alianță dintre țările noastre — se va dezvolta necontenit în interesul idealurilor nobile pe care le slujim.



LA SAIGON SI HUE A',' LUCRĂRILE COMITETULUI

Puternice acțiuni
ale forțelor patriotice

I?

Agențiile de presă anunță, că în 
jurul Saigonului și în vechea ca
pitală imperială Hue au continuat 
joi lupte violente între unități ale 
Frontului National de Eliberare și 
trupe americano-saigoneze. Coman
damentul trupelor americane și 
saigoneze a concentrat în jurul ca
pitalei mari unități ale armatei 
pentru a stăvili atacurile forțelor 
patriotice. LA SAIGON, relatează 
agențiile de presă, unde restricțiile 
de circulație rămîn în vigoare, IN 
TOT CURSUL ZILEI S-AU AUZIT

EXPLOZIILE BOMBELOR, RA
CHETELOR ȘI PROIECTILELOR. 
Situația din capitala sud-vietna- 
meză continuă să rămină încordată. 
La 13 kilometri nord-est de Sai
gon, detașamente ale forțelor pa
triotice au atacat după o intensă 
pregătire de artilerie una din ta
berele diviziei a 25-a americane. 
Comandamentul american a trimis 
de urgență în ajutorul taberei uni
tăți de tancuri și elicoptere. JOI 
AEROPORTUL DE LA TAN SON

NHUT A FOST ATACAT DIN 
NOU CU RACHETE DE UNITĂȚI 
ALE FORȚELOR PATRIOTICE.

In provinciile din partea de nord 
a Vietnamului de sud continuă să 
se desfășoare lupte violente, îndeo
sebi în orașul Hue. In cursul aces
tor lupte, trupele americano-saigo
neze au suferit 
oameni.

La Khe Sanh 
continuă să fie 
țele patriotice.

pierderi grele în

trupele americane 
încercuite de for-

Solidari cu cauza dreaptă 
a poporului vietnamez

Intr-o aulă, la Zurich
Dînd curs puternicului cu

rent existent în opinia pu
blică elvețiană, Consiliul fe
deral a votat o contribufie de 
250 000 franci destinafi Cru
cii Roșii nord-vietnameze, 
pentru ajutorarea copiilor, 
victime ale agresiunii a- 
mericane. Pe de altă parte, 
Centrul sanitar elvejian 
— organizafie creată cu 
prilejul războiului civil din 
Spania — a lansat un apel 
căruia opinia publică din El
veția i-a răspuns cu multă

de dr. Lorenz Stucki : „Di
lema Vietnam". Conferen
țiarul — care '"și-a însoțit ex
punerea cu un film realizat 
în Vietnamul de sud — a 
criticat cu vehementă bom
bardamentele americane asu
pra R. D. Vietnam.

Starea de spirit care dom
nește în rîndurile studen- 
fimii din Zurich se re
flectă în aparifia unui dra
pel al F.N.E. sud-viefnamez 
în aula universității, în mo
mentul cînd prof. Kurt Stein-

CORESPONDENȚĂ DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

căldură. înfr-un termen scurt 
au fost colectafi 500 000 
franci, ceea ce a îngăduit 
trimiterea în R. D. Vietnam a 
unui camion radio-fotogra- 
fic și a unor importante can
tități de medicamente și ma
teriale de laborator.

Partidul Muncii din Elvefia 
a organizat într-o serie de 
localități mai multe mitinguri 
și alte manifestații care s-au 
bucurat de participarea unui 
larg public animat de senti
mente de simpatie și solida
ritate fafă de lupta poporului 
vietnamez.

La Zurich, în aula univer
sității, peste 700 de studenji 
au ascultat conferința rostită

haus din Marburg făcea o ex
punere asupra problemei co
loniale. Alte asemenea dra
pele au fost arborate în di
ferite puncte din centrul ora
șului.

O puternică manifesta
ție a avut loc la La 
Chaux-de-Fonds, sub patro
najul Tineretului progre
sist neuchâtelez. A luat cu- 
vinful prof. Uldry de la Uni
versitatea din Lausanne, pre
ședinte al Tineretului pro
gresist din cantonul Vaud. 
După amiază numeroși locui
tori ai orașului s-au alăturat 
manifestanfilor, cerînd înce
tarea agresiunii americane în 
Vietnam.

IN PREAJMA RATIFICĂRII 
„PLATFORMEI COMUNE" 

DINTRE FfDERATIA STÎNGII 
SI P. C. FRANCEZ I

PARIS 22 — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmite: 
O nouă etapă începe la sfîrșitul 
săptăminii în relațiile dintre Fede
rația stîngii democratice și socia
liste și Partidul Comunist Francez, 
o dată cu publicarea documentului 
pus la punct, după șase luni de 
discuții, de delegați ai celor două 
formațiuni politice.

„Platforma comună" — cum se 
intitulează documentul — urmează 
să fie ratificată în ziua de 23 fe
bruarie, cu prilejul unei întilniri 
la nivel înalt a conducătorilor fe
derației și partidului comunist. Fa 
face bilanțul punctelor de conver
gență și de divergență între cele 
două formațiuni politice în cele trei 
domenii de bază : instituțiile, poli
tica economică și socială și pro
blemele externe.

In cursul ultimelor săptămâni 
s-au semnalat progrese importante 
in apropierea punctelor de vedere.

ȚĂRILE VEST-EUROPENE 
CHEMATE SĂ SUSȚINĂ 
„POVARA DEFICITELOR 

AMERICANE"
NEW YORK 22 (Agerpres). — Minis

trul de finanje al Statelor Unite, Henry 
Fowler, a chemat țările Europei occi
dentale să sprijine programul de redre
sare a balanfei de plăți americane. „Ță
rile Europei continentale, și în special 
țările membre ale Pieței comune, au 
surplusuri cronice ale balanței de plăți, 
care formează principala contrapondere 
a deficitelor americane’1, a declarat 
Fowler. „De aceea, cea mai mare parte 
a poverii ajustărilor care rezultă din 
programul american trebuie să fie su
portată de aceste țări".

COPENHAGA
Comitetul din Copenhaga al organizației „Mișcarea 

împotriva războiului din Vietnam" a trimis primului ministru 
danez, Baunsgaard, un mesaj prin care cere guvernului să 
rupă relafiile diplomatice cu guvernul de la Saigon și să re
cunoască Frontul National de Eliberare din Vietnamul de sud 
ca unic reprezentant al poporului sud-vietnamez. Autorii me
sajului cer, de asemenea, guvernului să ia măsuri pentru 
retragerea Danemarcei din N.A.T.O.

LONDRAUn purtător de cuvînt al ambasadei S.U.A. în Marea Bri- tanie, sosit la Universitatea din Brighton pentru a ține o conferință în legătură cu politica americană în Vietnam, a fost întîmpinat de studenți cu o demonstrație de protest. Potrivit agenției France Presse, diplomatul american a fost nevoit să părăsească universitatea într-o mașină a poliției.
STOCKHOLM

Mai multe mii de persoane au demonstrat pe străzile 
principale ale capitalei suedeze, protestînd împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam. Demonstranții purtau pancarte 
cu inscripțiile „Americanii să plece din Vietnam !“,

LISABONANumeroși studenți din capitala Portugaliei au participat la o manifestație, prima de acest gen semnalată la Lisabona. Cînd studenții s-au apropiat de sediul ambasadei S.U.A., scandînd lozinci prin care cereau încetarea agresiunii americane în Vietnam, zeoi de polițiști i-au întîmpinat cu bastoane și cu grenade cu gaze lacrimogene.
PARISAproximativ 1500 de persoane au participat miercuri seara la o manifestație organizată în semn de solidaritate cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe demonstranți.

Canada. O expediție de explorare în nordul lacului Ontario, unde specia
liștii apreciază câ ar putea fi descoperite zăcăminte de uraniu și alte mi

nerale rare

CELOR 18 STATE
PENTRU DEZARMARE
GENEVA. — Corespondentul A- gerpres, Horia Liman, transmite : în ședința de miercuri a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare au luat cuvîntul reprezentantul S.U.A.. Samuel de Palma, care a răspuns întrebărilor puse de delegatul României, Nicolae Ecobescu, autorilor proiectului tratatului de ne- proliferare a armelor nucleare și delegatul Canadei, E. L. M. Burns, care s-a ocupat de unele aspecte ale folosirii pașnice a energiei atomice, în raport cu prevederile proiectului tratatului de neproliferare.în legătură cu absența din proiectul de tratat a unei clauze precise în materie de garanții de securitate, delegatul american a afirmat că a- ceastă problemă ar fi „prea dificilă și complicată pentru a fi redusă la o prevedere de tratat". El a fost de părere că problema garanțiilor de securitate ar trebui examinată în contextul O.N.U. în afara tratatului însuși, dar în strînsă legătură cu el. Copreședinții, a adăugat el, discută această chestiune.Delegatul american a reluat afirmațiile sale anterioare referitoare la imposibilitatea formulării unor obligații precise ale puterilor nucleare în privința unor măsuri concrete de dezarmare, îndeosebi de dezarmare nucleară. în ce privește absența din proiect a unei prevederi referitoare Ia convocarea unor conferințe periodice, în cadrul cărora să se examineze modul cum sînt îndeplinite obligațiile asumate, reprezentantul

S.U.A. a declarat că această problemă rămîne în studiu.Cu referire la alte întrebări ale delegatului român, reprezentantul S.U.A. a expus punctul de vedere al guvernului său în problemele retragerii unui stat din tratatul discutat, măsurilor de control internațional și a dat unele interpretări diverselor expresii folosite în proiectul de tratat. Apoi, el a răspuns la unele o- biecțiuni făcute anterior de delegata Suediei.în ședința din 22 februarie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentantul britanic, Ivor Porter, a susținut amendamentele delegatului suedez care a propus ca puterile nucleare să-și asume angajamentul că vor proceda cît mai devreme la luarea unor măsuri de dezarmare nucleară și ca Tratatul cu privire la nediseminare să fie revizuit în mod periodic o dată la cinci ani.Delegatul american Samuel de Palma a respins propunerea de a se modifica articolul 5, subliniind că „dispozitivele explozive trebuie să rămînă în custodia și sub controlul statelor nucleare". El a respins, de asemenea, toate propunerile reprezentantului Braziliei urmărind înlăturarea discriminării între statele nucleare și cele nenucleare.A luat apoi cuvîntul delegatul Poloniei, Blusztajn, care și-a exprimat speranța că „interzicerea experiențelor subterane cu arme nucleare va urma încheierii acordului cu privire la nediseminare".

Interviul președintelui
Partidului Comunist

din Austria, Franz Muliri
VIENA — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite :Ziarul „Volksstimme" a publicat interviul acordat de președintele Partidului Comunist din . Austria, Franz Muhri, radioului austriac în legătură cu întîlnirea consultativă de la Budapesta. El a exprimat părerea că în centrul atenției întîl- nirii vor sta problemele luptei pentru pace, în special solidaritatea cu Vietnamul, lupta împotriva neoco- lonialismului, mai ales lupta împotriva imperialismului și problema cum poate să fie restabilită unita-

Ministrul de externe
al Bulgariei 

și-a încheiat vizita 
in Italia

ROMA 22 (Agerpres). — Inche- indu-și vizita oficială în Italia, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, a părăsit Roma, pierind spre patrie. în timpul vizitei, a fost semnată convenția consulară între Bulgaria și Italia. Bașev a avut convorbiri cu ministrul de externe italian, A. Fanfani, și a fost primit de premierul Aldo Moro.

tea tuturor forțelor antiimperialis- te, tuturor forțelor păcii pentru dezarmare, pentru destindere internațională.Vor exista, desigur, a spus F. Muhri, față de diferitele probleme puncte de vedere diverse, însă noi sîntem de părere că la întîlnirea consultativă și, de asemenea, la viitoarea consfătuire internațională toate aceste puncte de vedere deosebite urmează să fie discutate într-o formă realistă și tovărășească.Președintele Partidului Comunist din Austria, răspunzînd unei întrebări cu privire la punctul de vedere al Partidului Comunist, Român, potrivit căruia o consfătuire internațională nu trebuie să adopte directive și documente programatice, a spus : Noi sîntem de fapt de aceeași părere. De asemenea, și alte partide au exprimat tocmai opinia că documente, hotărîri ale unei viitoare conferințe internaționale nu trebuie să aibă acest caracter, câ ele nu sînt obligatorii pentru fiecare partid în parte, ci că fiecare partid hotărăște autonom ceea ce are valabilitate pentru el și cum apreciază hotărîrile acestei conferințe în condițiile țării sale.Cu privire la termenul la care ar putea fi ținută o consfătuire internațională a partidelor comuniste și muncitorești, F. Muhri a spus: Aceasta va reieși în mod concret la consultarea de la Budapesta. Tocmai această problemă urinează să fie acolo examinată. Noi sîntem de părere că o viitoare conferință mondială nu trebuie precipitată, pentru ca ea să constituie realmente un pas înainte în restabilirea unității.

------------------------------------- !

Alternativa I
beneluxiană

Marea dilemă vest- europeană, învăluită în necunoscutele candidaturii britanice la Piața comună, a rămas deocamdată tot atît de nedezlegată și după convorbirile anglo-o- landeze de la Londra, ca și după cele franco — vest-germane de la Paris. Diversele formule tactice, examinate timp de două zile de primul ministru o- landez, Piet de Jong, și ministrul său de externe, Josef Luns, cu premierul englez Harold Wilson și alți membri ai cabinetului britanic continuă să rămînă pe agendă, dat fiind că cele două părți au decis pînă la urmă să nu-și definitiveze pozițiile pînă cînd nu vor dispune de noi elemente clarificatoare. Principalul obiectiv al discuțiilor a fost găsirea unei soluții de a răzbi dincolo de opreliștile franceze, ridicate în calea aderării Marii Britanii ca membru plin al Pieței comune. Premierul o- landez a adus cu sine așa-numitul „plan Benelux", confruntat cu varianta franco—vest- germană elaborată cu prilejul recentei întîl- niri de la Paris dintre președintele de Gaulle și cancelarul Kiesin- ger.Interlocutorii de la Londra au manifestat o înclinare evidentă spre „planul Benelux", al cărui inițiator este considerat Luns și la care au aderat Belgia și Luxemburgul. în esență, proiectul prevede crearea unei „uniuni", cu caracter politic și economic, cuprinzînd Marea Britanie, cei cinci parteneri ai Franței din C.E.E. și țările nordice candidate la Piața comună. Acest așa-numit „club al celor nouă", la care ar putea adera ulterior și. alți membri ai A- sociației Economice a Liberului Schimb (A.E.L.S.) ar urma să înceapă cu operațiuni de integrare în domenii care nu sînt prevăzute în Tratatul de la Roma, cum ar fi domeniul tehnologiei. în consi- acestuicare afelul acesta ■ deră autorii plan — ar fi eludată condiția pe pus-o guvernul francez, și anume ca Londra să accepte necondiționat Tratatul de la Roma, care a dat naș-
DELHI

tere Pieței comune. Totodată, pe această cale ocolită s-ar înainta spre formarea u- nei comunități tehnologice europene, idee de proveniență britanică. Potrivit concepției olandeze, uniunea aceasta ar trebui să aibă și un organ de conducere, un anume consiliu care să. poată adopta hotărîri și accelera o „integrare politică" a țărilor membre.Substratul pare neîndoielnic : acționînd paralel cu Piața mună scăpa spectrul francez.intrarea pe o ușă laterală a Marii Britanii

e-

co- ar de„uniunea" definitiv unui „veto" S-ar obține
CORESPONDENȚA 

DIN LONDRA 
DE LA LIVIU 

RODESCU

a-

într-o largă comunitate europeană, de unde s-ar trece apoi mai ușor în C.E.E. Nu se exclude nici eventualitatea ca proiectatul club al celor nouă să pericliteze la un moment dat însăși existența Pieței comune. După cum scrie „Daily Telegraph", „dacă Franța își va menține multi ani «vetoul» ei față de intrarea Angliei în C.E.E., uniunea propusă se va transforma într-o comunitate cuprinzătoare care va putea do- bîndi puteri mai mari chiar decit ale Pieței comune".Deși noua tactică pare să exercitetracție, îndeosebi la Londra, totuși întrevederile anglo-olandeze au păstrat o anumită prudență. în primul rînd nu puteau fi ignorate total propunerile făcute recent la Paris în vederea unor „aranjamente" de ordin comercial între Marea Britanie și „cei șase", cu atît mai mult cu cît acest pas a fost prezentat ca o „concesie" făcută de Franța la insistențele oaspeților săi vest- germani. în al doilea rînd, ar fi riscant să se treacă peste punctul de vedere al Bonnului. Se afirmă că tocmai datorită eforturilor sale s-ar fi obți-

nut o anumită îndulcire a poziției franceze față de Londra. Angajată astfel de înțelegerea realizată la Paris, diplomația vest-ger- mană a fost pusă în situația de a nu mai putea sprijini „planul Benelux", pe care,vident. Franța nu îl vede cu ochi buni.Faptul că Luns plecat direct la Bonn pentru discuții cu Willy Brandt, ministrul de externe vest-german, este interpretat aici ca o încercare de a convinge oficialitățile de la Bonn să accepte o lărgire a proiectatelor „aranjamente comerciale", incluzînd în ele și unele elemente ale „planului Benelux" ca de pildă cooperarea tehnologică. Drumul la Bonn, după părerea cercurilor politice din Londra, mai înseamnă totodată că promotorii „planului Benelux" au început să-și dea seama cit de reduse sînt șansele de a învălui pozițiile franceze, atîta timp cit acestea sînt protejate de vest-germani. în aceste împrejurări, aci, la Londra, multi își pun întrebarea dacă nu cumva guvernul britanic ar trebui să renunțe la poziția sa apreciată ca rigidă, exprimată în cunoscuta formulă „membru plin sau nimic". După cum relatează ziarul „Guardian", sînt considerabile „presiunile exercitate față de Marea Britanie pentru ca aceasta să arunce cel puțin o privire asupra viitoarei oferte franco — vest-germane și chiar oficialitățile americane sugerează că Marea Britanie ar trebui să arate o mai mare flexibilitate a- cum cînd Germania occidentală s-a alăturat atît de deschis Franței".La Londra, „planul Benelux" continuă să rămină în picioare, Iar premierul Wilson a declarat că el ar constitui „un esențial pas înainte". între timp, se așteaptă conturarea promiselor „aranjamente comerciale", urmînd ca ambele aspecte să fie discutate la întrunirea din 29 februarie a Consiliului ministerial al Pieței comune la Bruxelles, punct de plecare spre alte consultări și dileme.

ade la Londra

Încheierea primei etape
A CONFERINȚEI U.N.C.T.A.D.
DELHI 22. — Trimisul special A- gerpres, I. Putinelu, transmite : Joi după-amiază s-a încheiat prima etapă a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare — dezbaterile generale, în cadrul cărora au luat cuvîntul 106 șefi de delega

ții, între care și șeful delegației române. Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și reprezentanți ai diverselor organizații specializate.în legătură cu discriminarea manifestată față de delegația Cubei, car»

La un centru sanitar din PochutlaMaurice76 de ani,Poetul francez
Rostand, în vîrstă dea încetat din viață în noaptea de miercuri spre joi, în localitatea Viile d’Avray.

iugoslavo—ceho- economică,

(Mexic), elevi așteptînd să treacă 

la controlul medical

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMITa mims- 
Elveției, parlament, Elveției la fost numit dată asupra tuturor circumstanțelor acestui incident. Mișcarea și-a pus ca scop lupta pentru apărarea cuceririlor democratice și a suveranității țării.

intr-o declarație 
truiui de externe al Willy Spuhler, făcută în se arată că ambasadorul Pekin, Oscar Rossetti, areprezentant oficial pe lingă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam. Potrivit unor surse guvernamentale citate de agenția U.P.I., noua funcție a lui Rossetti poate fi considerată ca o recunoaștere de facto a guvernului R. D. Vietnam.

Robert McNamara va pre
lua noua sa iuncție de pre
ședinte al B.I.R.D. (Banca internațională de reconstrucție și dezvoltare) la 1 aprilie a.c. Se știe că McNamara, ministrul apărării al S.U.A., și-a prezentat demisia din funcția pe care o deține în prezent.

Ambasadorul României la 
Viena, Gheorghe Pele, a oferit o masă în cinstea delegațiilor austriacă și română care au participat la semnarea Acordului de cooperare industrială, economică și tehnică între România și Austria. Au rostit toasturi ambasadorul român și ministrul comerțului al Austriei, Otto Mitterer.

Volumul comerțului din
tre Suedia și R. D. Germană 
crește continuu — a declarat consilierul comercial Otto Krantz, șeful reprezentanței comerciale a R.D.G. în Suedia. In 1967, comerțul dintre cele două țări a crescut cu 31 la sută față de anul precedent.

La Londra a fost dată pu
blicității o nouă Carte Albă 
asupra problemelor militare, în acest document se precizează că, conform înțelegerilor intervenite între Anglia și partenerii săi din N.A.T.O., va fi retrasă de pe teritoriul R. F. a Germaniei o brigadă de 5 000 de soldați și ofițeri, precum și o escadrilă a forțelor militare aeriene britanice.

sosit minis- 
exterior al Frantișek Ha-

în legătură cu explozia 
care s-a produs miercuri la 
ambasada sovietică din Wa
shington, un purtător de cuvînt al guvernului nat „acest act El a subliniat va proceda la

Mișcarea pentru libertatea 
și suveranitatea Uruguayu- 
lui a fost constituită în cadrul unei întruniri a reprezentanților vieții publice din Montevideo. în mișcare s-au înscris reprezentanți ai sindicatelor, partidelor socialist, democrat- creștin și comunist, precum și cu- noscuți oameni de știință și cultură.

american a condam- de terorism absurd", că guvernul S.U.A. o anchetă aprofun-

R.A.U., Iordania și Irakul au cerut oficial secretarului general al O.N.U., U Thant, să instituie o comisie internațională care să ancheteze condițiile în care trăiește populația arabă din teritoriile ocupate din Israel — a anunțat postul de radio Cairo.

La Belgrad a 
trul comerțului 
Cehoslovaciei, mouz, pentru a lua parte la sesiunea Comitetului slovac pentru colaborare științifică și tehnică.

nu a fost consultată la alegerea membrilor unui grup de lucru al conferinței, reprezentanții acestei țări, precum și ai Bulgariei, Ungariei și României au condamnat discriminările politice fată de una din țările socialiste. în intervenția sa. reprezentantul român, Iacob Ionașcu, a reamintit că unul din principiile fundamentale consemnate în Carta O.N.U. este cel al egalității suverane a tuturor statelor, indiferent de sistemul lor social-politic. Noi considerăm, a spus vorbitorul, că acest principiu trebuie să fie respectat și la actuala conferință, organism permanent al Adunării Generale a O.N.U. Delegația română, a spus el, regretă atitudinea discriminatorie manifestată la actuala conferință U.N.C.T.A.D. fată de unul din membrii săi. Republica Cuba, țară socialistă în curs de dezvoltare.La încheierea dezbaterilor generale, președintele conferinței, Di- nesh Singh, a subliniat citeva din concluziile ce se desprind din declarațiile făcute de șefii delegațiilor prezente la conferință. El a mulțumit mai întîi șefilor de state și de guverne care au adresat conferinței mesaje de bunăvoință. „Interesul a- rătat fată de lucrările noastre. api~»- cierile făcute și urările de bine, a spus el, au fost de buri augur. Doresc să asigur, în numele conferinței, că noi toți intenționăm să obținem rezultate bune și importante".Lucrările conferinței continuă ia comitete și grupuri de lucru.
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