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Cu nu prea multă vreme în urmă, în alimentația publică se puteau distinge ... fabti- Bufe-
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pentru că în- lunile de expe-
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al Republicii Socialiste România

Este de relevat că, încă de la începerea experimentării, conducerile întreprinderilor s-au preocupat ca măsurile să fie cunoscute de întreaga masă de muncitori, ingineri și tehnicieni. Elaborarea din timp și stabilitatea planului au permis să se programeze judicios producția pe secții, sectoare și locuri de muncă, să se stabilească ce trebuie făcut pentru realizarea prevederilor de plan. Competentele mai largi acordate conducerilor acestor întreprinderi le-au dat posibilitatea să valorifice operativ măsurile și soluțiile noi reieșite din studiile de organizare științifică a producției și a muncii. Prin spirit inventiv și pricepere, specialiștii de la Fabrica de confecții și tricotaje din București au adus serioase îmbunătățiri fluxurilor tehnologice și

Excelentei Sale
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organizării locurilor de muncă. Modernizarea tehnologiei de confecționare a cămășilor a dus la creșterea productivității muncii în secția cămăși cu 5 la sută, iar înlocuirea sistemului de lucru în bandă rulantă cu sistemul de -lucru în linie tehnologică cu flux continuu și centralizarea croitului și finisatului a permis realizarea unui spor de productivitate a muncii la paltoane femei cu 4,8 la sută șl la paltoane., femei imitație de blană cu 10 la suta. Rezultate deosebit de importante s-au obținut la Fabrica de pielărie și încălțăminte din Cluj prin programarea producției pe loturi comerciale și prin organizarea mai judicioasă a fabricației în atelierul de încălțăminte injectată.Exemple similare pot fi date din

• în cadrul complexului de măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, aprobat de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie anul trecut, se integrează în mod organic și acțiunea de experimentare a unor măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale. Ea are ca scop să verifice în practică, pe o scară mai redusă, fără să angajeze întreaga economie, o seamă de mijloace menite să asigure perfecționarea me- ’todelor de conducere și planificare, o eficientă tot mai ridicată în activitatea economică. în această acțiune sînt cuprinse 71 unități industriale, din care 12 fac parte din industria ușoară.De la declanșarea experimentării au trecut mai bine de opt luni, astfel că acum se pot desprinde anumite concluzii. După părerea mea cea mai importantă concluzie este aceea că majoritatea colectivelor din întreprinderile noastre s-au maturizat ; ele abordează problemele tehnice, organizatorice și economice cu mai multă competență și operativitate, găsind de fiecare dată soluții eficiente în dirijarea proceselor productive. Aceasta ilustrează în mod elocvent că nu mai este necesară acea tutelă, măruntă din partea forurilor de resort din minister, care s-a dovedit că îngreunează desfășu- Apropierea lunii aprilie 1969, cînd valabilitatea pactului nord- atlantic va expira, a declanșat în țara fiordurilor un puternic curent do opinii în favoarea revizuirii angajamentelor pe care le are Norvegia față de acesta, în sensul reîntoarcerii la situația care a prece-

sporire a pro
ducției de carne

planificat al investițiilor; pe întreaga economie națională, se impune o fundamentare științifică a direcțiilor și ritmului de dezvoltare a rețelei de așekări, respectiv o acțitffte prealabilă de planificare în profil teritorial. în acest fel considerată, sistematizarea constituie o latură a politicii partidului și statului nostru, gene- rînd, ca atare, sarcini importante pentru organele ce răspund de dezvoltarea teritoriului, la toate treptele de mărime și complexitate ale acestuia. în acest sens, în expunerea prezentată la ’sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, tovarășul Ni- colae Ceaușescu a subliniat sarcina de mare importanță ce revine consiliilor populare în a asigura sistematizarea orașelor și comunelor, structurarea lor armonioasă pe baza unor planuri de perspectivă, în . vederea transformării lor în unități administrative puternice, încadrate în- tr-un sistem modern de așezări cu largi perspective de dezvoltare e- conomică și social-cul- turală. Totodată, a fost scoasă în evidență, integrată în această amplă acțiune, și sarcina importantă ce se referă la sistematizarea comunelor și satelor, subli-
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rarea activității și stînjenește inițiativa și gîndlrea creatoare a cadrelor din întreprinderi.Nici pe departe nu este vorba de simple afirmații, seși realizările din rimentare demonstrează că întreprinderile noastre au reușit să fructifice, mai mult sau mai puțin desigur, condițiile favorabile ce 11 s-au creat prin lărgirea atribuțiilor și competențelor conducerilor, îmbunătățirea formelor de finanțare și creditare și legarea mai strînsă a cointeresării și răspunderii materiale de rezultatele obținute în producție. în comparație cu primul semestru al anului trecut, majoritatea întreprinderilor — „Dacia**/și Fabrica de confecții și tricotaje din Capitală, Fabrica de stofe Brașov, întreprinderea „Moldova** Iași, Fabrica de pielărie și încălțăminte din Cluj etc. — au obținut în semestrul II al anului trecut și în primele două luni din acest an rezultate substanțial mai bune la principalii indicatori. Redăm, în tabelul de mai jos, rezultatele cumulate pe cele 12 întreprinderi:

m perspectiva

localuri, cu veche tradiție în țara noastră, a avut pentru alimentația publică un efect tonic. Desfacerea și beneficiile s-au mărit simțitor ; au crescut sumele încasate din vînzarea preparatelor culinare.în multe locuri, acțiunea a continuat pe un front mai larg, diversificarea rețelei fiind dublată de diversificarea preparatelor. La Brașov, de pildă, T.A.P.-„Carpați“ dispune de 22 de localuri. Nicjz unul din ele nu seamănă cu celălalt; fiecare are un profil propriu, oferă altceva1.Diversificarea alimentației publice se desfășoară mulțumitor și în alte orașe. Am putea aminti, de pildă, Bucureștiul. Și aici a fost,

dat angajarea tării la blocul atlantic. „Problema eventualei ieșiri a Norvegiei din N.A.T.O. — scria recent ziarul „Combat* — se ailă la ordinea zilei și va domina, in cursul următoarelor luni, viața publică și politică a țării”.Parlamentul norvegian — Stor- tingul — urmează să examineze un raport analitic cu privire la evoluția alianței atlantice și la utilitatea prezentei în continuare a țării printre semnatarii tratabiuui din 1949, utilitate pe care autorii documentului, așa cum se arată în presa internațională, o pun la îndoială.Cu toate acestea, într-o „Carte Albă* înaintată parlamentului la sfîrșitul săptămînii trecute guver« nul de la Oslo s-a pronunțat pentru rămînerea țării în N.A.T.O. în- trucît „planul de apărare" de cinci ani se încheie în curînd, cabinetul norvegian intenționează, totodată; să se folosească de apropiatele dezbateri pentru a prezenta parlamentului un nou plan similar bazat pe mejifinerea situației actuale, adică pe prelungirea legături- SHAPE (co- nord-atlan- Comentatoril că în ie- l de coali-se două tipuri de localuri fetul și restaurantul, tul, așa cum a fost conceput (concepție după care mai funcționează- și azi), era localul care-și trăgea existența mai ales din desfacerea băuturilor alcoolice. Bufetul oferea (și mai oteră încă) un sortiment de preparate culinare extrem de sărăcăcios, prost pregătit și conservat, stîngaci etalat. Restaurantele, e drept, prin profilul și modul lor de organizare, se adresau unor categorii mai largi de consumatori ; în schimb, în raport cu bufetele (și cu cerințele) erau mai puține. 
Diversificarea alimentației

publice și, în același timp, 
înlăturarea șablonului culi
nar au constituit, așadar, o 
necesitate obiectivă, o ac
țiune care nu mai putea fi 
amînată.Acum, după aproape un an de Ia data cînd organismele comerciale responsabile au primit indicații precise în legătură cu diversificarea respectivului sector, ne propunem să aruncăm o privire asupra rezultatelor obținute. Ce s-a realizat ? în multe din orașele țării au apărut, treptdt, noi tipuri de unități : birturi, bodegi, bufete expres, os- pătării, restaurarite-pensiune, restaurante cu specific național, braserii, simigerii, plăcintării, iaurgerii ș.a.m.d. Reînființarea unor astfel de

„Toată lumea; șe plînge de lipsa sau de nesiguranțele memoriei, dar nimeni nu se acuză de incorectitudinea judecății". Această formulare, repetată adesea de psihologi, revelează un mod vicios de gîndire. Corectarea acestei erori și înțelegerea rolului jucat de sănătatea felului de a judeca în viața de toate zilele alcătuiesc'' astfel un întreg program de educație, al cărui ultim rezultat este formarea spiritului științific. Problema se pune cu acuitate în epoca noastră, definită prin însemnătatea activității științifice și tehnice.Va trebui să observăm însă, vorbind despre formarea spiritului științific, că nu ne putem referi la o calitate particulară, dezvoltată exclusiv la oamenii consacrat! activității de laborator. Spiritul științific este o formă de a fi și de a gîndi mult mai generală, reprezentată prin rigoarea judecății, a corectitu-

niindu-se necesitatea unei juste delimitări și profilări social-econo- mice, precum și a unei raționale înzestrări a a- cestora, în concordanță eu potențialul și particularitățile locale.Preocuparea centrală pentru rezolvarea judicioasă a problemelor generate de transformarea localităților rurale decurge, pe de o parte, din faptul că aproape 60 la sută din totalul populației țării noastre locuiește în sate. In a- ceste condiții, este de la sine înțeles că progresul general social este condiționat în mod obligator de ridicarea calitativă a nivelului de trai ah acestei populații, respectiv de asigurarea unei dezvoltări armonioase a localităților rurale, concomitent și în concordanță cu progresul promovat în dezvoltarea localităților orășenești. Pe de altă parte, trebuie arătat că o cuprindere tot mai strînsă a localităților rurale în circuitul vieții noastre contemporane este stânjenită de trăsăturile caracteristice ale structurii acestor așezări,, așa cum ele s-au format istoricește în orînduirile sociale pe care astăzi le-am depășit. Numărul excesiv de mare de sate, împrăștiate pe teritoriu, cu o populație medie foarte redusă si așezată afinat, cu un fond construit mediocru și scund, creează condiții prohibitive în dotarea și echiparea lor

O știre de „fapt divers" ne sosește la redacție : „La „Arhivele Statului** din Sibiu a fost descoperit un manuscris datând din anul 1710. El cuprinde notițele luate de un student din Transilvania înscris la universitatea londoneză. Titlul cursului urmat de către studentul român acum un sfert de mileniu : „învățămintele lui Newton despre fizica experimentală**.Cu tot respectul pentru migala și perseverența celor care vor monta în rama arhivisticii și muzeisticii moderne prețiosul manuscris, eu mi-am permis deocamdată să rămîn cu emoția și cu gîndurile la anonimul student transilvănean și la vremea cînd valorosul document era doar un banal caiet de notițe, așezat pe pupitrul auster, din vreo elisabetană sală unde predau științele fizicii magistri cu peruci și mantii. în fața lor, aducînd încă, pesemne, ceva din aerul instrumentelor de alchimist, stăteau noile aparate descoperite de mintea genială : Discul lui Newton, rotindu-se și prefăcînd miraculos cele șapte culori în alb. telescopul cu oglindă, prin care cromatica cerului e 'mai aproape de cea reală, ciudatele lentile și sticle plane ale „inelelor lui Newton".

Pe lor ' existente între 1 mandamentul militar tic) și Norvegia. < din. Oslo apreciază Iul acesta cabinetul ție al partidelor burgheze socotește că nu riscă pentru moment să fie pus în minoritate, cu atî.t mai mult cu cît și*lideril social-demo- crați, care au guvernat țara timp de 30 do ani, sprijină și ei apartenența la pactul atlantic. Dar... și aici există un dar, înainte de a- prilie 1969, norvegienii vor merge din nou la urne șl „există indicii serioase că majoritatea dintre ei vor prefera o soluție extra- N.A.T.O.". („Combat*). Cel puțin —• relevă observatorii — acesta este sensul intensificării continue a mișcării care cere retragerea din alianța atlantică și promovarea u- nei politici de pace și destindere.
prim-ministru ,PORT-LOUIS-MAURICIU în numele guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului statului Mauriciu sincere felicitări și cele mai bune urări, de prosperitate și pace, cu ocazia proclamării independenței.

Ing. loan MOLDOVANdirector adjunctîn Ministerul Industriei Ușoare

it dinii logice, a stabilirii de leii gături cauzale exacte, între •iffl fapte. Punctul de plecare al dez- M voltării spiritului științific va fi iță așadar' deprinderea, stator- j;l;| nicită încă din copilărie, de a ijil separa cu limpezime examenul ilffl faptelor obiective, de înclinările It;! sentimentului, care falsifică a- L desea realitatea.jtl Este vădit, însă, că sănătatea ijjj judecății și bunul, simț comun iți] nu sînt îndestulătoare în elabo- țji rarea disciplinei mentale pe care !'J o reprezintă spiritul științific. !U Pregătirea îndelungă și sistema- ■j tică, studiul, activitatea proprie, A sub călăuzirea unor învățături, TÎj sînt obligatorii. Se dezvoltă, îni acest mod, o rigoare mentală, definită prin specializarea într-o anumită direcție de cerce-ș tare. Momentul acestei definiri de poziție spirituală, aflată în pragul adolescenței, are o în-ii semnătate hotărîtoare.. In acest lj moment se deslușesc marile voii cații și se statornicește temeiul };•; activității științifice a cercetă- W torului de mai târziu. Călăuzi- i rile sînt variate, după naturastudiului întreprins. în linii mari, vom putea distinge formația unei discipline filologice, și, în generai, a unui spirit pro- movînd studiul științelor zise „umaniste" ; orientarea cătreI științele naturale propriu-zise (geologia, științele biologice și medicale) și o formație fizlco- matematică.Aceste orientări mentala, cu toate deosebirii^ datorite specializării, se definesc printr-o trăsătură comună, presupusă de in corectitudinea judecății : eficiența spiritului critic. însemnătatea discriminărilor critice în activitatea științifică este, în a- [h devăr, hotărîtoare. Vom stărui li așadar asupră-1, cu cîteva precizări.

Noua organizare a teritoriului patriei noastre pe județe și municipii, orașe și comune, astfel cum a fost aprobată de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, reprezintă, în esența ei, o punere în concordanță a formei de alqătuire a unităților administrativ- teritoriale ale țării cu schimbările calitative ce au intervenit în conținutul acestui fenomen de uriașă complexitate.Atingerea obiectivului fundamental al socialismului este asigurată, înainte de toate, prin industrializarea tării, din ' care derivă, ca o consecință legică, un proces tot mai deplin de urbanizare. Iar urbanizarea, în concepția noastră, include dezvoltarea potențialului mediului construit astfel îneît să poată fi satisfăcute cerințele crescînde de viață civilizată pentru toți cetățenii. Procesul de urbanizare nu se manifestă la noi prin golirea nestăvilită a satelor și a târgurilor periferice sau prin concentrarea excesivă a populației în periferiile marilor orașe, ci, dimpotrivă, prin reconstrucția și înzestrarea echilibrată a tuturor localităților urbane și rurale, considerate ca elemente constitutive ale organismului teritorial, unitar și armonios dezvoltat, al întregii țări.în condițiile desfășurării unei îndrumări coordonate a procesului de remodelare a orașelor și comunelor, în corelare cu programul

toate fabricile noastre. Conducerile unor întreprinderi (F.C.T.B., spre exemplu) s-au orientat în general bine, utilizînd pe scară mai largă pentru asemenea lucrări de modernizare a producției credite\bancare, a căror obținere este simțitor facilitată pentru unitățile industriale în experimentare. Tinînd seama că a- ceste credite sînt rambursabile, ele cointeresează întreprinderile ca.lingă soluționarea unor „puncte nevralgice" ale proceselor productive, măsurile prevăzute să asigure și e- ficiența economică necesară. Faptele arată, totuși, că o parte din unități dovedesc încă puțină inițiativă în folosirea acestei căi de lărgire și modernizare a fabricației. O bună perioadă de tâmp, conducerea țesă- toniei de relon „Panduri** susținea că nu este cazul să execute lucrări de mecanizare întrucît fabrica a fost dotată cu utilaje noi, moderne. Că lucrurile nu stau tocmai așa s-a convins singură conducerea acestei întreprinderi, pentru acest an ea preconizînd să utilizeze credite bancare în acest scop.Cîteva aprecieri se pot face și în legătură cu indicatorii de plan supuși experimentării. Părerea unanimă a cadrelor din întreprinderi, verificată de rezultatele obținute, este aceea că ținînd seama de sfera sa de cuprindere producția marfă vîn- dută și încasată constituie un indicator sintetic, care exprimă esența întregii activități productive a întreprinderii, confirmînd utilitatea și finalitatea producției fabricate. A- cest indicator arată dacă planul fizic și sortimentele au fost realizate, măsura în care producția fabricată a corespuns obligațiilor con-

parțial, reprofilată rețeaua — au apărut unități noi, viabile, primite cu interes de consumatori. Totuși, acțiunea în ansamblu înaintează încă destul de lent. în toată Capitala au apărut — pe parcursul unui an întreg — vreo 10 birturi, cîteva bodegi, cîteva simigerii și... cam atît 1 Grosul unităților îl formează, ca și înainte, tot bufetele —■. aceste localuri fără culoare, fără atracție,\ fără personalitate. De ce oare rămîn atît de insensibili față de ceea ce este nou, avantajos și interesant tovarășii care răspund de a- cest sector important al comerțului — alimentația publică ?Bucureștenii știu că, în a-
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PerioadaIndicatorul Unitatea de măsură sem. I 1967 sem. II. 1967 ianuarie — februarie 1968*— Producția marfă vîndută și Încasată ’/o față de plan 102,1 105,2 103,7— Economii la prețul de cost lei 14 593 000 37 250 000 2 865 000 (ianuarie)— Beneficii peste plan lei 29 000 000 43 637 000 8 515 000 . (ianuarie)



PAGINA 2

• RBCLAMAȚI

sau
mine- în za- are o sala-

RĂSPUNSURI
S E S I ZĂ R

Foto: A. Cartojau

(Urmare din pag. I)

Noua policlinica datâ de curînd în folo- linfă la Piatra Neamț

CONDIȚIA PRECARA
A UNUI IMPORTANT SECTOR

Aviația 
utilitară

AL ASISTENTEI SANITARE
Dorința firească a fiecărei femei care se pregătește să devină mamă este să aibă un copil normal și sănătos. în îndeplinirea acestei minunate opere pentru care natura a hărăzit-o, femeia se bucură de sprijinul unei vaste rețele medicale de specialitate, dotată cu cele mai moderne mijloace de investigație și tratament, înzestrată cu personal de înaltă calificare. Aceștia sînt, fără îndoială, factori de mare importanță. Dar răspunderea pentru sănătatea și robustețea copilului ce va fi adus pe lume revine, în primul rînd, mamei.Indiscutabil, importanța educației prenatale a femeii este foarte mar^. Dar, prin ce mijloace se realizează această educație și ce eficiență are ? între viitoarea mamă și cadrele medicale se stabilește o legătură foarte strânsă. După ultimele instrucțiuni ale Ministerului Sănătății, ne informează dr. Ion Pănescu, directorul Direcției sanitare a județului • Prahova, numărul consultațiilor acordate viitoarelor mame, la circumscripție sau la domiciliu, crește pe măsură ce, se apropie termenul nașterii. Fiecare convorbire angajată cu prilejul acestor consultații poate fi o lecție. Nu prin formă, ci prin suma de cunoști'iițe noi comunicate mamei! Femeile din circumscripția a IlI-a din ' Ploiești o prețuiesc pe moașa Geor- geta Popa ca pe o soră gata să Ie vină în ajutor cu sfatul și cu fapta.Dar, deși este o obligație de serviciu, educația sanitară nu. prea stă la inima unora dintre cadrele medicale. Aceasta este și părerea serviciului de ■resort din minister, Multe vizite se rezumă la dialogul de rigoare necesar stabilirii diagnosticului. Nenumăratele întrebări pregătite pentru a fi puse medicului de' circumscripție sau sorei rămîn fără răspuns pînă cînd, după mai multe încercări, viitoarea mamă obține un bon de ordine la cabinetul unui medic specialist. Este evident că dezinteresul unor cadre medicale din teritoriu generează aglomerație la aceste cabinete. Astfel, la fișierul Policlinicii nr. 1 din Ploiești, la ora 7 dimineața, sînt puse la dispoziția solicitantelor, unele venite cu mult înainte de această oră, 75 de bonuri pentru consultațiile la medicii obstetricieni. Curînd nu mai rămîne nici un bon. Femeile salariate, dacă au nevoie de consultație, trebuie să-și trimită rudele să le rețină un bon sau roa'gă să fie primite fără programare. De obicei, nu sînt refuzate. Dar aceasta comprimă la maximum timpul afectat fiecărei paciente.— îmi rămîn 8—9 minute pentru o consultație, constată dr. Dumitru Nicolae de la această policlinica. In acest timp trebuie să examinez pacienta să-i fac recomandările necesare, să dau rețete, certificate, să răspund la numeroasele întrebări ce mi se pun. Consider că timpul este prea scurt. Desigur, femeile nu trebuie împiedicate să vină la medicul specialist chiar dacă motivul care le aduce este minor. Mă gîndeam insă că multe din întrebările ce mi se pun ar putea primi un răspuns competent de Ia cadrele medicale medii cărora le revine obligația vizitelor la domiciliu. Pe de altă parte medicii din întreprinderi ar putea avea o participare mai activă la educația prenatală. Teoretic, medicul specialist are o oră de teren. Dar numai teoretic. Aș afirtna chiar că nu una, ci două ore de teren ar fi foarte utile medicului specialist. El ar putea cunoaște condițiile de muncă ale gravidelor, ar discuta cu conducerile acelor întreprinderi unde prescripțiile lui sînt nesocotite. Totodată, ar avea răgazul să instruiască personalul mediu de teren. în felul acesta, sînt sigur, s-ar găsi timp și pentru convorbiri instructive pe teme de e- ducație sanitară.Principalul mijloc de educație sanitară a femeii este „școala mamei". Sînt cîțiva ani buni de cînd Consiliul Național al Femeilor și Ministerul Sănătății au început să organizeze cicluri de lecții pe această temă, la care au participat zeci de mii de femei. Dar părerile asupra eficacității acestor lecții sînt foarte diferite.— Se pot obține rezultate bune dacă organizarea se face pe criteriu de vîrstă, grad de cultură și experiență a participantelor, afirma cu toată' convingerea dr. Petru Klein, medicul circumscripției III din Ploiești. Interlocutorul a adăugat însă că tematica, materialul pe baza căruia se fa!c expunerile, au nevoie de foarte serioase îmbunătățiri. Se cere ca afișele, planșele care servesc ilustrării lecțiilor să fie cît mai diferite, mai ingenios concepute, mai sugestive. La această circumscripție existau doar trei tipuri de planșe, modeste ca înfățișare și, în orice caz, prea puține. Cursantele ar fi foarte interesate de niște planșe sau afișe pe tema îmbrăcămintei și încălțămintei potrivite pentru femeile gravide, alimentația specifică, regimul de viață și de muncă. Manualul intitulat „Școala mamei", tipărit sub auspiciile celor două instituții care au or-

X.ganizat cursurile, este și el susceptibil de perfecționări. Așa cum se prezintă este o carte total neatrăgătoare. Și nu numai ca înfățișare. Dr. Petru Klein făcea observația că anumite capitole, mai ales cele referitoare la anatomie și fiziologie, sînt prea detaliate. în dauna acelora care interesează realmente. De exemplu, capitolul intitulat „Igiena gravidei" ' ocupă doar trei pagini de text și cam tot atîtea de desene. Cu totul insuficient și sumar.In Capitală, această formă de educație a mamelor s-a perimat. Ea continuă să existe, dar îmbracă de mult un caracter pur formal. In lipsa sprijinului ce s-ar fi cuvenit din partea comisiilor de femei din cartiere. asistentele de ocrotire, care și așa au destulă alergătură, trebuie să meargă din casă în casă pentru a face convocarea la cursuri. Și, cu toată strădania, la lecții se adună abia 5—6 participante, mereu altele. Rareori se întîmplă ca lectura să le intereseze pe toate în același grad : în timp ce unele au copii mărișori, altele abia i-au născut sau așteaptă să nască.— Din „lecție", afirma dr. D. Abu- lius, șeful serviciului' de educație sanitară din' Direcția sanitară ă Muhi- cipiului București, n-a rămas altceva decît o convorbire oarecare. S-a pierdut caracterul de școală organi- zătă, așa cum a fost conceDută inițial. Intr-o recentă consfătuire cu asistentele de ocrotire din oraș s-a făcut propunerea trecerii la o nouă formă de școală a mamei, la domiciliu.„Așa cum este organizată în prezent, ne-a spus dr. V. Bilyk, șeful serviciului de educație sanitară din Ministerul Sănătății, „școala mamei" este o formă de educație prea fixă și restrînsă. Ea se face exclusiv la nivelul circumscripției și numai prin lecții. Pentru a o adapta cît mai bine la cerințele vieții, s-au dat indicații ca această instruire să se facă și în întreprinderile unde lucrează multe femei. Deoarece sînt mame care au acasă copii mici, se va pune accent pe deplasarea „școlii" la domiciliul Tnamei. Se prevede, de asemenea, tipărirea de manuale, separat pentru personalul medical și pentru mame, precum și a unor planșe demonstrative. Intenționăm să cuprindem și fetele tinere în formele de educație sanitară privitoare la nașterea și creșterea copiilor. Se preconizează chiar și o „școală a tatălui".După cum se vede, într-o anumită măsură, ministerul vine în întîmpi- narea observațiilor formulate. Ne ex-

primăm speranța că acest plan de măsuri va fi pus în practică în scurt timp, pentru a contribui efectiv la transformarea acestor cursuri dintr-o literă moartă, figurînd în diferite rapoarte, într-o formă vie, strîns legată de preocupările reale ale femeilor mame.Din sondajele făcute de medici s-a constatat că, de multe ori, femeile nu aplică în practică ceea ce, teoretic, cunosc foarte bine. De aceea, multe din afișele, broșurile, pliantele sau alte tipărituri destinate educației sanitare a femeii ar trebui să amintească mereu și mereu chiar unele lucruri elementare. Spunem ar trebui, pentru că o privire, chiar fugară, peste acest gen de materiale editate la noi, atît pe plan central cît și local, arată că ele nu-și îndeplinesc rolul. Ele pot fi văzute pe mesele sălilor de așteptare ale dispensarelor și policlinicilor. Pagini întregi de text, corect din punct de vedere medical, sînt total neatrăgătoare ca mod de exprimare. Platitudinea textului, lipsit de altfel de date de cel mai larg interes, este nefericit subliniată și de coloritul sumbru, de desenele neinspirate și neșugestive. „In țări cu o bogată tradiție.în această direcție, ne. relata dr. Emilia Șerban din Ministerul Sănătății, se acordă prioritate desenului, fotografiei. Omuț modern nu are timp ș'i nici nu trebuie să buchisească volume întregi pentru a afla un lucru ce poate fi exprimat viu, plastic printr-un afiș".Revistelor pentru femei le revine ■’ un rol important în educația prenatală cît și în educația sanitară, în general. Răsfoind colecțiile pe 1967 ale revistelor „Femeia" și „Săteanca", se poate constata cu ușurință că mai cu seamă prima, acordă un spațiu insuficient acestei zone de preocupări. Numere la rînd, rubrica „sfatul medicului" se remarcă prin... absență totală. De asemenea, diferiți factori de răspundere din rețeaua sanitară au subliniat aportul încă timid al cinematografului și al televiziunii. Educația sanitară a femeii, mai ales în condițiile actuale, este o acțiune cu o largă rezonanță socială, o acțiune de mare interes. De aceea, arsenalul mijloacelor folosite ar trebui cît mai curînd îmbogățit și perfecționat, folosit cu ingeniozitate și pricepere.
Rodica SERBAN

in acțiune
în cadrul acțiunii de fertilizare a terenurilor agricole, detașamentele aviației utilitare au împrăștiat în actuala campanie de primăvară îngrășăminte chimice pe . 100 000 ha. Pe ogoarele, aflate mai ales în marile zone cerealiere din județele Ialomița, Dolj, Constanța, Timiș și Ilfov, au fost lansate din avion peste 30 000 tone de asemenea substanțe.în Delta- Dunării, echipajul elicopterului YR-IMB a efectuat numeroase curse pentru transportarea utilajelor necesare la recoltarea stufului și a alimentelor în locuri greu accesibile. în același timp, alte unități ale aviației utilitare au executat misiuni de supraveghere și comunicare rapidă a stării tehnice a rețelelor de înaltă tensiune din apropierea șantierului hidrocentralei de pe Lotru, precum și pe Valea Cer-(Agerpres)

o Mai ntiilte sesizări adresate redacției, în cursul anului trecut, de salariați ai întreprinderii de morărit „Jiul“-Craiova. în legătură cu o seamă de abateri grave ale directorului întreprinderii, Gheorghe Manea, au determinat cercetări repetate, minuțioase, din partea diferitelor organe ale Ministerului Industriei Alimentare. Cu prilejul ultimei anchete, efectuată de Direcția control financiar a ministerului, a reieșit că sesizările sînt întemeiate. Gheorghe Manea a săvîrșit și a favorizat săvirșirea unui sir - de abuzuri și ilegalități. In timpul cît a deținut funcția de director (de cîtăva vreme a fost schimbat), s-au adus întreprinderii pagube de sute de mii de lei. Un fapt : Cercetările au scos la iveală un minus de fabricație de cîteva sute de mii de kilograme cereale, lipsă total nejustificată. O dată stabilită paguba, conducerea întreprinderii a încercat să se „salveze". Prin acte întocmite ad-hoc — la mult timp după producerea pagubei, deci nelegale — a fost „justificată" linsa unei cantități de 241 270 kg cereale, pretinzîndu-se că provine din pierderi obișnuite. Această motivare a fost acceptată fără obiecții de. către Direcția generală a industriei morăritului din M.I.A. A rămas neacoperită cu astfel de „forme legale" cantitatea de 64 tone de grîu. Chestiunea a a- juns în fața justiției. Sfidînd legalitatea, conducerea întfeprin-

derii a prezentat însă și acolo o seamă de acte false, cu ajutorul cărora a indus în e- roare instanța, pentru a scăpa de orice penalitate. Acestea nu sînt singurele ilegalități, care au păgubit flagrant avutul statului, comise sau tolerate de Gheorghe Manea. M.I.A. ne informează că au fost luate unele măsuri. Sugerăm organelor superioare de anchetă penală să preia și să completeze cercetările. Pagubele trebuie recuperate în întregime.e La redacție s-a primit următoarea scrisoare, semnată de un mare număr de ceferiști din cadrul complexului București — Triaj : „Chioșcul alimentar din complexul nostru nu-și merită, pur și simplu, numele, în afară de pîiae — și aceasta aproape întotdeauna veche — nu găsești acolo mai ni- mio de mîncare. E greu de închipuit cum își justifică salariul vînzătorul de la chioșc, cum se complace în această indolență. Nici magazinul alimentar din apropiere, de peste linia ferată, nu e aprovizionat cum trebuie. Sînt luni de zile de cînd cerem cu insistență responsabilului să aducă alimente proaspete, ape rale, dar totul dar. Complexul mulțime deriați care lucrează în schimburi, ziua noaptea. Punctul mentar ar trebui le ofere, la orice

tot ce au nevoie. Este oare aceasta o chestiune chiar atît de dificilă, tovarăși care răspundeți de problemele comerțului în cadrul sectorului nr. 8 7“o în răspunsul trimis redacției după publicarea, la rubrica de față, a unei sesizări privind neajunsuri în cazai ea oamenilor muncii trimiși la tratament în stațiunea Tușnad-Băi, întreprinderea balneoclimaterică din această localitate ne informează că a luat măsurile cuvenite.* începînd de la 15 februarie a. c., în fiecare sanatoriu sînt rezervate camere pentru nefumători. De a- semenea, la repartizarea în vile. a oaspeților se va ține seama de indicațiile medicilor, de profesie, etc.® A trecut mai bine de o lună de cînd ne-am mutat în noile locuințe (blocurile A2 și A3) din cartierul ,,1 Măi" al orașului Rm. Vîlcea. Iată ce condiții ni s-au asigurat : 1) Nu avem lumină electrică în a- partamente. blocurile nefiind nici pînă astăzi racordate la rețeaua orășenească ; 2) radiatoarele nu încălzesc cum trebuie și multe dintre ele curg;3) pereții încăperilor sînt încă umezi și în majoritate coșcoviți;4) parchetul s-a flat pe alocuri, de nu mai poți deschide ușa. La numeroasele noastre sesizări, I.G.O. și secția orășenească de electricitate au răspuns prin tăcere.
Locatarii blocurilor 
A 2 și A 3 Rm. Vîlcea

C. I.L^BRAILA

Bucătăria „PolarJudețul Argeș, cu monumentele sale, cu locurile pline de pitoresc, atrage an de an tot mai mulți iubitori de drumeție, turiști din țară și de peste hotare. Acestora li s-au asigurat, de către cooperația ■de consum, noi și confortabile locuri de popas. între altele, rețeaua turistică s-a îmbogățit recent cu o cabană situată la Brusturet, la vreo 3 km depărtare de peștera Dîmbovicioara. Cabana dispune de o unitate de alimentație publică, care servește produse ■de stînă : caș, brînză dulce, brînză la coșuleț etc., țuică de Muscel, vinul casei. Amatorii pot comanda, după dorință, berbec la proțap, pui fripți, pastramă. O altă cabană, cu 30 de locuri, asigură condiții bune de cazare.Pînă la începerea sezonului turistic estival se va da în folosință și hanul turistic de la Rucăr, cu o capacitate de 50 de locuri. El va avea și restaurant, cofetărie, bodegă. De asemenea, va fi dată în exploatare noua cabană de la Voina, situată Ta 18 km nord de Cîmpulung Muscel, pe valea unui rîu. Turiștii vor putea beneficia în curînd și de oficiile noii unități turistice din comuna Valea Ursului, la circa 10 km de Pitești, pe șoseaua ce duce spre Rimnicu Vîlcea. Unitatea va fi compusă dintr-un han cu locuri de cazare în camere de 2 și 3 paturi. Toate unitățile noi ale cooperației de consum argeșene sînt prevăzute și cu locuri de parcare pentru autoturisme.

Reprofilat și pentru producerea unor bucătării de 
concepție modernă, în execuția cărora se folosesc ma
terii prime și materiale cu caracteristici tehnice și ca
litative superioare, COMBINATUL PENTRU INDUSTRIA
LIZAREA LEMNULUI DIN BRĂILA și-a dobîndit un bine
meritat renume atît în fără, cît și peste hotare. Garni
tura de bucătărie „POLAR" realizată aici are caracte- 

' ristici funcționale multiple și o linie estetică corespun- 
zînd cerinjelor și exigentelor beneficiarilor. Culorile pas
telate se armonizează cu finisajul, conferindu-i un as
pect plăcut, atrăgător.

Bucătăria „Polar" se compune dintr-un dulap com
binat, o masă rabatabilă și un set format din trei ta
burete, care se pot sfrînge prin suprapunere. întreaga 
garnitură este concepută în func)ie de dimensiunile 
spafiilor destinate bucătăriilor din noile apartamente, 
întreținerea se face ușor, prin spălarea cu o cîrpă umedă 
și ștergerea cu o cîrpă uscată. P.F.L.-ul înnobilat, din 
care sînt confecționate garniturile, asigură rezisfenfa 
la variații de temperatură, la acțiunea acizilor, a apei 
și a vaporilor de apă.
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la nivelul cerințelor moderne și implicit îngreunează promovarea unor condiții de viață similare celor ce ar putea fi asigurate de oraș. Ca atare, se impune o restrîngere treptată a numărului de localități rurale — ce vor trebui să cuprindă un număr mediu sporit de locuitori — și o folosire mai rațională a teritoriului.Politica de cooperativizare a agriculturii s-a dovedit a constitui elementul esențial în reconstrucția socialistă a satului. Numai pe această bază sînt pe cale a fi înlăturate acele particularități esențiale ce deosebesc satul de oraș și care s-au format în decursul veacurilor. Aceasta, deoarece numai în condițiile marii gospodării socialiste se poate folosi, în mod rațional și cu maximă eficiență, pămîntul, poate fi atinsă o crescîndă productivitate a muncii și lichidarea caracterului ei sezonier, poate fi asigurată, în consecință, o ridicare substanțială a nivelului de trai al populației rurale. Atingerea unor astfel de obiective social-economice și folosirea unor atari mijloace tehnice-organizatorice, de crescîndă complexitate, care depășesc posibilitățile fiecărei localități rurale în parte și chiar a comunelor mici de pînă în prezent, justifică îmbinarea capacităților și a inițiativelor în vederea alcătuirii marilor comune, ce au fost stabilite potrivit criteriilor adoptate de Conferința Națională a P.C.R. Constituind o formă superioară de cooperare, noile comune — alcătuite dintr-un număr mai mare de localități, însumîrid o populație sporită numericește și grupate în funcție de particularitățile geografice, economice, demografice și de tradiție — vor alcătui cadrul or- ganizatoric-teritorial în care va fi posibilă o valorificare unitară, rațională și deplină a resurselor materiale și umane locale, pentru o dezvoltare a gcestor sisteme de așezări în puternice unități administrative. Avînd capacitatea de a se organiza și înzestra în mod complex în condiții de eficiență economică ridicată, precum și de a pute? atinge în perspectivă mărimi de populație, densități de o- cupare a vetrelor și dimensiuni optime de teritoriu administrativ, noile comune amplificate vor permite extinderea și diversificarea producției materiale, ridicarea gradului <de ocu-

pare a forței de muncă, creșterea nivelului de deservire și, implicit, acela al dotării lor cu întreaga gamă necesară a înzestrărilor obștești.în contextul acestor procese eco- nomice-teritoriale au loc în mediul rural profunde restructurări cu caracter demografic și social, ce constituie elemente noi de profil ale satului nostru în plină transformare calitativă. Astfel, pe de o parte, se produc transferări, în bună măsură dirijate, ale populației rurale, din așezările mici și împrăștiate sau din cele ce se impun a fi dezafectate, spre lo-

concentrări optime ale mijloacelor de producție, tot astfel noi urmărim re- strîngerea creșterii populației orașelor mijlocii și mari, pentru a se putea evita, în această etapă, eforturi materiale excesive în construcție și exploatare.în aceste condiții, noua fizionomie a structurii mediului construit al localității rurale va începe a se profila cu trăsături calitativ diferențiate, condiționată fiind și de fizionomia noii structuri sociale a comunei.Creșterea cerințelor de viață ur-

rașele învecinate, localitățile din mediul rural vor putea să-și diversifice și să-și întregească baza materială de producție, de înzestrare și de deservire, la o scară echivalentă celei a orașului.Pentru stăpînirea și dirijarea a- cestui fenomen, în condițiile rapidității cu care' acesta se desfășoară, este necesară o organizare adecvată a elaborării schițelor de sistematizare a comunelor și satelor. Prin aceste studii și programe de măsuri propuse ce alcătuiesc conținutul schiței de sistematizare se va putea defini cadrul

Satul în perspectiva
sistematizam

calitățile mari, închegate și mai bine înzestrate, ceea ce oglindește declanșarea unui proces de concentrare a populației și implicit a forței de muncă pe plan teritorial, proces absolut necesar dezvoltării societății noastre și care se impune a fi amplificat, el putînd fi pe deplin stăpînit ca ritm și ca scară. Pe de altă parte, anumite contingente ale populației active, ce sînt eliberate din producția agricolă, se califică și trec în alte ramuri de producție sau domenii de activitate neagricolă. Creșterea ponderii populației active cuprinsă în afara ramu- ' rii producției agricole și scăderea concomitentă a acelei ocupate în agricultură nu trebuie în mod obligator să schimbe, în proporții egale, și raportul dintre populația orășenească față de cea rurală. Dimpotrivă, așa cum sîntem interesați — în prpce§ul de repartizare armonioasă â forțelor de producție pe teritoriu — să asigurăm concentrări optime al.e forței de muncă, respectiv ale populației în rețeaua de așezări, concomitent cu

bană în mediul rural se va manifesta de asemenea, și ca efecte ale unui contact tot mai strîns ce se leagă între sat și oraș. Orașul — în continuă dezvoltare a potențialului său industrial și social-cultural — își extinde legăturile cu zonele înconjurătoare și își exercită — ca atare — influențe tot mai puternice economice, organizatorice și culturale asupra unui număr crescînd de localități rurale, din cadrul sistemului de așezări cu care se intercondiționează și cooperează. Totodată, în cadrul unor astfel de sisteme mixte de așezări, pe trepte succesive de mărime și complexitate, se creează premisele favorabile pentru amplasarea unor unități, zone sau noduri industriale, a unor dotări social-culturale de importanță centrală și a unor ample echipări tehnic-edilitare, ce n-ar putea fi justificate — din punct de vedere al eficienței economice — de scara fiecărei comune în parte. Numai prin cooperarea, pe acest plan, a mai multor comune cu orașul sau o-

unei riguroase discipline în construcții, și se va putea evita ca, datorită unei dezvoltări spontane și fără o viziune complexă, procesul de edificare a localităților rurale să se angajeze pe căi sau în forme care să dăuneze în prezent, sau în perspectivă atît intereselor îocale cît și celor ale județului sau ale țării. în aceste condiții, este necesar să fie organizate, în termene cît mai scurte, formațiunile de studiu și de proiectare pentru schițele de sistematizare ale comunelor și satelor din toate județele.în acest scop, se impune a se asigura o deplină angajare a tuturor persoanelor competente în acest do- * meniu și a organelor profilate direct sau indirect în aceste probleme și totodată o perfectă coordonare a a- cestui -potențial relativ redus din punct de vedere cantitativ. Fată de faptul că sistematizarea localităților rurale va trebui să facă parte integrantă din sistematizarea întregului teritoriu al (țării și, ca atare, să se încadreze în" acțiunea de sistematizare

a întregii rețele de localități, organizate pe sisteme de așezări intercon- diționate, este necesar ca organele centrale ce îndrumă această acțiune să grăbească întocmirea unei metodologii adecvate de studiu și de sinteză, elaborînd măsurile necesare privind sistematizarea tuturor localităților și perfecționarea reglementărilor cu privire la folosirea fondului funciar.O sarcină extrem de amplă în a- cest domeniu se referă la stabilirea, în următoarele două luni, a delimitării noilor • comune și a localităților ,rurale ce vor intra în componența lor. Pentru aceasta va trebui să se precizeze, în cadrul studiului teritorial complex ce include viitoarea comună ca o componentă integrată, funcția fiecărei așezări în parte, posibilitățile acesteia de dezvoltare în perspectivă chiar pînă la nivel de oraș, de menținere și consolidare sau eventual necesitatea unei dezafectări într-o etapă mai apropiată sau mai îndepărtată, scoțîndu-se în evidență intercondiționările ce pot decurge între localitățile apropiate precum și căile de cooperare ale acestora, îndeosebi în ce privește folosirea în comun și cu maximum de eficiență a unor dotări și echipări.Prin acest studiu obligator al marelui teritoriu și prin determinarea rolului fiecărei comune și localități, se va putea stabili o relativă ierarhizare între acestea și în consecință o . ordine de urgență în elaborarea schițelor de sistematizare, dîndu-se precădere reședințelor de comună și nucleelor viitoarelor sisteme de așezări. Prin schițele de sistematizare ale comunelor și localităților componente se va putea determina atît structura .^acestora în etapa actuală, cît și în perspectivă, prevăzînd măsurile de tranziție ce se impun a fi luate, o- perațiile viitoare, rezervațiile teritoriale și altele.Prin elaborarea la timp și în bune condiții a studiilor de sistematizare, cărora trebuie să li se acorde o deo-( sebită atbnție, se va putea contribui la fundamentarea amplasării și profilării în întreg mediul rural a unei judicioase baze materiale trainice, în vederea creșterii și diversificării producției, a îmbunătățirii condițiilor de locuit și de deservire social-culturală, ceea ce va permite ridicarea nivelului de civilizație și apropierea treptată a condițiilor de viață ale populației de la sate de cele de la orașe.

DIVERSI
FICAREA 
(Urmare din pag. I)tori care răspund de alimentația publică din București văd bine că la „Spicul" se calcă lumea pe picioare, că unitatea este foarte i-entabilă, dar incapabilă să facă față cererii, și nu mișcă un deget. Ce argumente ar mai fi necesare în sprijinul înființării cîtorva lăptării ?Deși se dovedesc necesare, rentabile. apreciate, asemenea localuri pot fi numărate pe degete. Diversificarea lîncezește. Judecind după deverul actual și după beneficiile pe care lo încasează, numărul birturilor, al „expresiilor", al simigeriilor, bodegilor ar trebui dublat, triplat, într-un oraș cum este Bucureștiul. Nu ar fi necesare în acest scop investiții speciale. Ar trebui doar reprofilate localurile care acum aduc beneficii derizorii. Am încercat să aflăm care este opinia directorilor, a altor funcționari cu munci de răspundere și a unor specialiști ai întreprinderilor de alimentație publică. Toți recunosc că diversificarea este necesară, că dă rezultate bune. Totuși, mai așteaptă, vor „să mai vadă, să se orienteze". Ce-o mai fi de văzut cînd realitatea vorbește de la sine ? Și ce altă orientare le este necesară, cînd indicațiile forurilor superioare de partid și de stat au fost mai mult decît limpezi 7 într-un articol precedent aminteam că la Cluj, unele restaurante sînt nerentabile sau aduc foarte puține beneficii. Nu vrem să spunem că la Cluj rețeaua alimentației publice a rămas neschimbată, că în acest oraș nu s-au înființat și unități cu profil nou. Dar și aici, în pofida avantajelor, diversificarea înaintează agale.în orașele mal mici, situația este și mai proastă. L-am întrebat pe directorul O.C.L.-Mixt din Focșani:— Din ce fel de unități este alcătuită rețeaua de alimentație publică 7 Mi-a răspuns :— Dintr-o mare varietate de localuri : avem berării, patiserii și restaurante...Le-am vizitat pe toate. Și ce să vezi 7 între berărie, patiserie și restaurant — nici o deosebire ; doar firma diferea ! Am observat: „A-ceasta nu e diversificare, tovarășe x director, e șablon mascat".— Așa e, a căzut de acord directorul. Dar cum să diversifici dacă sursa de aprovizionare e una și a- ceeași : magazia comună 7Ce putem spune 7 în fond, depozite unice de aprovizionare există în toate orașele țării. Dar asta nu împiedică nici pe departe diversificarea alimentației publice. Aceleași produse se pot prepara într-o infinitate de feluri. Că nu se face, de vină este lipsa de interes a celor care conduc acest sector.Mai presus chiar decît lipsa de interes, se află indolența și comoditatea. Să presupunem, de exemplu, că un oraș are 50 de localuri. Dacă toate acestea sînt bufete, conducerea întreprinderii respective, cît și responsabilii lor! pot fi liniștiți. Aprovizionarea este mai mult decît lesnicioasă. I.C.R.A. virează băuturile și slănina, iar chiftelele se iau cu toptanul, gata preparate, de la centrul de producție. în asemenea condiții, de cîștigi ori păgubești, leafa merge înainte !Cu totul altfel stau lucrurile cînd, în același oraș, rețeaua unităților de alimentație publică este alcătuită din localuri cu profile diferite. In materie de aprovizionare, bodega ara pretențiile ei, patiseria, birtul, cafeneaua, localul zahana, lacto-barul, expresul au alte cerințe. Fiecare unitate răspunde unei anumite cereri '■ de consum, este căutată de o anumită categorie de consumatori ; dar, în același timp, dă și oarecare bătaie de cap celor care conduc alimentația publică. E nevoie de alergătură pentru marfă, de mai multă pricepere la prepararea mîncărurilor. Vinul casei trebuie și el căutat și menținut. E drept, această alergătură este compensată : deverul se mărește, cîștigu- rile unității cresc. Dar oamenii comozi fug de alergătură, nu-și complică existența, necunoscutul îi sperie.Este adevărat că diversificarea implică un număr mai mare de cadre calificate, uneori' spații comerciale noi. Dar, la o privire mai atentă, conducătorii alimentației publice din diferite orașe ar observa imediat că au în propriile lor localități și cadra calificate, și spații comerciale din belșug. Numai că acest potențial este uneori cum nu se poate mai prost chivernisit. Să analizăm un singur aspect. în multe orașe, fie mari sau mici, marea majoritate a localurilor ■ de alimentație publică se' deschid pe la ora 7—7,30 dimineața și se închid seara, pe la orele 22—23. Toată lumea respectă acest program cu sfințenie. E bun programul 7 Am intrat zile în șir în zeci de restaurant* dimineața, la deschidere. Nici un client. Pînă la ora 10, uneori 11, localurile sînt pustii. Mii de ospătari, bucătari, grataragii și alte cadre ca

lificate stau și se plictisesc ore în șir în localurile goale. De ce nu se schimbă programul 7 Restaurantele, mai ales cele mari, ar trebui deschise spre prînz, Ia ora mesei. Ar rezulta imediat mînă de lucru calificată, necesară altor localuri. De pildă, celor de mic dejun, care ar tre-' bui să se deschidă la 6, ori bodegilor — profilate pe gustări etc. Nici de spatii nu duce lipsă alimentația publică. In aproape toate orașele există restaurante-hangar, greoaie, de regulă nerentabile. Vom da un singur exemplu. La Focșani, unitatea în care se consumă cornuri, covrigi șl lapte este, de fapt, un chioșc mal mare. Lumea se îmbulzește acolo în tot timpul zilei. Alături e un local mare cît un depou de tramvaie (patiseria Pasajh Localul, nimic de zis, e frumos, dar lucrează în gol. L-am întrebat pe directorul O.C.L. ; „De ce nu-1 împărțiți în 2-3, părți 7 V-< ți alege cu trei unități, de profile diferite". „Să-l împărțim 7 Credeți că o bine 7“ — s-a mirat tovarășul director...Cîte unități, cu cele mai diferite profile, nu ar putea apărea ! Un confrate scria zilele trecute că Șoseaua ar putea deveni, cu oarecare străduință, un Champs Elysees al Bucureș- tiului. De-a lungul ei ar putea funcționa zeci de unități comerciale cochete, cafenele, cofetării etc. Același lucru se poate realiza și în alte locuri de agrement din jurul Bucureștiului și al altor mari orașe. Peste tot avem fie păduri, fie ape, fie parcuri naturale. Vara, aceste locuri sînt arhi- populate. Numai comerțul lipsește.Diversificarea alimentației publica nu este o acțiune de campanie. Pentru rentabilizarea la maximum a comerțului alimentar și satisfacerea cît mai completă a cererii de consum, trebuie găsite mereu alte și alte forme de deservire. în acest sector, imaginația și inițiativa au un cîmp de acțiune nelimitat.
I
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ÎN ATENȚIA UNIUNILOR COOPERATISTE:

VALORIFICAREA
RESURSELOR DE SPORIRE
A PRODUCȚIEI DE CARNE

Alătiiri de creșterea efectivelor șl sporirea producției animale, în unitățile agricole socialiste există largi posibilități de obținere a unor cantități mari de carne, lapte, lînă și ouă în gospodăriile personale ale populației, respectiv ale membrilor . cooperativelor agricole de producție și ale țăranilor din localitățile de munte necooperativizate. în toate a- cestea, există spații incomplet folosite pentru cazarea animalelor, cît și unele brațe de muncă care acum nu participă cu regularitate la activitatea de producție. Pornind de la aceste posibilități neutilizate, anul trecut,, Uniunea i Națională a Cooperativelor Agricole de Producție a inițiat atragerea membrilor cooperatori la acțiunea de sporire a producției de carne, prin munca la domiciliu.începutul a fost făcut cu creșterea păsărilor, datorită faptului că acestea se înmulțesc ușor și valorifică bine cele mai variate resurse de hrană existente în gospodăriile personale. în toate cazurile, acțiunea s-a făcut pe baza unor forme de cooperare avantajoase atît pentru cooperativele. agricole în ansamblu, cît și pentru fiecare dintre membrii acestora. Numeroase cooperative au dat membrilor lor puii de o zi — în unele cazuri și furajele necesare creșterii pînă la greutatea de valorificare (1 kg fiecare) — cit și retribuirea cuvenită pentru sporul de greutate realizat, iar cooperatorii au avut o- bligația de a da cooperativei, -la a- numite termene-, un număr de păsări.Cu toate că acțiunea n-a fost popularizată și susținută îndeajuns de către organele agricole, existînd unele defecțiuni în lămurirea avantajelor de care beneficiază cooperatorii, precum și în organizarea înțelegerilor dintre părți, s-a reușit ca anul trecut să se difuzeze țăranilor cooperatori, în condițiile arătate mai sus, aproape 1400 000 de pui de o zi. Rezultate mai bunex.Snau obținut. în cooperativele; agricole din-județele Constanța, Ilfov, Teleorman, Dolj etc, — unde cooperativele agricole au difuzat, în medie, la membrii lor cîte 400—1 000 de pui. Cu toate că numărul de pui primiți și crescuți de către cooperatori este cu mult mai mic în raport cu posibilitățile, numeroase exemple pozitive dovedesc că în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole e- xistă rezerve mari de sporire a producției de carne. Pe această bază s-a apreciat că în anul 1963 se pot și tr^uie să fie crescuți de către familiile de țărani cooperatori, cum și de alte gospodării per un număr de 30 000 000 de pui precum și I 000 000 de purcei obținuți in cooperativele agricole. Prin creșterea puilor și purceilor cu furaje din resurse locale, se poate asigura o producție de circa 130 000 tone de carne în greutate vie, crescătorii obti- nînd pe această cale însemnate venituri suplimentare. De asemenea, s-a considerat că este posibil ca cel puțin 50 la sută din purceii și păsările crescute după acest sistem să se valorifice pe bază de contract cu organele teritoriale ale Industriei Alimentare și coop.în vederea creșterii vît mai mare de porci și păsări în gospodăriile personale. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii, au luat o serie de măsuri, dintre care cele mai importante se referă la producerea de purcei, pui și difuzarea acestora în funcție de condițiile existente, tradiție și dorința unităților agricole și ale membrilor lor. De pildă, încă din vara anului 1967 s-a indicat cooperativelor să-și mărească numărul păsărilor-matcă și să creeze acestora condiții mai bune de hrănire, îngrijire și adăpostire. O altă măsură importantă se referă la sporirea capacității de incubație și concentrarea incubatoarelor în cooperativele care întrunesc condiții corespunzătoare.în perioada 15 ianuarie — 12 februarie a.c. s-au produs și difuzat 2 380 000 de pui de o zi. din care 1 090 000 pentru membrii cooperatori. Acesta este un număr foarte mic față de posibilități. Este adevărat că, în multe părți, asupra rezultatelor a influențat negativ și timpul friguros dar se poate spune că și'modul în care au acționat organele agricole a lăsat de dorit.Dacă analizăm îndeplinirea sarcinii de difuzare și contractare a porcilor, pe baza măsurilor stabilite în septembrie anul trecut, se constată de la bun început că în ambele direcții sînt rămîneri în urmă. Din 1 000 000 de purcei cît s-a prevăzut, s-au vîndut membrilor de către cooperativele agricole numai 606 000 de capete, din care, după unele provizorii, au fost contractați 196 000 de porci.Cauzele acestor rămîneri în se datoresc nerealizării numărului de fătări prevăzute pentru ultimul trimestru al anului trecut, precum și faptului că din îngrășătorii s-au scos pentru o tătare numai 31 400 fițe, față de 45 000 cîte s-au inițial. Trebuie subliniată negativă din județele Cluj, Sălaj, Galați. Brăila. Buzău hova, unde din numărul de scrofite de prăsilă stabilit 16 și 500/o.în ce privește peste tot s-a reușit vînzarea purceilor . .tractarea lor efectuată de către organele M.I.A. Atunci cînd săptămînal sau lunar cooperativa vinde purcei, este necesar ca organele contractan- ( te să fie prezente pentru a încheia contracte cu membrii cooperatori.

Ing. Cazimir MOLDOVANmembru în Biroul Permanent al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție
-------------------t------- ---------------

rațive să răspundă, ca mandatari de contractare cu membrii. De asemenea, se poate conveni ca membrilor cooperativei să li se acorde pe credit purceii necesari, iar la contractare — respectiv încasarea avansului sau chiar la vînzarea după îngrășare — unitățile să primească contravaloarea purceilor. O altă modalitate avantajoasă pentru ambele părți care trebuie a-, nalizată și aplicată diferențiat, de la o unitate la alta, se referă la cooperarea între cooperativele agricole și membri, mai ales acolo unde cooperativele dispun de furaje, iar membrii, în gospodăriile lor personale, de spații de cazare pentru mai multi porci. în acest caz, cooperativa poate da membrilor, ca avans, purceii necesari, furajele respective și retribuirea pentru sporul în greu- tațe realizat, retribuire care poate fi calculată în zile-muncă, zile-mun- că și bani sau numai în bani, la valoarea planificată a zilei-muncă. A- ceste forme de cooperare constituie doar niște exemplificări și au drept scop orientarea uniunilor cooperatiste și a consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole în adoptarea celor mai .potrivite modalități de organizare a acțiunilor în concordantă cu condițiile locale și cu tradițiile existente pentru a răspunde dorinței și posibilităților cooperatorilor. Se pot găsi și alte forme, bineînțeles a- vînd grijă ca să nu se creeze debite, pierderi sau alte greutăți pentru proprietatea obștească. Aceste multiple forme de atragere a membrilor cooperatori spre a crește și'îngrăsa suplimentar un număr mai mare de porci trebuie larg popularizate în rindul cooperatorilor,în prezent, cea mai mare trebuie acordată obținerii unui măr,, cît mai mare de purcei, necesar ca organele agricole, preună cu unitățile Ministerului In- .21.........  4 4_____mele celâ mai adecvate de contrae-’J tare a animalelor, lămurind pe cooperatori că aceasta constituie o sursă suplimentară de cîștig. un mijloc eficient de valorificare a rezervelor existente în gospodăria personală, o

în general se poate aprecia că atît conducerile uniunilor cooperatiste, cît mai ales consiliile de conducere, ale unor cooperative agricole acționează încet pentru difuzarea purceilor la membri și pentru lămurirea acestora de a contracta un număr mai mare de animale. Lipsurile amintite se datoresc în mare măsură și faptului că încă nu a fost pusă la punct evidența vînzărilor și a contractelor din care cauză datele transmise de uniunile cooperatiste față de cele raportate prin dările de seamă statistice și situațiile M.I.A. diferă mult una de alta.în vederea lichidării unei asemenea anomalii se impune luarea unor măsuri neîntîrziate. Pentru aceasta este necesar ca uniunile județene ale cooperativelor agricole, împreună cu direcțiile agricole județene să analizeze situația pe cooperative în funcție de baza materială necesară realizării planului de contracte, să organizeze schimbul de pui și purcei de la cooperativele cu excedent la cele deficitare, astfel îneît să se asigure creșterea acestora pînă la greutatea de livrare. Foarte important este ca odată cu difuzarea de pui și purcei membrilor cooperatori, să se ia măsuri comune cu organele județene ale M.I.A. pentru contractarea animalelor.Problema atragerii membrilor cooperatori la acțiunile de creștere a purceilor și păsărilor, precum și pentru a-contracta un număr mai mare uu umvamcde animale, se poate rezolva în. .di- 2 ; austriei Alimentare, să găsească .for- ferite forme. Acolo unde achizitorii - • • ’ ’ "și agenții de contractare ajung mai greu, întreprinderile județene de industrializare a cărnii pot stabili cu unii cooperatori — de preferință vicepreședintele cooperativei sau un brigadier, ca pe lîngă sarcinile de producție ce le =>» producției de carne.

pre-gospodării personale,

Ministerului ale Centro-unui număr

date circaurmă
de scro- stabilit situația Bistrița, și Pras-a realizat întrecontractarea, nu să se sincronizeze și puilor cu con-

Noutăti în literatura
agricolăia Editura pedagogică și didactică apar numeroase lucrări care tratează probleme de tehnică agricolă. Ele sint destinate celor care se pregătesc în acest domeniu de activitate : studenți, elevi, precum și cadrelor didactice.

grijă nu- Este îm-

„Agrotehnica și tehnica ex
perimentală", lucrare alcă
tuită de tin colectiv de profe
sori și conferențiari care pre
dau la facultățile de agricul
tură cuprinde probleme teo
retice și practice deosebit de 
importante. Aprofundarea cu
noștințelor vaste cuprinse în 
această lucrare va permite vi
itorilor specialiști din agricul
tură să depună o activitate cu 
un randament sporit.

★
Intr-un volum sint reunite 

două probleme de mare în
semnătate : „Mecanizarea agri
culturii" și „îmbunătățiri fun
ciare". In prima parte sint des
crise toate tipurile de tractoa
re și mașini agricole folosite 
în agricultura țării noastre, 
precum și mecanizarea proce
selor de producție în zooteh
nie. îmbunătățirile funciare — 
partea a doua a lucrării — cu
prinde cunoștințe vaste pri
vind îndiguirile, desecările, 
irigațiile, combaterea eroziu
nii etc.
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UN SUCCES
■„Floriculture" cuprinde atît 

cunoștințe ■ generale privirii.': 
cultura florilor, cît și tehrilca' 
producerii și întrebuințării 

• principalelor specii. Cartea 
este frumos ilustrată cu nume- DIN B0RZEȘT1

Prin cîteva modificări con
structive aduse coloanelor de 
sinteză, chimiștii din Borzești 
au soluționat problema ridi
cării parametrilor de funcțio
nare a fabricii de monoclor- 
benzen. Este vorba de micșora
rea vitezei de circulație a va
porilor în coloane și de intro
ducere a unui sistem perfec
ționat de reflux al substanțe
lor, modificări care s-au sol
dat cu o creștere a producției 
de monoclorbenzen de calitatea 
1 cu 30 la sută față de preve
deri și cu o creștere valorică 
de 200 lei pe tona de substanțe. 
Ca urmare, s-a realizat de la 
începutul anului și pînă acum 
o producție peste plan 
1 273 tone benzen, 30 
antidăunători și 20 tone 
secticide condiționate.(Agerpres)

de 
tone 

in-

Uzina de aglomerare a minereului din cadrul Combinatului Siderurgic Galați (Foto : S. Cristiani
(Urmare din pag. I)tractuale, dacă produsele au fost livrate la termen și de calitate corespunzătoare. Chiar dacă există o serie de factori care, de cele mai multe ori independent de întreprindere, duc la întîrzieri în livrări, iar circuitul documentelor bancare cere încă mult timp, sîntem de părere ca realizarea indicatorului producție marfă vîndută și încasată să fie urmărită foarte riguros dacă avem țele unei sează în cea rioadă mai indicator exprimă fidel rezultatul activității întreprinderii. în scopul micșorării duratei decontărilor, ar fi oportun ca sare și localități mînd ca tatate cu . selor să seȘi ceilalți indicatori de plan prevă- zuți pentru întreprinderile în experimentare prezintă o mare capacitate de sinteză, reușesc să reflecte pe deplin rezultatele activității economice ale unităților respective.După cum aminteam, conducerilor întreprinderilor aflate în experimentare li s-au atribuit competente și. drepturi substantial sporite în dirijarea activității lor economice. Ac- ționînd în cadrul atribuțiilor lărgite ce li s-au acordat, respectînd totodată nivelul fondului total de salarii prevăzut în plan, conducerile Fabricii de confecții și tricotaje. întreprinderilor „Dacia" și „Panduri" din Capitală, „Moldova" — Iași au adus perfecționări structurii organizatorice interne, au repartizat mai rațional cadrele de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari pe principalele sectoare și compartimente. Drepturile lărgite și inițiativa vor trebui să-și spună mai mult cuvîntul în acest domeniu, întrucît se resimte pe alocuri tendința de a lăsa ca lucrurile să meargă de Iâ' sine.

în vedere perioade următoare, mare de
și în viitor 'j.că influen- se ■ compen- pentru o pe-timp, acest

formele de înca- plată cu unităti din alte să se facă prin telex, ur- cventualele diferente cons- prilejul receptionării produ- regularizeze ulterior.

fructifice posibilitățile ce a utiliza mai bine acest valoare — capacitatea ca- economice, a între-fără să se există, de capital de drelor tehnice, gului colectiv.Este drept că unităților industriale în experimentare li s-a acordat o mai mare mobilitate în îndeplinirea planului, ele putînd hotărî singure în-, tr-o sferă mai largă de probleme ale activității economice. Se mențin totuși în ramura noastră 'unele ano-tuși ramura noastră 'unele ano-

conducînd — ne referim desigur la unitățile din industria ușoară — la fărîmițarea comenzilor pe fnulte termene de livrare și pe sute de beneficiari, cu toate consecințele ce decurg de aici. Calculele făcute de ■ specialiștii noștri arată că sporul de producție ce poate fi obținut la mașinile de imprimat de la țesătoria de relon „Panduri", prin mărirea partizii de la 500 la 2 000 metri, este de circa 24 la sută, iar ia operațiile de

Inițiativă si mobilitate
7 7

întreprinderilor
malii care îngrădesc într-o anumită măsură această mobilitate. Concret, este vorba de condițiile fundamentale care stau la baza relațiilor dintre furnizori și beneficiari. Acestea au fost elaborate cu circa 12 ani în urmă și nu mai corespund stadiului actual de dezvoltare a economiei. Ele au devenit din această cauză o frînă serioasă în calea perfecționării relațiilor contractuale, corespunzător unei producții moderne, eficiente,

vopsit — la creșterea partizii de la 500 la 1 500 metri — acest spor ar fi de circa 87 la sută. Experiența pledează pentru statornicirea unor relații contractuale mai elastice, care să permită atît optimizarea producției și folosirea mai bună a capacităților productive, cît și satisfacerea în mai bune condiții a cererilor de consum. ■Cu rezultate favorabile se experimentează în prezent anumite îm- țională a P.C.R.

bunătățiri în relațiile economice Ia întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală. Este vorba de livrarea țesăturilor către fabricile de confecții în bucăți neajustate și de precizarea termenelor contractuale’ după preluarea tuturor comenzilor și programarea operativă a producției. Ți- hînd seama, că această întreprindere contractează trimestrial circa 500 poziții coloristice, în 9 termene deca- dale, și că prin fărîmițarea comenzilor unele sortimente trebuie repetate de mai multe ori în același trimestru sau aceeași lună, rezultînd astfel peste 2 000 poziții coloristice, • s-a acordat întreprinderii competența ca, prin derogare de la condițiile fundamentale, termenele de livrare să fie eșalonate pe baza datelor rezultate din lucrările de programare a producției. Prin această măsură se asigură un grad ridicat de folosire a capacităților de producție, se pot aplica metode matematice de programare. a producției, care duc la optimizarea ei și se eliberează importante mijloace circulante ca urmare a calculării stocurilor optime în producție și magazii. Dată fiind eficiența acestor măsuri, care s-a făcut simțită după primele luni de experimentare, considerăm că ar trebui studiată posibilitatea extinderii lor în unităti similare.Efecte pozitive au adus măsurile experimentate cu privire la întărirea cointeresării și răspunderii materiale, care sînt mai strîns legate de rezultatele economice în producție. Faptul că experimentarea s-a prelungit pînă la sfirșitul anului 1968 creează condiții să fie abordat un cîmp mai larg de probleme, să se adîncească și să se perfecționeze aplicarea măsurilor, să se găsească noi căi pentru sporirea producției și creșterea eficientei activității economice. Aceasta va permite să se tragă concluzii cu privire la viabilitatea practică a măsurilor supuse experimentării, la modul de integrare a lor în ansamblul de măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, aprobat de Conferința Na-

PE ȘANTIERUL FABRICII

DE ULEI SLOBOZIA

OPTIMISM
IN FA TA 
RESTANȚELOR?

în inima Bărăganului, Ia Slobozia, se construiește una dintre cele mai mari și mai moderne fabrici de uleiuri comestibile din tară. Septembrie. luna în care ținutul ialomițean capătă proporțiile unei fabuloase palete de arome și culori, se suprapune cu data la care în presele noii fabrici va trebui să intre prima șarjă din ofranda acestui darnic pămînt. Chiar dacă pînă atunci mai sînt peste șase luni, este cît se poate de firesc să formulăm de pe acum întrebarea : stadiul actual al lucrărilor și evoluția ritmului de lucru pe șantier sînt în măsură să confirme că fabrica de ulei va intra în funcțiune lâ termenul stabilit ?încercăm să sintetizăm răspunsul din multiplele și nu de puține ori controversatele schimburi de replici ce au avut loc între reprezentanții beneficiarului și constructorului și specialistul băncii finanțatoare din localitate. Tov. Mircea Marian, contabilul șef al viitoarei fabrici de ulei, ne pune în contact cu situația de ansamblu a lucrărilor. Reținem din relatarea sa că, potrivit înțelegerii inițiale cu constructorul — grupul de șantiere 102 din cadrul Trustului 1 Construcții București — pînă la 31 decembrie 1967 trebuia să fie executate următoarele lucrări : glisarea primei baterii de 9 celule pentru depozitul de materie primă și placa de acoperiș ; s-a executat, mai puțin placa. De asemenea, s-a prevăzut atingerea pînă la aceeași dată a cotei finale, de 51 m, la casa mașinilor ; realizarea efectivă a măsurat doar 40 de m. Tot pînă atunci trebuia să fie închise spatiile la secția descojitorîe — prese și la secția , extracție, pentru ca, începînd din ianuarie să se treacă la montarea utilajelor ; din păcate, sfîrșitul anului.trecut a găsit aceste obiective în mare c restantă, chiar dacă--din punct de vedere valoric planul fusese realizat.Deși starea de lucruri nu era deloc roză, o dată cu intrarea în 1968, constructorul a slăbit și mai mult ritmul de lucru. în luna ianuarie, de exemplu, s-au executat doar 0.9 la sută din volumul anual de investiții și. respectiv, 1,8 la sută dfn cel de constructiî-montaje. în fața acestei situații, deloc satisfăcătoare, beneficiarul s-a văzut silit, să ceară un sprijin energic atît din partea organului său tutelar, cit și din partea forului de resort al constructorului., La începutul lunii februarie a. c.,' cele două părți s-au întîlnit pe șantier. După o dezbatere amănunțită a stadiului lucrărilor, s-a e- laborat un nou grafic de execuție, eșalonarea lucrărilor pe fiecare o- biect de investiție făcîndu-se de așa manieră îneît perioada de rodaj și termenul de intrare în funcțiune să fie riguros respectate.Luînd drept ghid în investigația pe șantier noul grafic, am încercat să ne convingem în ce măsură prevederile lui mobilizatoare au' reușit să învioreze ritmul de execuție și mai ales să apropie stadiile fizice ale lucrărilor de construcții de necesitățile stringente ale montajului.Secția de extracție. Potrivit noului grafic ea trebuia integral închisă pînă la sfîrșitul lunii februarie. în ziua cînd am fost aici — 29 februarie a. c. se mai lucra la închiderea halei. „Pînă luni 'cel tîrziii (n. n. 4 martie), închidem hala, ne asigură șeful de lot, tov. Mircea Nămolosu. De fapt, la 20 martie trebuie să isprăvim aici toate lucrările de construcții. O să reușim". Arh. Marin Radulescu, dispecerul șantierului, a- flat de față, își manifestă vizibil neîncrederea.Secția descojitorîe — prese. Graficul prevede : 20 februarie, începerea montajului. La fata locului, nici vorbă de așa ceva. La aceeași secție se stabilise ca, pînă la 10 martie, spațiul de la cota 3.5 m să fie închis. în fapt aici mai era de executat un mare- volum de lucrări întrucît abia se montase armătura metalică., Casa mașinilor. Cu cîteva zile în- tîrziere fată de grafic au început lucrările de finisaj la primul nivel, în rest, cu oarecare mici aproximații lucrările se înscriu în grafic.Centrala termică. Lucrările de construcții sînt mult rămase în urmă. Potrivit angajamentului constructorului. spațiul destinat stației de, tratare a apei trebuia predat uzinei „Vulcan" pentru montaj la 15 februarie. Cînd am trecut pe aici abia se, terminase finisajul interior. „Am primit ultima documentație abia ieri" (n. n. 28 februarie a. c.) motivează tov. Nămolosu.Stația de rafinare a uleiului. Lucrările sînt în avans fată de grafic. De asemenea, execuția pavilionului tehnic-administrativ este înaintată. Sînt de altfel singurele obiecte, unde lucrările au evoluat satisfă- ' cător.în linii mari așa arăta tabloul șantierului fabricii de ulei la sfîrșitul lunii februarie. Oricum, nu prea..._ro?- Deși- după analiza a- mintită mai înainte s-a înregistrat un moment de impulsionare a lucrărilor. acesta s-a dovedit și se dovedește încă destul de anemic pentru a asigura recuperarea marilor restante și a tine pasul cu prevederile extrem de strînse ale noului grafic. După aproape o lună de la ședință nu se reușise să se lichideze una din cauzele esențiale care au condiționat restanțele pe șantier : lipsa forței de muncă. Ni s-a spus că soluționarea deplină a acestei probleme a devenit o chestiune de zile. Așa o fi și nu avem nici un motiv să nu credem. Numai că de atunci zilele au trecut în avalanșă și problema a rămas în suspensie.

Este cît se poate de limpede că pe șantierul fabricii de ulei fiecare zi a devenit extrem ,de prețioasă, încadrarea în actualul grafic de lucrări presupune o folosire maximă a fiecărei zile, printr-o riguroasă organizare a muncii, care, chiar după mărturisirile beneficiarului și ale unor constructori, a cam lipsit pînă acum pe șantier. „Am făcut un calcul din care rezultă că pentru a se realiza, integral și la termen volumul de lucrări aferent anului 1968, cota, lunară de lucrări trebuie să fie de cel' puțin 7 milioane lei", preciza tov. Sever Posmoșanu, inspector tehnic la Sucursala județeană Ialomița a Băncii de Investiții.După cum spuneam mai înainte, în ianuarie nivelul realizărilor a fost nesatisfăcător, executîndu-se lucrări de aproximativ 1 500 000 lei. în februarie s-au executat lucrări cu ceva peste 2 milioane lei. Este de la sine înțeles cît de mari vor trebui să fie eforturile constructorului în lunile următoare și mai ales cît de coordonate. Facem această remarcă avînd în vedere că pe acest șantier vor avea fronturi de lucru și alți- antreprenori, care depind însă nemijlocit de mersul lucrărilor executate de grupul de șantiere 102 — antreprenorul principal.în sfîrșit, a devenit oportun ca ritmul lucrărilor să crească simți- •tor și datorită faptului că majoritatea utilajelor se află pe șantier de cel puțin două luni. Pentru cele mai sensibile s-a amenajat un depozit care le protejează de intemperii, inițiativă ce se cuvine subliniată. Totuși, în ce privește asigurarea utilajelor lucrurile nu sînt limpezite sută la sută. Pînă la sfîrșitul lunii februarie, rămăseseră necontractate ,u- tilaje în valoare de 1.7 milioane lei. Comandă periini, un filtru de presiune, al cărui montaj urmează să înceapă la 1 aprilie a.c., a fost respinsă de uzina mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț. Comanda nr. 217 din 19 mai 1967 făcută uzinei „Balanța" din Sibiu, de asemenea, a rămas neacceptată. Cu toată intervenția asiduă a beneficiarului, 53 bucăți tablouri de automatizare nu au putut fi contractate pînă acum cu întreprinderile specializate, acestea motived că nu dispun de suficientă capacitate de execuție. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini are datoria să găsească o soluție de rezolvare, întrucît timpul nu așteaptă.în acest context se impune și urgentarea livrării utilajelor aflate în restantă. Este vorba de rezervoarele metalice de diferite mărimi contractate cu Uzina mecanică Nicolina Iași. Potrivit eșalonării montajului, rezervoarele trebuie să fie instalate pînă la 1 aprilie a.c. Este o dată de care conducerea Uzinei mecanice Nicolina Iași trebuie să țină’ seama.Desigur și de contractarea și livrarea urgentă a utilajelor amintite depinde respectarea termenului de intrare în funcțiune a noii fabrici. Deocamdată însă nu ele sînt o frînă în execuția ritmică a lucrărilor. Repetăm, întîrzierea montajului se datorește în exclusivitate constructorului, în speță Grupul de șantiere — 102. Ceea ce surprinde este faptul că, deși situația s-a apropia't de limita ei critică, cadrele de conducere de pe șantier dovedesc un optimism exagerat. De fiecare dată cînd remarcam că execuția unei lucrări sau a alteia tinde că încalce și aceste ultime termene replanificate, ni se spunea : „Pînă la scadența finală mai avem timp. Vă rugăm să veniti pe aproape de această dată. Alta o să vă fie părerea". Le-am promis că o să Ie onorăm invitația, dar pînă atunci avem tot temeiul să le replicăm : este oare situația de fată un motiv de autoliniștire ?
loan ERHAN

Consfătuire pe probleme 
ale organizării științifice 
a lucrului pe șantiere

CLUJ (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Cu ocazia decernării 
steagului de întreprindere fruntașă 
pe ramură întreprinderii de con- 
struc|ii-montaje pentru industria 
chimică și rafinării Cluj, a avut loc 
și o consfătuire în care s-au dez
bătut probleme ale organizării 
știinfifice a lucrului pe șantiere. 
Au participat cadre tehnice de 
specialitate din ministere și între
prinderi constructoare, conducători 
ai întreprinderilor, președinți ai co
mitetelor sindicale. Participanfii la 
consfătuire s-au oprit mai cu sea
mă asupra problemelor de optimi
zare a structurii organizatorice a 
unităților de construcfii, rolul 
antreprenorului general și al 
subantreprenorului de specialitate 
în executarea investițiilor ; progra
marea și urmărirea execufiei lucră
rilor pe baza graficului refea, felul 
în care aceste metode au fost apli
cate pe șantier și perspectivele de 
viitor.

/
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Actualitatea, sau impactul 
unui nou fapt important asu
pra atenfiei generale, aparfi- 
ne curentelor de idei și opi- 

, nii, în cadrul dinamicii so
ciale. Sesizarea ) faptului de
clanșează rapid interesul, în 
mic la început, apoi îl difu
zează tot mai mult, în virtu
tea contrastului dintre nou și 
vechi, dintre „deja știut" șil 
„încă neștiut".

Actualitatea este identifi- 
■ cată mai întîî ca fapt nou, de 

senzajie și cu importantă so
cială. Detectorul, și apoi di
fuzorul în mic este cineva 
destul de perspicace, o per
sonalitate socială activă, sau 
un grup de specialiști. Am 
numit astfel pe omul de 
șfiinfă care părăsește labora
torul sau biroul său de lucru 
pentru a veni în întîmpinarea 
interesului celorlalți, al opi
niei publice, lată dar și veri
ga următoare, publicul, un 
veritabil post receptor-emifă- 
tor. La acest nivel, contrastul 
dintre știut și neștiut ia pro
porții foarte inegale, ca inten
sitate și mai ales ca durată. 
Un rol important îl aref mo
dul de reacție al fiecărui in
divid, ca unitate componentă 
a maselor, căci conferenția
rul exercită o adevărată acți
une de „ionizare" și „catali
zare" asupra ascultătorilor, 
bineînfeles conform cu recep
tivitatea fiecăruia. Astfel im
pactul, în loc de solicitare 
normală, poate deveni, în u- 
nele cazuri, șoc. Rezonanfa a- 
cestuia amplificată de la om 
la om, prin efect activ și re
troactiv contribuie, în ansam
blu deci, la difuzarea și am
plificarea actualității. Se spu
ne că Emmanuel Kant, în mi
cul său oraș din Prusia O- 
rientală, spre surprinderea ve
cinilor, nu a pornit la obiș-

Prof. dr. docent Emil C. CRĂCIUNmembru corespondent al Academiei
nuifa oră fixă ca să facă prea 
bine cunoscuta sa plimbare, 
in ziua cînd a aflai că înce
puse Revolujia franceză. 
„Neștiutul" a devenit „știut’ 
pentru marele filozof, iar e- 
fectul, la scară individuală, a 
fost de intensitatea unui șoc.

Ideal ar fi ca astfel de 
șocuri emoționale să trezim 
în tofi cei care devin parte
nerii noșfri cu prilejul dialo-

i (Urmare din pag. I)
DEZBATEREA PUBLICA PRIVIND
DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

PROFESIONAL Șl TEHNIC

• Răpirea fecioarelor : PATRIA (completare Cîntece în lemn) — 10; 12,15; 14,30; 10,45; 19; 21,15.• Eroii de la Telemark : REPUBLICA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30.• Sfîntul la pîndă : LUCEAFĂRUL(completare Atențiune, ciuperci !) — 9, 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,30;14,30; 16,45; 19; 21.• Leul african : SALA PALATULUI (seria de bilete 2 294 ■— orele 17,30 și seria 2 296 orele 20,15), CAPITOL (completare Năică pleacă la București) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
e Blestemul rubinului negru : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 10,15; 12,30; 14,45; 17,15; 20, MODERN (completare Cîntece în lemn) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.• Am întâlnit țigani fericiți : CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, GRIVIȚA (completare Atențiune, ciuperci !) — 9; 11,15; 13,30; 16;18,15; 20,30, MELODIA (completare Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Doi colonei : CINEMATECA10; 12,30.• Cei șapte samurai : VICTORIA — 9,30; 13; 16,30; 20, VOLGA — 9,45—13 în continuare ; 16,30; 20.• O lume nebună, nebună, nebună : GLORIA — 9,30; 13; 16,30; 20, FLOREASCA — 9,30; 13; 16,30; 20.• Careta verde : LUMINA (completare Pași spre Brâncuși) — 9,30— 16,15 în continuare ; 18,45; 20,45.• Program pentru copii: DOINA 9; 10.

Pregătirea

I
I
I
I
I

Spiritul critic presupune o separare între viata subiectivă și faptele din afară, între realitate și dorință, între ordinea fenomenelor exterioare și tendința mentală de a le sistematiza după criterii arbitrare. Prima îndatorire a omului de știință este de a cerceta în amănunțime și în spirit obiectiv faptele realității. Atitudinea ’ exclude tendințele iraționale, mistice, logica afectivă ; participarea vieții emotive la activitatea de cercetare se reduce la bucuria cunoașterii. Lectura Amintirilor cntomologice ale lui H. Fabre, neobositul cercetător al vieții insectelor, este în acest sens plină de învățăminte. Naturalistul înlătură prudent, călăuzit fiind de spirit critic, toate împrejurările care falsifică observația exactă, după cum experimentatorul, înainte de a-și începe experiența, îi stabilește condițiile, pentru a înlătura erorile. Cercetătorul nu se mărginește la examenul realității dintr-o singură perspectivă ; el îmbină mai multe metode de lucru, le verifică unele prin altele. Cercetarea științifică respectă, în e- sență, principiile și metodele stabilite de logică, atît în studiul faptelor, ,cît și, mai ales, în interpretarea lor.în fapt oamenii de știință, călăuziți de spirit științific riguros în studiul direct al fenomenelor, s-au făcut cîteodată vinovați de generalizări imprudente, rod al unei emotivități necontrolate, sau al unei totale lipse de spirit critic. Cu cîteva decenii în urmă, fizicieni, biologi și astronomi de seamă, un W. Crooks, un Ch. Richet, 'un C. Flammarion, remarcabil prin exactitudinea observației și experimentărilor, au dat dovadă de o stupefiantă naivitate, în activitatea lor, consacrată... spiritismului. Lipsa lor de spirit critic, într-un domeniu care depășea realitatea pe care erau obișnuiți să o observe, i-au făcut victimele unor prestidigitatori neonești, care, de altminteri, au mărturisit mai apoi, că le-au înșelat buna credință.

practică în școala*O relativ întinsă experienfă 
în 'munca didactică, de „con
ferențiar" profesionist, și în 
cea de culturalizare tinde să 
arate un fapt elementar : con
ferențiarul trebuie să iubească 
și să respecte publicul său. 
Condijia sine qua non, deci
sivă, este contactul direct cu 
sala, pe care l-aș defini ca un 
fel de actualitate a momen
tului, nerepetabilă peste 24 
de ore, în fafa altor ascultă
tori. Conferențiarul nu vine de 
dragul foițelor, harnic buchi
site, ci vine de dragul unui 
public, care s-a adunat cu în
credere că va auzi, și asciil- 
ta, ceva ânume gîndit pentru 
el. Foițele sînt pentru vorbi
tor, sînt temqiul vorbirii sale, 
dar ele constituie doar o par
te din contactul social tacit 
cu sala. Vorba contează, nu 
cititul. Compoziția e imperso
nală, otova, pentru toți la fel. 
Publicul e însă un organism 
social viu. Viața este selec
ție și adaptare, este recepti
vitate caldă, înainte de orice. 
Rezonanța vine, sau nu vine, 
decît dacă acest (încă) im
ponderabil factor al simpatiei 
reciproce, al respectului reci
proc poate rezolva o proble
mă așa de gingașă.

Talentul este să trezești in
teres, privind rînd pe rînd pe 
cei din sală, sesizînd în ochii 
lor, în expresia feții, în aten
ția susținută, în atitudinea lor 
tonică acel indiciu fără greș, 
acea luminiță, care sclipește 
în privirea lor, semn al unei 
receptivități active... Talentul 
e să modulezi tonul, gestica 
strict necesară, nuanțele — 
în jurul conținutului, — în așa 

los și anumite forme ale di- fel și mod, încît să simți că 
fuzării. Conferința publică, ca 
vorbire de unul singur, re
prezintă mai puțin decît sim
pozionul, la care expunerea 
se face prin opticile diverși
lor invitați, fiecare avînd, fie 
o competență directă și per
sonală — ceea ce e mai greu 
în materie de transplantarea 
inimii, fie o competență de 
sector înrudit, fie o compe
tență mai largă, să zicem de 
biopafologie.

In al doilea rînd succesul e 
asighrat și de natura raportu
rilor între partenerii dialogu
lui sală-fribună. Conferenția
rul, și mai ales cel din sim
pozion, îndeplinește o func
ție socială, cu anumite ce
rințe și răspunderi. Conferen
țiarul este, nu doar un vor
bitor din proprie inițiativă și 
pentru propriul său interes ori 
agrement, ci este purtătorul, 
efectul unor acțiuni sociale. 
Ca atare el atrage public pe 
măsura actualității unor anu
me fapte de viață (deci se
lecția deja discutată mai îna
inte), și în măsura unei com
petențe individuale (deci 
lecție „ad personam”).

Și mai este încă ceva, 
lucru cel puțin la fel de 
portant ca cele discutate pînă 
acum, căci fără el actualita
tea cea mai pasionantă își 
pierde atracfivitafeaj felul în 
care este oferită ma’relui pu
blic.

punct de vedere al viabilită
ții relațiilor dintre conferen
țiar și public?

Cred că cea mai bună și... 
actuală concretizare o consti
tuie o recentă manifestare, 
înconjurată cu cel mai mare 
interes (anticipat de altfel, de 
organizatori). Transplantarea 
cordului, ca temă de simpo
zion, a făcut acum cîtăva 
vreme sala plină într-un mare 

(

Prof, emerit Anita CĂRĂPĂNCEANUdirectoarea Centrului școlar din Timișoara al Ministerului Industriei Ușoare

puncte de vedere cinema

gurilor periodice din cele mai 
diverse domenii ale științei. 
Dar ca dezideratul să devină 
realitate, va trebui să utilizăm 
limbajul autenticei realităfi. 
Există oare și o falsă reali
tate ? — se vor întreba desi
gur unii. Personal cred că da. 
Să nu uităm totuși că întîlnim 
și o actualitate fragilă, incon
sistentă, trecătoare, uitată re
pede și voit — ca de exem
plu clopotele trase festiv și 
prematur, pentru că se anun
țase descoperirea leacului 
anticanceros — sau, într-o 
fără, chiar o „zi nafională" în 
același scop. Era doar un 
„boom", o actualitate pur co
mercială, reclamă. Adevărata 
actualitate se referă deci la' 
un nou fapt care e important 
tocmai prin adevărul, prin 
consecințele sale sociale.

Cum se reflectă acești pa
rametri ai actualităfii din

cinematograf al Capitalei. 
Erau în public profesori uni
versitari, medici și mult, foar
te mult tineret, 
explicafia succesului manifes
tării amintite ? (și mă opresc 
numai la acest exemplu din 
necesități de spațiu, căci ele 
s-ar putea desigur înmulți).

Desigur, în primul rînd, ac
tualitatea ei, existența con
trastului puternic între „deja 
știut" și „încă neștiut" în do
meniul abordat, sursă a unei 
atmosfere generale pe care o 
numeam „ionizată”, prielnică 
comunicării unor noi cuno
ștințe. N-aș vrea să omit nici 
faptul că pot interveni cu fo-

Care a fost

z• Opera română : Liliacul — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30.-i Teatrul de Comedie : Capul de rățoi (spectacol -aminat din 2 martie) — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Iulius Cezar — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 16.• Teatrul evreiesc de stat: Uriel Acosta — 20.

• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : Goana după fluturi — 20.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Ileana Sînziana — 17.• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" voy) : Scandal Ia Boema — 19,30, (sala Varietăți 68 — 19,30.
o Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Eva la revistă — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe pămînt — 20.

Victoriei) : -(sala Sa-Victoria) :Adani și

Amploarea mișcării artistice de amatori, desfășurarea ei pe planuri multiple, abordînd genurile cele mai diverse, reprezintă o evidentă demonstrație a înzestrării artistice a poporului nostru.Contribuția echipelor de amatori, în ansamblul evoluției cultural-ar- tistice a tării, se remarcă pregnant. Datele statistice ale ultimului concurs muzical-coregrafic sînt revelatorii : 75 000 de spectacole prezentate în fața a peste 18 000 000 de spectatori. Chiar cu unele corective firești privind calitatea și eficiența unor formații, cifrele însumează semnificații incontestabile, afirmînd pasiunea artiștilor amatori și adeziunea unui public foarte larg, la spectacolele pe care aceștia le desăvîrșesc.Artiștii amatori <= oameni ai muncii de toate categoriile, țărani cooperatori și intelectuali, care odată cu efortul pentru continua perfecționare în propria lor profesie își rezervă timp din timpul liber pentru a se instrui artistic și pentru a se produce în fața spectatorilor... Nu încercăm o definiție ; sesizăm o realitate, ce se ignoră adesea cînd se apreciază sau se discută permanența mișcării de amatori, măiestria interpretativă și calitatea manifestărilor artistice, îndrumarea pe care artiștii profesioniști trebuie s-o acorde amatorilor.Eroarea care se produce vizează o tendință de profesionalizare a artei de amatori, remarcată pe diverse coordonate mai ales cursurilor.Mișcarea artistică compară uneori custituțiilor de artă profesionistă, amatorii fiind asimilați artiștilor de profesie. De aici se iscă o seamă de neînțelegeri, făcîndu-se abstracție de laturile evident specifice ale amatorismului, cu implicații multiple. Directorul Casei de cultură a sindicatelor din Petroșeni, regizorul Alex. Miclescu; ne să realizeze spectacolele de amatori teva ori pedin localitate".ne-au fost relatate și de către directorul clubului Combinatului chimic Făgăraș, Ilie Matei. Este de altfel un

aspect general caracteristic instituțiilor de cultură ale sindicatelor. Activitatea artistică este supusă acțiunii grăbite și abuzive de realizare și depășire a bugetului, întocmit ca și cum s-ar lucra cu artiști profesioniști. în acest scop se recurge unilateral la spectacolele orchestrelor de muzică ușoară și populară, soliști vocali, uneori echipe de dansuri sau formații hibride de estradă

se-
un 

im-

cu prilejul con-de amatori se activitatea in-

informa că i s-a impus un plan de venituri din susținute de formațiile „care depășește de cî- cel al teatrului de stat Situații similare

ai priză, așa cum se simte la 
ski cînd cristiana prinde în
tr-o zăpadă praf, ori cînd tre
buie altă mișcare, ca pentru 
zăpadă înghețată sub zăpada 
din ajun, răvășită de vînt ori 
de pîrfii.

Adaptarea de moment, pe 
moment, „actualizarea" unor 
date evident actuale este pri
ma însușire ce se cere con
ferențiarului. Bineînțeles, gla
sul lui e îmbiere la ascultare. 
Dar ascultarea cere atenție. 
Iar atenția se epuizează, ori 
nu se epuizează, după cali
tatea și nuanțarea aportului 
oferit de conferențiar.

Rolul conferențiarului e să 
fie bun cîrmaci, evitînd sa- 
vanflîcul și banalitatea, aceste 
două pericole demobilizatoa
re. Cîrmaci, se poate spune la 
figurat, între Scylla șr Chary- 
bda. Stînca savantlîc este con
ferința „muncită" acasă, care 
obosește. Cealaltă stîncă, ța 

• fel de fatală, este banalita
tea, cînd vorbitorul nu știe 
să simtă pulsul sălii, nu știe 
să diferențieze ascultătorii 
săi.

Ceea ce vrea publicul, și pe 
drept, este să înțeleagă și să 
fie atras de vorbitorul unei 
manifestări la nivelul actuali
tății. Aceasta dă conferinței 
o veritabilă eficientă socială.

o Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DOINA (completare Viața începe la 40 de ani) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.O Cînd tu nu ești : UNION (completare Mai bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 14,30; 16,30; 18,45;20,45.• Acțiunea din insula păsărilor — Creierul — Lupta internă a speciilor — CuGrecia — Gustav știe mai bine : TIMPURI-----  - - -nuare.o împușcături pe portativ : GIU- LEȘTI (completare Atențiune, ciuperci !) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI (completare Salul, Kenya !) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA (completare Io, Mircea Voievod) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. e Lordul din Alexanderplatz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15; 17,30; 20.'• Un nabab maghiar : DACIA(completare Orizont științific nr. 13/1967) — 8,30—21 în continuare.o Moartea după cortină : BUZEȘTI (completare Miracole) — 15,30; 18;20,30.• De trei ori București : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30.o Pantera neagră : UNIREA (completare Lauri celor mai buni) — 15,30; 18; 20,15.• Valetul de pică : TOMIS (completare Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA (completare Pîinea noastră) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.O Dimineți de iarnă ; FLACĂRA (completare Orizont științific nr. 12/1967) — 15,30;, 18; 20,30.O Dragostea unei blonde : VITAN (completare Flora australiană) — 15,30; 18; 20,30.« Loana : POPULAR (completare încercări) — 15,30; 18; 20,30.o Nu uita gara Lugovaia : AURORA (completare Pilule II) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.o Capcana : ARTA (completare Dați-mi un calmant) — 9; 11,15;13,30; 16; 18,30; 20,45.e Neamul Șoîmăreștilor (ambele serii) : MUNCA (completare Pe drumul măiestriei) —• Martin soldat: pletare Sorinei și 18; 20,30.o Război și paceCOSMOS — 15,30; 19, RAHOVA — 15; 19,15.« Dosarul XII : VIITORUL (completare Fetiță sau băiat) — 15,30; 18; 20,30.O O sută unu Dalmațieni : PROGRESUL (completare Năică și veverița) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.• încercuirea : LIRA (completare Anatolia ospitalieră) — 16; 18; 20,15.

dansatorii maghiari înNOI 9—21 în conti-

15,30; 19.MOȘILOR (com- soarele) — 15,30;(seriile I și II) :

învățămîntul profesional fiind principalul mijloc de formare a cadrelor necesare producției, este firesc ca instruirea practică a elevilor să fie considerată o latură fundamentală a procesului instructiv-educătiv. De modul în care elevii îșiy însușesc priceperi și deprinderi de muncă în domeniul specialității depinde nu numai valoarea activității lor imediat după absolvire, dar și evoluția lor în timp, cu implicații prpfunde de ordin social.Studiul privind dezvoltarea învă- tămîntului profesional și tehnic a- cordă o mare atenție acestei probleme. între alte observații și propuneri judicioase, el reliefează pregnant ponderea pe ‘care trebuie s-o aibă în pregătirea muncitorilor calificați două domenii fundamentale : cunoașterea tehnologiei meseriei și instruirea practică. în felul acesta studiul își' face un merit din faptul că precizează principalele direcții pe care se cere a fi structurat procesul in- structiv-educativ din învățămîntul profesional, că accentuează predarea șl însușirea elementelor esențiale din cuprinsul profesiunii, cu atît mai mult cu cît totodată se prevede scurtarea duratei pregătirii • viitorilor muncitori.în practica mea pedagogică am constatat că elevii pregătiți în ate- lierele-școală dau în producție un randament net superior celor care-și însușesc deprinderile practice doar în cadrul unor întreprinderi. în ate- lierul-școală ei au posibilitatea să înțeleagă pe deplin funcționarea utilajelor, să participe permanent Ia întregul flux tehnologic, să beneficieze îp exclusivitate de utilajele necesare instruirii. Cu toate acestea ni s-ar putea aduce drept replică faptul că nu întotdeauna atelierele școală și-au demonstrat eficacitatea, că există încă elevi care deși au trecut pe aici nu și-au însușit deprinderi practice dintre cele mai valoroase. Observația nu ar fi lipsită de temei. Numai că, în cazul de față, hu concepția, specifică atelierului școală e cea care a generat o asemenea stare de lucruri, ci instabilitatea cu care a fost aplicată, structura organizatorică sub care s-a înfățișat șî a funcționat fiecare atelier- școală. Departe de a constitui un argument împotriva existenței ate- lierelor-școală, o observație ca cea de mai sus pledează pentru întărirea lor,, pentru mai buna lor organizare.Se înțelege de la sine că realizarea unui asemenea deziderat presupune nu numai recunoașterea principiului ca atare — lucru făcut, de altfel, în repetate rînduri —, ci și asigurarea unor condiții specifice. Printre acestea, cea dinții, după părerea mea, se identifică în dotarea atelierelor- școală, cu acele utilaje care se folosesc în procesul de producție. Din păcate, în prezent celor mai multe dintre atelierele-școală li se repartizează- „utilaje care nu mai dau randament în producție, dar pentru școală sînt bune". Unii conducători ai forurilor tutelare își motivează asemenea opinii prin aceea că utilajele repartizate în număr mare fabricilor sînt „prea scumpe" pentru a fi date școlilor. Un calcul sumar

I 
I
I
I
I

organizatorului și a in- Pentru că tocmai lipsacompetența structorului. de profesionalizare îi conferă atributele care-i aparțin exclusiv : spontaneitate, acea degajare unică și îmbinare de fantezie și gratie, simplitate și o sinceră stare afectivă". Clișeele, procedeele șablon de prezentare scenică, o stilizare excesivă, vizibilă îndeosebi la echipele de dansuri, reprezintă mostre ale „pro-

8-lea concurs — este aceea a modalității de îndrumare și sprijin din partea profesioniștilor. Pînă unde, care sînt limitele maxime ale ajutorului pe care trebuie să-1 acorde dirijorii, regizorii, artiștii de profesie — amatorilor ? Un răspuns imediat categoric e imposibil. Cred că nu se pot contura margini obligatorii pînă la care să fie permisă intervenția profesioniștilor. Sînt, de exemplu, for-

TiNTATIA
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IN ARTA AMATOARE
care garantează un mai cert succes financiar. Prezentînd din acest punct de vedere mai puțin interes, fiind" mai puțin „rentabile", teatrul de amatori, corurile, brigăzile artistice sînt în bună măsură neglijate.Prof. univ. dr. docent Mihai Pop, directorul Institutului de etnografie ’ și folclor, releva că „nu se pot stabili identități organizatorice între amatori și profesioniști, aceștia din urmă fiind salariați ai instituțiilor de artă... Desigur, și' unii și alții înțeleg să interpreteze opera de artă în așa fel încît să-i ofere maximă valoare estetică și educativă. Posibilitățile, mijloacele de împlinire a acestor cerințe sînt însă diferențiate. Tendințele de profesionalizare mișcării artistice de amatori, cu ferințe la conținutul acesteia, dese, acolo unde se manifestă,

ale re- vă- in-

fesionalizării", influente ale ansamblurilor profesioniste, ce nu pot fi oferite amatorilor ca exemple de riguroasă autenticitate. Instructorii echipelor de amatori inventează, pe deasupra, forme inexistente în dansurile populare. Referindu-se. într-o Cronică a optimistului, la jocul popular, George Călinescu scria că unii fac „eroarea de a-1 sistematiza astfel încît să-i dea o ldee-pro- gram de natură spectacular artistică, nu ceremonial-folciorică, fac greșeala, într-un cuvînt, de a baletiza jocul etnografic". E o aserțiune valabilă încă, suficient verificată și la ultimul concurs al formațiilor mu- zical-coregrafice.• „O latură care merită de asemenea să fie discutată — ne spunea artistul poporului Dinu Stelian. președintele juriului republican al celui de al

mâții corale care, datorită pasiunii, dar și pregătirii artistice a coriștilor, priceperii dirijorilor, întrec în ceea ce privește măiestria interpretativă pe multi profesioniști. Ei rămîn însă amatori și trebuie feriți de rutina profesionistă care le-ar estompa naturalețea și sinceritatea interpretativă, cu toate că abordează același repertoriu. De altfel nu există un repertoriu pentru profesioniști și altul pentru amatori, sau n-ar trebui să existe. Oricum, absolutizarea comparației cu formațiile profesioniste e dăunătoare". <Concursurile, îndeosebi, demonstrează intervenția „profesionalizantă" a unor instructori neavizați, o falsă înțelegere a valorificării artei de amatori. Instrumentelor populare le-au fost alăturate instrumente clasice, alterînd puritatea sonorității

folclorice.' Fluierași! din comuna Ro’șiile-Oltenia erau dublați, în aceeași orchestră, de 15 flaute și pi- cole Bohm, instrumente folosite cu predilecție în orchestrele simfonice. Grupul de fluierași ai Casei de cultură din Făget a fost aproape anulat de acompaniamentul strident al unei orchestre compusă din trompete, saxofoane, acordeoane... Compozitorul Ludovic Paceag, metodist la Casa centrală a creației populare, menționa ca un act de profesionalizare . „întărirea" formațiilor de amatori' cu artiști profesioniști. Corul Operetei din București a fost „distribuit" la casa de cultură a sectorului 6 și la corul de femei al sindicatului „Statistica", prezentîndu-se (o parte dintre coriști au' fost machiați pentru a nu fi recunoscuți) în concurs ca formații de amatori. Multe orchestre simfonice, de muzică ușoară și populară s-au „completat" cu profesioniști care după consumarea• fazei de concurs s-au retras — firesc — la propriile lor instituții".Exemplele acestea învederează persistența unor concepții profund eronate în îndrumarea mișcării artistice de. amatori. Permanența ei e înțeleasă adesea ca un exces competitiv, încorporat statistic într-o evoluție de cifre. De aceea se recurge la unele „stratageme" depășind profilul de activitate caracteristic amatorilor, primul refugiu consti- tuindu-1 profesionalizarea, pe care se grefează incompetența și denaturarea în primul rînd a folclorului muzical-coregrafic. Directorul Institutului de etnografie și folclor afirma că aceasta se întîmplă și datorită nerespectării „spiritului științific de . valorificare scenică a folclorului. La institut cercetăm și teoretizăm aspectele esențiale ale valorificării folclorului, dar concluziile noastre nu găsesc suficientă adeziune practică, datorită unor organizatori și instructori. Mișcarea artistică de amatori trebuie înțeleasă și apreciată numai între coordonatele ei caracteristică, fără adaosuri șî Infiltrări de profesionalism".

Insă le-ar putea demonstra că nu sînt deloc scumpe din moment ce prezența lor în școală preîntâmpină proasta lor utilizare mai târziu, în producție, de către muncitori care, necunoscîndu-le, le folosesc cu un randament slab și le scot prematur din uz. Așa este cazul — cunoscut mai bine de mine — cu utilajele moderne din țesătoriile și tăbăcăriile nou create. în special în ultimul caz, absolvenții, odată ajunși în'producție, intră în contact cu mașini de mare complexitate tehnică pe care nu au avut ocazia să le cunoască în atelie- rele-școală. Tocmai de aceea consider absolut necesar ca ministerele să repartizeze pentru atelierele-școală și mașini folosite pe scară largă în procesul de producție.Sînt desigur și cazuri cînd datorită numărului mare de elevi și, în special. gabaritului foarte ridicat mașinilor, atelierul-școală să poată funcționa corespunzător, aceste condiții sint de părere să se amenajeze în cuprinsul întreprinderilor zone-școală sau linii tehnologice ale căror utilaje să poată fi folosite îndeosebi de elevi. Asemenea forme de instruire practică organizate la întreprinderile „11 Iunie" „Bega", la Fabrica de 1 Timișoara s-au dovedit a fi deosebit de valoroase. Sub îndrumarea și controlul direct al instructorilor de practică — angajați ai școlii — elevii au înțeles foarte repede caracteristicile mașinilor, s-au familiarizat . cu întregul complex de relații teh- nico-științifice pe care se bazează producția, au reușit să se integreze rapid și cu bune rezultate în procesul muncii.■Amintesc, de asemenea, necesitatea adine resimțită, ca munca elevilor în atelier să beneficieze de .un sprijin și o îndrumare mai substanțială din partea S-a spus, și pe bună fiecare elev trebuie să drumătorul său nu numai pe omul cu mai multe cunoștințe teoretice și practice, dar și pe cel capabil șă..] execute' cu: măiestrie o lucrare, să ofere un exemplu viu de ceea ce înseamnă muncitorul care-și exercită profesiunea ca un „artist". Evident, nu puțini dintre actualii mai- | ștri-instructori îndeplinesc asemenea cerințe. Dacă însă influența lor și ■] în această direcție e totuși mai slabă, cauza se identifică în numărul mare al elevilor de care trebuie să se ocupe. Iată de ce consider că un maistru-instructor să nu mai aibă în responsabilitatea sa 60 de elevi, ca în prezent, ci doar o grupă de 15 elevi, de care să se ocupe îndeaproape, pe parcursul tuturor perioadelor de calificare a elevilor în meseria aleasă.O asemenea soluție solicită, probabil, cheltuieli ceva mai ridicate pentru organizarea și conducerea a- telierelor-școală. Dar eventualele sume suplimentare ca și cheltuielile bugetare în general, destinate instruirii practice a elevilor, pot fi mult diminuate prin învestirea ateliere- lor-școală cu atributul economicității, prin transformarea lor în unități care să realizeze beneficii din vînzarea produselor executate de elevi. O asemenea caracteristică le-ar spori considerabil valoarea instructivă, întrucît i-ar obișnui pe elevi să lucreze în condiții similare din toate punctele de vedere cu cele dintr-o întreprindere. Conștiința că produsul asupra căruia tânărul intervine va fi oferit pe piață, că el va putea fi sau nu vîndut, perspectiva multiplelor consecințe ce decurg de aici creează un factor de emulație pentru însușirea la înalt nivel a profesiunii.Concepute pe asemenea coordonate, atelierele-școală le vor- oferi elevilor deprinderi concrete de muncă, pe măsura nevoilor resimțite de tineri după absolvirea școlii în întreprinderi, unde timp de 3—12 luni vor fi încadrați ca muncitori practi- canți. Să nu uităm niciodată că gradul de răspundere profesională și socială la care vor reuși să se ridice acești tineri în procesul de producție depinde de activitatea noastră școala profesională.
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18.30 — Curs de limba franceză (lecția a 7-a).

17.30 — Pentru cei vestiri pe degete nul muncit" de Al. Mi- tru. — Prezintă Brîn- dușa Zoița-Silvestru. — Filmul : „Kiri clovnul". In direct... Apele și protejarea lor. — Transmisiune de la Comitetul de Stat al apelor.

19,00 — Pentru tineretul școlar : „Reportaj în alb". — Aspecte de Ia Alpiniada tineretului.19,30 — Telejurnalul de seară.19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.20,00 — Filmul serial : „Thierry la Fronde".20,26 — Album de poezie : Geo Dumitrescu.20,S5 — Ancheta TV. Cum se distrează tineretul ?21,00 — Ștafeta — film realizat de televiziunea cehoslovacă.21,15 — Istoria teatrului românesc : I. L. Caragiale (II)..22,45 — Telejurnalul de noapte.
I

Octavian NÎCA

Spiritul științific, călăuzit de spirit critic, nu se menține doar în domeniul pur logic, afirmînd e- ficiența metodelor și înlăturînd so- | fismele și inexactitățile observației,„ I Activitatea științifică presupune, în. I același timp, conștiință morală. Cri- I teriul etic, onestitatea omului de știință, alcătuiesc călăuziri tot atît de I esențiale. Se cunoaște cazul unui om de știință care, din dorința notorietății, a falsificat intenționat datele obținute prin cercetare. Rezultatele-;1 fiind -controlate de alți cercetători- ’ I și neconfirmate,, omul de știință neo? . nest nu a aflat altă ieșire din acest| impas moral, decît prin sinucidere.- Formarea spiritului științific, așa cum se desprinde din aceste cîteva| considerații, comportă așadar, o continuitate în efort, care începe I cu primii ani^ ai școlii. în acești ani, va trebiii să se dezvolte călă-I uzirea științifică dezinteresată, îm- i binată cu activitatea practică, de verificare și aplicare a concepțiilor teoretice ; viitorul cercetător va trebui să deprindă, încă din primii ani ai școlii, rigoarea judecății primejdia sofismului, prudența în aV firmație, claritatea formulării, îndoiala metodică, nevoia' de verificare permanentă a rezultatelor obținute, continuitatea în efort, critica tutu- i. ror condițiilor în care se săvîrșește observația și experimentarea, exactitudinea interpretărilor, înlăturarea falsificării faptelor printr-o perspecr tivă de înțelegere vicioasă și mal ales, afirmarea corectitudinii morale.Menținerea la domeniul imediat al faptelor nu reprezintă însă decît o față a activității științifice. Știința înseamnă în același timp, generalitate, vast orizont teoretic, sinteză. Omul de știință nu se limitează, nu trebuie să se limiteze, la fragment. Numai prin integrarea faptului sau grupelor de fapte particulare în vaste perspective, faptul studiat capătă semnificație. Omul de știință nu cercetează fenomene izolate, ci structuri. Numai prin această perspectivă de totalitate el depășește rutina și drumul bătut ajungînd la o înțelegere de sinteză, care este temeiul spiritului creator. Nu vom nega, fără îndoială, însemnătatea activităților speciale și uniforme, zise „de rutină", dar înțelegem să subliniem necesitatea omului de știință de a se defini prin inițiativă personală șl prin imaginație creatoare.Se va putea intui, astfel, complexitatea de structură mentală a omului de știință, și întrunirea de orientări mentale antinomice, reclamate de studiul exact al realității : călăuzit către studiul concretului imediat, omul de știință îmbrățișează un vast orizont teoretic ; cunoaștere și aplicație practică sînt, în activitatea lui, intim «îmbinate ; cercetarea condusă de metode riguroase, cu aplicație, uniformă, este călăuzită de ipoteza care anticipează, ur- mînd ca aceasta din urmă să fie confirmată sau înlăturată, prin observație și experiment ; supunerea la realitate, prin examen permanent, întâlnește, în spiritul savantului, fantezia creatoare ; exactitatea judecății este călăuzită, în activitatea lui. de un principiu etic, al onestității cu sine și cu ceilalți.Corolarul acestei înmănuncheri de calități va fi o atitudine bine definită față de întregul valorilor sociale la care înțelege să adauge rezultatele cercetărilor sale originale. Numai în acest sens, credem că ac-y tivitatea științifică, expresie a unei rigori mentale, a unui spirit creator și a nevoii de participare la viața socială, poate conduce la progresul științific și tehnic al omenirii.Formarea spiritului științific nu constituie însă numai un proces de dezvoltare individuală ; este o largă rezultantă socială — a organizării în- vățămîntului. a gradului de pregătire a învățătorilor și profesorilor, a mijloacelor tehnice de care d’spun laboratoarele, a posibilității documentării teoretice prin biblioteci cuprinzătoare, a contactului personal cu oamenii de știință din diferite țări.în veacul nostru, formația spiritului științific este rezultatul unei structuri sociale și culturale de totalitate.
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Pe lacul din Cișmigiu au început plimbările cu barca Foto : M. Cioc
HS n

SPORT viața internațională
•v

ACTUALITATEA LA ȘAH...• După trei runde, în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad, în fruntea clasamentului se află jucătoarele iugoslave Markovici și Liliak cu cîte 3 puncte, urmate de Gaprindașvili (U.R.S.S.) 2,5 puncte, Nicolau (România) 2 puncte etc. In runda a 3-a, Nicolau a remizat cu maestra sovietică Alia Kușnir, Gaprindașvili a cîștigat la Stadler, Liliak la. Heemskerk și Markovici la Konar- kowska.

9 Astăzi, la ora 16,30, în aula Institutului de petrol și gaze din Capitală, începe turneul internațional de șah al României, aflat la cea de-a 9-a ediție. Printre par-ticipanți se numără 5 mari maeștri internaționali : Gipslis (U.R.S.S.), Bilek (Ungaria), Parma (Iugoslavia), Tringov (Bulgaria) și Florin Gheorghiu (România). Pe lista concurenților sînt înscriși și alți numeroși jucători de valoare din Anglia, Cehoslovacia, R. D. Germană și din tara noastră.
O Mîine seară, începînd de la ora 

19, în sala Casei de cultură a ti
neretului din sectorul IV (str. Turtu- . 
rele) va avea loc o nouă gală de box 
din cadrul fazei finale pe Municipiul 
București a campionatului republican 
de seniori.

• „Centura Sportul", trofeu ce va 
fi atribuit pe categorii boxerilor 
cîștigătorv ai meciurilor finale, se 
încheie joi, o dată cu gala decisivă.

Cele 11 partide finale sînt' progra
mate în sala Floreasca, cu începere 
de la ora 19. Printre candidații la 
obținerea „Centurii" se află pugiliști 
binecunoscuți, ca Ion Dinu (Farul), 
C. Stanef (Dinamo), Al. Murg (C.S.M. 
Cluj), Gh. Chivăr (Steaua),'P. Cîm- 
peanu (Metalul) etc., precum și o serie de tineri evidențiati cu ocazia 
celor două gale preliminare desfășu
rate zilele trecute la Cluj.

NIGERIA •A
LEIPZIG

1

Consecințe
ale războiului

Conferința
9

germană

Recepție cu prilejul 

sărbătorii naționale a Danemarcei

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Danemarcei, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Richard Wagner Hansen, a oferit luni, în saloanele ambasadei, o recepție.Au participat Aurel Moga, Pom- piliu Macovei, Bujor Almășan, Matei Ghigiu — miniștri, Vasile Șan- dru, adjunct al ministrului aface

rilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, .oameni de artă și cultură, ziariști.Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Cronica zilei

peste un 
sfert de 
mileniu

(Urmare din pag. I)

LA PATINOARUL „23 AUGUST" din Capitală a început ieri concursul internațional de patinaj artistic pentru „Cupa București", la care participă tineri patinatori din Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, R.S.F.S. Rusă, Ungaria și România. După primele trei exerciții impuse, la fete conduce Bianca Kurzbuchlerova (Cehoslovacia), iar la băieți Martin Sochor (Cehoslovacia).Astă seară, concursul se încheie cu exercițiile libere, urmînd ca miercuri să aibă loc festivitatea de premiere și „Carnavalul pe gheață".

„RALIUL FLORILOR", tradițională competiție automobilistică, a fost cîștigată în acest an de finlandezul Pauli Toivonen. învingătorul a pilotat o mașină „Porsche". Locul doi a fost ocupat de engleza Patricia Moss („Lancia Fulvja").

LAGOS 11 (Agerpres). — Intr-un comentariu al agenției Associated Press, consacrat situației din Nigeria, se arată că economia acestei țări întîmpină dificultăți tot mai mari ca urmare a continuării luptelor dintre forțele guvernului federal și trupele conduse de locotenent colonelul Ojukwu, șeful guvernului din provincia secesionistă Biafra. Citind o statistică oficială, agenția precizează că la mijlocul lunii februarie rezervele valutare ale Nigeriei au înregistrat o scădere de 84 milioane dolari în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent. Această scădere s-a datorat mai ales cheltuielilor sporite destinate achiziționării de echipament militar. Concomitent, se manifestă tendințe tot mai accentuate de devalorizare a monedei naționale — lira nigeriană. Se menționează, totodată, că producția de petrol, de cacao și arahide a scăzut considerabil, ceea ce atrage, de asemenea, o scădere a veniturilor țării.

a muncitorilorLEIPZIG 11 (Agerpres). — Agenția A.D.N. transmite că la Leipzig și-a desfășurat lucrările cea de-a 27-a conferință germană a muncitorilor la care au participat reprezentanți ai muncitorilor din R.D.G., R.F.G. șl Berlinul occidental, precum și o delegație a P.S.U.G., condusă de Albert Norden, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., o delegație a Partidului Comunist din Germania, condusă de Erich Gliickauf, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. țdin Germania. Participanții au discutat probleme ale luptei oamenilor muncii germani pentru pace, democrație și socialism, împotriva manifestărilor neonazista din R.F.G.

Ministrul transporturilor auto, navale și aeriene. Ion Baicu, a plecat luni dimineață la Budapesta pentru a participa la sesiunea jubiliară consacrată celei de-a XX-a aniversări a semnării Convenției privind regimul de navigație pe Dunăre. Printre persoanele oficiale aflate pe aeroportul Băneasa la plecare era Sandor Argyelan, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.'P. Ungare la București.
★La București a fost semnat luni un protocol între Republica Socia- Mstă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind cooperarea în domeniul realizării de utilaje pentru construcția, modernizarea și întreținerea drumurilor, precum și al livrărilor reciproce de asemenea utilaje în perioada 1971—1975.Din partea română protocolul a fost semnat de N. Stere, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene, iar din partea fonetică de V. G. Solnțev, membru al Colegiului Ministerului pentru Construcția de Utilaje Rutiere și de Gospodărie Comunală.
★După o călătorie de două zile, 

pe Valea Prahovei și la Brașov, unde a vizitat o serie de unități comerciale, ministrul polonez al comerțului interior, Edward Sznai- der, s-a înapoiat luni la prînz în București.In aceeași zi, Mihail Levente, ministrul comerțului interior, a oferit un dineu în cinstea oaspetelui, la care au luat parte Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P.

Polone la București, membri ai ambasadei și ai delegației poloneze și alte persoane oficiale.
★Cu prilejul prezenței în țara noastră a unei delegații a Academiei polone de știință, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit luni seara un cocteil.
★Luni dimineață s-a înapoiat în Capitală delegația C.C. al U.T.C., formată din Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., și Neculai, Mancaș, reprezentantul permanent al U.T.C. la F.M.T.D, care a participat la ședința Cpmitetului Executiv al Federației Mondiale a Tineretului Democrat.

★Dl. C. W. Jenks, prim-director general adjunct al Biroului Internațional al Muncii, care face o vizită în țara noastră, a conferențiat luni după-amiază la Casa de cultură' a I.R.R.C.S. despre „Dreptul, puterea - și responsabilitatea în comunitatea internațională actuală". Conferința a fost ținută sub auspiciile Asociației de drept internațional și relații internaționale.
★La Institutul medico-farmaceutic București, întreprinderea „Opton" de aparatură de optică și fizică din Oberkochen — a R. F. a Germaniei, a deschis luni dimineața o expoziție de aparate de precizie din domeniile medicinei, biologiei, chimiei și științelor naturii. Zilnic, pînă la 21 martie, specialiști ai întreprinderii vor organiza demonstrații practice și conferințe tehnice despre aparatele expuse.(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE

PREMIERA FILMULUI „RĂPIREA

Noua peliculă în cu
lori a cinematografiei ro
mânești, „Răpirea fecioa
relor", realizată de stu
dioul București, după 
scenariul semnat de Eu
gen Bărbii, Dinu Cocea

„LILIACUL

și Mihai Opriș, a fost 
prezentată luni seara în 
premieră la cinemato
graful „Patria" din Ca
pitală. Din numeroasa 
distribuție amintim pe 
Emanoil Petruț, Marga

FECIOARELOR"

Barbu, George Constan
tin, Toma Caragiu, Olga 
Tudorache, Marian Hu- 
dac, Tanți Cocea, Colea 
Răutu, Alexandru Giu- 
garu, Mihai Pălădescu. ‘

Pe tablă era desigur înscris binomul lui Newton, iar deasupra ușii, în locul vreunei invocații divine, în eleganța de aquafor- te a literelor gotice, deviza lui : „Hypothesis non fingo“ („Nu plăsmuiesc ipoteze").La anul acela, 1710, bătrînul •mag al fizicii și matematicilor era în culmea gloriei. Avea șaizeci și opt de ani, era de peste treizeci de ani membru și de șapte ani președinte a! Societății Regale din Londra. Este așadar foarte posibil ca manuscrisul a- supra căruia pios ne aplecăm noi astăzi să aibă notate idei despre legea atracției universale, despr'e legea inerției, legea proporționalității forței și accelerației și legea acțiunii și reacțiunii, comunicate de la acea catedră de însuși Newton, iar conspectul „Principiilor matematice ale filozofiei naturale", să fie făcut de student chiar după ediția princeps de la 1687.Mă rog, aprinse de emoție, supozițiile și imaginația ne pot duce departe ! Ce va fi visat studentul întorcîndu-se în țară cu laurii științei pe frunte, cum o fi dorit el să continue, în vreo școală de științe românească, cele însemnate în caiet, care a fost destinul lui și al visurilor lui, nu știm — pînă ce munca arhiviștilor nu va elucida toate datele.Mă uit la alte știri, sosite de pe meleagurile noastre în a- ceeași zi. Prima : la Brașov — lucrările primului colocviu științific de ergonomie cu aplicații în industria construcțiilor de mașini. A doua : la Galați a părăsit țărmul șantierului naval, ple- cînd în probe de marș, primul vas de 12 500 de tone construit în România.Deci, în aceeași zi, trei știri, cu totul deosebite, apropie găsirea unui caiet cu notițe despre învățătura lui Newton cu dezbateri ale unei moderne științe, „știința complexă a muncii" și cu pornirea primului mineralier românesc. Un fapt din istoria științei românești, un alt fapt care arată cum, completînd cercetarea tehnologică, economică și organizatorică, ergonomia își pune amprenta modernă, și un al treilea fapt care ne informează despre un produs românesc de performanță.Legătura acestor două evenimente, cu găsirea în aceeași zi a manuscrisului vechi de 258 de ani, este întîmplătoare. Dar cîte semnificații — din sfera progresului tehnico-știin- țific — nu-ți relevă cîteodată o zi oarecare !

LA „PALATUL SPORTURILOR" DIN BOLOGNA s-a desfășurat primul meci dintre Virtus Bologna și Steaua București, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei masculin. Voleibaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—0 (15—11, 15—12, 15—13). Returul va avea loc la București în ziua de 16 martie.ÎN CADRUL SFERTURILOR DE FINALĂ (primul joc) ale „Cupei campionilor europeni" la volei feminin, la Cracovia s-a disputat întîlnirea dintre Wisla Cracovia și Dinamo București. Victoria a revenit gazdelor cu 3—1 (7—15, 15—12, 15—4,15—2). Meciul retur — la 20 martie, la București.ÎNCĂ DOUĂ NOI RECORDURI MONDIALE LA PATINAJ VITEZĂ, în proba de 10'000 m fiorvegianul Per- Willy Guttormsen a fost cronometrat cu timpul de 15'16”l/10. (Vechiul record era de 15’2O”3/10 și aparținea compatriotului său Fred Anton Maier). O performanță extraordinară a obținut cunoscutul patinator olandez Kees Verkerk, care la totalul celor patru probe a realizat un nou record mondial cu 172,058 puncte.

SLALOMUL SPECIAL PENTRU „CUPĂ FEMINA", desfășurat la Abe- tone (Italia), a fost dominat de schi- oarele franceze Florence Steurer, Annie Famose și Britte Lafforgue.CONCURSUL DE SCHI DIN MUNȚII LIBANULUI a continuat cu disputarea probei masculine de slalom uriaș. Victoria a revenit francezului Leo Lacroix. Cu o. zi în urmă, Leo Lacroix cîștigase și prbba de slalom special.

" LA OPERA ROMANĂ
■

vremea
Opera română a pre

zentat luni seara în pre
mieră capodopera lui 
Johann Strauss „Lilia
cul". Rolurile principale 
sînt interpretate de so
liști ai primei noastre 
scene lirice, printre care 
Magda Ianculescu, Teo
dora Lucaciu, Iulia Bu-

cluceanu, Valentin Teo- 
dorian, loan Hvorov, 
George Mircea. Alături 
de ei, ampla distribuție 
cuprinde și pe dansatorii 
Alexa Mezincesqu, Ilea
na Iliescu, Marfa Her- 
tzeg, Sergiu Ștefanski, 
Dan Moise, Ion Tugea- 
ru și alții. La realizarea

spectacolului și-au mai 
adus contribuția: regi
zorul lean Rînzescu, 
maestrul coregraf Oleg 
Danovschi, pictorul sce
nograf Ofelia Tutovea- 
nu, dirijorul Cornel Trăi- 
lescu și dirijorul corului 
Stelian Olariu.

TURNEUL ANSAMBLULUI VIETNAMEZ 
DE CIRC Șl VARIETĂȚI

Ansamblul de circ și 
varietăți din R. D. Viet
nam, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, 
a prezentat luni seară, în

Sala sporturilor, sub con
ducerea artistică a lui 
Ugu Yen Hoai, primul 
său spectacol în orașul 
Constanța. Numerele de

acrobație, echilibristică, 
jonglerie, dresură etc. au' 
fost viu aplaudate de 
localnici.

CONCERT SIMFONIC

La concertul simfonic 
extraordinar de luni sea
ra al Filarmonicii de sfat 
din Oradea, prezentat 
sub bagheta dirijorului 
Ervin Acel, în sala tea

trului din localitate, și-a 
dat concursul pianista 
franceză Michel Boegner, 
care a interpretat Con
certul tir. 2 în fa minor 
pentru pian și orchestră

de Chopin. Programul a 
mai cuprins Uvertura 
„Petru Rareș" de .E. 
Caudella și Simfonia a 
3-a de Bruckner.

(Agerpres)

■MMBnanaaaHBaoMcaaBiiBaIeri în țară : Vremea s-a răcit în cea mai mare parte a țării. Cerul a fost mai mult noros. Au căzut ninsori locale în Banat, Transilvania, Moldova și zona de munte. In sudul țării s-au semnalat ploi slabe; însoțite izolat, în Muntenia și Dobrogea, de descărcări electrice. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între minus 6 grade la Tîrgu Neamț și Cîmpu'lung Moldova și 12 grade la Călărași, Turnu Mă- . gurele, Constanța și Măicănești.Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 martie. în țară : Vreme relativ rece în prima parte a intervalului, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, atît sub formă de ploaie, cît și sub formă de ninsoare. Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile minime în ; nordul țării vor fi cuprinse între minus 10 și minus 4 grade și între minus 3 șl plus 3 grade în sud, iar maximele între miinus 1 și plus 5 grade în nord, iar în sud între 5 și 10 grade. în București : Vreme relativ rece la început, apoi în încălzire ușoară.

PE STADIONUL „AZTEC" din Ciudad de Mexico s-a desfășurat cea de-a treia întîlnire dintre selecționatele de fotbal’ ale Mexicului și U.R.S.S. Și de data aceasta cele două echipe au terminat la egalitate : 0—0.LA PRAGA s-a desfășurat primul meci dintre Dukla Praga și Partizan Bjelovar (Iugoslavia), pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. Cehoslovacii au învins cu 25—16 (13—9).PRIMUL MECI AL SEMIFINALEI „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA HOCHEI PE GHEAȚĂ dintre formația S.C. Dynamo Berlin și echipa finlandeză Aessaet Pori s-a încheiat cu scorul de 5—0 (0—0, 2—0, 3—0) pentru berlinezi.OPTIMILE DE FINALĂ ALE „CUPEI FRANȚEI" LA FOTBAL s-au soldat cu cîteva rezultate surprinzătoare. Formația de amatori Guevilly a reușit să învingă cu 1—0 echipa Lyon. Victorii puțin scontate au obținut și echipele de categorie inferioară Dunkerque și Angouleme, care au întrecut cu 1—0 și respectiv 2—0 • pe Nisa și Rouen.CU PRILEJUL UNUI CONCURS DE ATLETISM desfășurat la ,San Jose (California), Peter Boyce a cîști- gat proba de săritură în înălțime cu performanta de 2,17 m.

răsfoind presa străină

liberalilor au rupt
regimul generalilor"

(Urmare din pag. I)

a

Numeroasele luări de poziție anti-N.A.T.O. înregistrate de la începutul acestui an și care au avut un larg ecou în presa norvegiană învederează că principalilor adversari ai atlantismului — comuniștii și -socialiștii de stînga — li se adaugă pe zi ce trece forțe noi, de cele mai diferite tendințe. La mijlocul lunii ianuarie, organizația de tineret a partidului muncitoresc, fost partid de guvernămînt, a lansat o amplă campanie sub lozinca „adio N.A.T.O.". Scopul campaniei — după cum declara unul din conducătorii organizației — este de a împiedica Stortingul să adopte hotărîrea ca Norvegia să participe în continuare la a- lianța atlantică după 1969. De a- semenea, declarația adoptată de participanții la Congresul „Fritt Forum* — organizație studențească a aceluiași partid — cere guvernului să acționeze în sensul dizolvării pactului atlantic și al creării unui sistem de securitate colectivă în Europa. La mișcarea anti-N.A.T.O. participă și o parte a tineretului din partidul Venstre, formație reprezentată de altfel în actuala coaliție guvernamentală.Un puternic răsunet a avut publicarea la sfîrșitul. lunii ianuarie a scrisorii redactate de „Mișcarea pentru retragerea Norvegiei din N.A.T.O.*. Printre cei 260 de semnatari figurează membri ai Partidului Muncitoresc Norvegian, cu- noscuți savanți, scriitori, artiști. In scrisoare se arată că blocul atlantic nu este și nici nu poate fi un instrument de pace, care să contribuie la dispariția încordării dintre Est și Vest, că politica externă a Norvegiei trebuie să fie orientată în direcția asigurării independenței țării și a promovării destinderii.

Echipele de baschet ale'clubului Politehnica București au avut o „zi bună" în campionatele republicane. La feminin, Politehnica a întrecut Voința Brașov cu 85—44 (în fotografie — o imagine din acest joc), iar la masculin studenții bucureșteni i-au întrecut pe colegii lor din Galați, de asemenea, cu un scor net: 91—66.Alte rezultate : feminin : Cri- șul-U. Cluj 67—39, Mureșul-Ra- pid 61—83, Progresui-Construc- torul 56—43, I.C.F.-Voința București 58—47 ; masculin : Steaua- Rapid 72—65, Dinamo-Crișul 75—49, U. Timișoara-Farul 63—56, U. Cluj-I.C.F. 68—58, Comerțul- Politehnica Iași 82—53.
Este știut că, la fel ca și alte țări, Norvegia a fost atrasă în pactul nord-atlantic pro- mițîndu-i-se avantaje de ordin politic, economic, militar. Dar cei 19 ani care au trecut au arătat convingător opiniei publice că nu de avantaje poate fi vorba, ci dimpotrivă. Pe plan intern, apartenența la trlianță s-a tradus mai ales prin sacrificii materiale, care, după cum era de așteptat, au afectat

Aceasta este concluzia ziarului „LE MONDE“ care analizează într-un articol cu titlul ele mai sus situația regimului saigonez în urma ofensivei F.N.E.„Arestările recent operate în cercurile politice și religioase de la Saigon sînt mult mai numeroase decît se credea inițial. Bonzi, avocați, medici și universitari, în total 500 de persoane, umplu localurile poliției după arestarea lui Tri Quang, șeful grupării antiguvernamentale a budismului, precum și a lui Au Truong Thanh, fost ministru al economiei naționale, Truong Dinh Dzu, situat pe locul al doilea la alegerile prezidențiale din septembrie și Ho Thong Minh, ministru al apărării în 1955, pentru- a nu cita decît pe cei mai cunoscuți dintre întemnițați.După cum era de așteptat, cercurile opoziției sînt cele care au avut în primul rind de suferit. Trebuie precizat că în viața politică de la Saigon există două curente ale opoziției care, deși ezită pentru moment să se ralieze Frontului Național de Eliberare, sînt ostile puterii generalilor.Primul 'curent e format de aripa radicală a budismului condusă de Tri Quang și din simpatizanții săi. Ideile care o animă se pot rezuma în felul următor: antiamericanism virulent, dublat de un pacifism din ce în ce mai categoric. De la eșecul insurecției pe care a condus-o la Hue și la Da Nang în primăvara anului 1966, bonzul Tri Quang continuă să nege
a N.A.T.O.* a lui Kari Enholm. Demonstrînd că apartenența la alianța atlantică este un factor de insecuritate, susceptibil să antreneze țara în complicații internaționale catastrofale, Enholm arată că Norvegia nu are nevoie de pactul atlantic, că există alte soluții care să țină seama de interesul național. „Participarea la N.A.T.O., subliniază autorul, amenință securitatea noastră, afectează tra-

Norvegia în curentul

economia țării. Ca și alți membri ai pactului. Norvegia a fost obligată să-și (sporească continuu cheltuielile militare, să pedaleze într-un ritm crescînd în -cursa înarmărilor. In decurs de 16 ani, bugetul militar a crescut cu mai bine de 1 700 milioane de coroane. Toate aceștea mulți norvegieni cum scrie ziarul că „ar fi extremregretabil dacă Norvegia va continua să iacă parte din această organizație".Tocmai pe această linie se înscriu și o serie de lucrări apărute în ultimul timp la Oslo, dintre care se remarcă „Norvegia — bază

explică de ce gîndesc — așa „Dagbladet* — de primejdios și

dițiile parlamentaro și democratice ale statului. Ea întreține tensiunea, împiedică lupta pentru dezarmare și pace, care corespunde aspirațiilor poporului. Dată fiind situația strategică a țării, se impune demilitarizarea zonei noastre geografice". „Norvegia — conchide Enholm —- trebuie să se retragă din N.A.T.O. și să adopte statutul unei neutralități pozitive, garantate de Organizația Națiunilor Unite".După cum se apreciază, intensificarea mișcării împotriva pactului nord-atlantic se află în Norvegia încă la început. Ea crește, însă, și va lua fără îndoială amploare, pe măsura apropierii scadenței N.A.T.O.

orice legitimitate puterii militare. Recent, la începutul ofensivei pe care a lansat-o împotriva capitalei, F.N.E. a instalat unul din cartierele sale generale în apropierea pagodei An-Quang, sediul acestei mișcări budiste, și chiar ■ în însuși interiorul pagodei, afirmă generalul Loan, directorul poliției sai- goneze, oare-1 acuză pe Tri Quang de colaborare cu Frontul. Bonzul, deși dezminte aceste afirmații, a reproșat totuși fățiș americanilor și cercurilor guvernamentale de a fi bombardat și de a fi masacrat populația în anumite cartiere populate ale Saigonului. Tri Quang, oare este indignat de războiul american, nu ascunde că este favorabil unei reglementări rapide a conflictului, chiar dacă încetarea luptelor ar trebui să ducă la formarea unui guvern condus de F.N.E. La rîndul său, Asociația budiștilor vietnamezi din străinătate a făcut cunoscut recbnt că „arestarea liderului budist Tri Quang și a altor personalități preocupate de pace constituie o dovadă incontestabilă a voinței deliberate a americanilor și generalilor de la Saigon de a lichida pe toți patrioții, oricare ar fi, pentru a-și continua acțiunea lor sîngeroasă". Tonul acestor declarații spune mult în legătură cu. animozitatea care domnește în cercurile budiste antiguvernamentale, despre care nu se poate de altfel uita că sediul principal rămîne orașul Hue.Cel de-al doilea curent de opoziție', mai recent, s-a dezvoltat de un an încoace în cercurile burgheziei liberalo din capitală și din marile orașe alo Deltei Mekongului. Unul din liderii a- cestui curent, Au Truong Thanh, burghez bogat din sud, s-a pronunțat în iunie 1967 pentru o încetare a focului imediată și tratative cu Frontul. El și-a prezentat candidatura la alegerile prezidențiale din septembrie 1967, dar nu a fost autorizat să se prezinte. De atunci el nu și-a schimbat poziția. Acești burghezi, majoritatea de formație occidentală, au comun faptul ■. că au menținut relații prietenești cji funcționarii superiori americani de la Saigon sau Washington. Prin aceasta ei se separă de budiști, ai căror conducători sînt fie universitari originari de la Hue și din regiunea înconjurătoare, fie bonzi formați în mî- năstirile din Japonia, din Ceylon, sau India. De o parte antiamericanism, cel al lui Tri Quang, de cealaltă reflexul împotriva absurdității războiului american, cel al lui Au Truong Thanh. Delimitarea este încă destul de limpede. Ea nu va rămîne poate astfel multă vreme. Chiar dacă se hotărăsc însă destul de repede să elibereze personalitățile întemnițate, generalii de la Saigon le vor fi oferit un nou prilej de a se delimita față de regimul lor militar. Privind lucrurile îndeaproape, operația nu este nicidecum rentabilă pentru regimul saigonez : a- ceste arestări reduc încă și mai mult poziția regimului. Generalii Thieu și Ky nu mai numără nici un fel de e- lemente credincioase. Chiar în sinul guvernului există unii, care cu gînduî, de asemenea, la viitorul lor, întrețin de pe acum contaote destul de strînso cu opoziția și nu-și ascund în particular îngrijorarea, ba chiar dezgustul inspirat de brutalitatea cu care unitățile guvernamentale, îndeosebi la Saigon și la Hue, au reprimat insurecția care a avut loc de Anul nou vietnamez. Este semnificativ să se constate că cei care au fost întemnițați aparțin unei generații mai tinere.Recentele arestări efectuate de poliția generalului Loan nu au contribuit în nici un caz la încetinirea a- cestei mișcări. |



I

I

Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare Noi execuții
/

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

viața internațională

GENEVA 11. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : La cererea celor doi copreședinți ai Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, luni după-amiază a a- vut loc la Geneva o ședință specială a comitetului. Primul a luat cuvîntul șeful- delegației române,
Nicolae Ecobescu, care a prezentat o serie de amendamente textul revizuit al proiectului tratat privind neproliferarea melor nucleare prezentat înmun de șefii delegațiilor S.U.A. și U.R.S.S,

★Domnule președinte,Etapa parcursă de la data, depunerii pe masa conferinței noastre a unui text revizuit al proiectului de tratat cu privire la neproliferarea armelor nucleare a prilejuit delegațiilor aci prezente să-și expună considerentele lor față document. xDelegația română a analizat cu toată atenția textul revizuit al proiectului de tratat și subscrie la părerile exprimate că el marchează un pas înainte pe calea realizării unui proiect care să corespundă principiilor enunțate în rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U., frecvent invocate în dezbaterile noastre. Apreciem eforturile depuse de copreședinți, de toate delegațiile angrenate în aceste negocieri și progresele realizate în direcția îmbunătățirii proiectului de tratat, prin luarea în considerare a unora din numeroasele propuneri juste, temeinic elaborate, ce au fost prezentate de țările nenucleare.Incontestabil, ameliorarea proiectului de tratat prin satisfacerea unora din cerințele legitime ale țărilor nenucleare constituie un proces pozitiv și el trebuie continuat. Pentru aceasta sînt întrunite toate premisele.Este profunda noastră convingere că, departe de a se fi epuizat toate posibilitățile, există încă domenii esențiale în care, prin negocieri reale, purtate în spiritul egalității părților, cu răbdare și perseverență, pot fi obținute noi progrese în îmbunătățirea proiectului tratatului de heprolfferâfh.---Delegația română consideră"' că rezultatele obținute pînă acum pot și trebuie să fie considerate ca un îndemn pentru perfecționarea textului actual' al proiectului de tratat, prin luarea în considerare a acelor propuneri constructive care nu și-au găsit încă oglindirea în noul text, pentru căutarea și găsirea unor rezolvări acceptabile problemelor ce nu au fost încă soluționate, pentru înlăturarea lacunelor care mai persistă și în textul revizuit al proiectului.Expresie sintetică a preocupării constante a delegațiilor reunite la masa tratativelor de a-și aduce o contribuție pozitivă la rezolvarea importantei probleme de oare ne ocupăm, aprecierile favorabile, ca și observațiile critice la adresa proiectului revizuit, sugestiile propunerile concrete făcute cursul negocierilor noastre 'au ca trăsătură comună dorința autorilor lor de a realiza, prin efortul colectiv al participanților la negocieri,. un instrument juridic internațional care să întrunească toate șansele de eficacitate.' Aceasta necesită, firește, îmbunătățirea proiectului pe linia acelor cerințe cardinale, a căror satisfacere justifică încheierea tratatului de neproliferare .— sporirea gradului de securitate al. statelor, înaintarea pe calea mării nucleare, progresul uman.

de acest

ți în

dezar- generalDomnule președinte,Călăuzită de dorința de tribui efectiv la negocierea proiectului de tratat, delegația română a avut prilejul să expună pe larg p^iția României cu privire la
--------••-''1—1 — Ccil'P

a con-
principalele componente tratatul de neproliferare trebuie să le ouprindă.Pentru cunoașterea

/te/ia în pragul 
campaniei 
electoraleROMA 11 (Agerpres). — Președintele Italiei, Giuseppe Saragat, a semnat luni decretul de dizolvare a parlamentului italian în vederea alegerilor generale cară urmează să aibă loc la 19 mai. O dată cu dizolvarea parlamentului se deschide practic și campania electorală care va dura 70 de zile. Prima ședință a noului parlament va avea loc la 5 iunie.La scrutinul electoral de la 19 mai vor lua parte 36 080 499 alegători. Ei vor trebui să desemneze pe cei 315 senatori (din 322{ șapte senatori sînt aleși pe viață), precum și pe cei 630 de deputați ai Camerei inferioare a parlamentului.

la Salisbury
iSALISBURY 11 (Agerpres). — La mai puțin de o săptămînă de la executarea, prin spînzurătoare, în incinta închisorii din Salisbury, a trei africani, autoritățile rhode- siene au procedat luni la executarea a încă doi africani. încă nu a fost decisă soarta celorlalți patru care urmau să fie, la rîndul lor, executați. Regimul rasist rhodesian a sfidat astfel cererea de clemență înaintată de avocații deținuților, precum și mesajul personal al papei Paul al VI-lea.în închisoarea din Salisbury mal rămîn acum peste 100 de deținuți condamnați la moarte și a căror soartă rămîne în continuare incertă.

dea perspectivă tratatului de neproliferare, să ofere certitudinea că el nu constituie, și nici nu va fi interpretat de nimeni în acest fel, un scop-în sine,, ci va fi însoțit de măsuri efective de dezarmare nucleară. Acesta este sensul propunerii noastre privind obligația pentru puterile nucleare de a între- prinde „măsuri concrete în vederea încetării z producției de arme nucleare, reducerii și' distrugerii, la data cea măi curînd posibilă, a armelor nucleari

paragraful 1 al articolului VI A din documentul prezentat de delegația română, potrivit căruia „părțile care posedă arme nucleare se obligă în mod solemn că niciodată și în nici o împrejurare nu vor folosi armele nucleare și nu vor amenința cu folosirea acestor arme împotriva statelor care nu posedă arme nucleare și care se angajează să. nu producă, și să nu dobîndească arme nucleare".Paragraful 2 al aceluiași articol stabilește o relație directă între o- bligația privind rieutilizarea armei nucleare și rolul ce revine Consiliului -de Securitate al Națiunilor Unite în a veghea la respectarea ei.Propunem astfel includerea următoarei . stipulațiuni : „Statele părți la. tratat au convenit să instituie prin Consiliul de Securitate o procedură corespunzătoare în scopul de a se asigura că obligația prevăzută în paragraful 1 al prezentului articol este îndeplinită".Delegația română readuce în a- tenția comitetului și propunerile sale cu privire la convocarea unor conferințe periodice și la conținutul notificării de retragere din tratat, propuneri nereflectate în proiectul revizuit./In vederea asigurării că toate prevederile tratatului vor fi realizate potrivit spiritului și literei lor, delegația română consideră că este necesar ca tratatul să prevadă un mecanism corespunzător de verificare colectivă, care să permită părților o examinare periodică a stadiului în care se află executarea tratatului, o confruntare exigentă a obiectivelor stabilite cu realizările concrete obținute. Soluția cea mai potrivită este, așa cum am avut ocazia să declarăm încă în prima etapă a negocierilor noastre și în favoarea căreia s-au pronunțat și alte delegații, convocarea unor conferințe periodice, la intervale late, cu participarea tuturor lor semnatare ale tratatului.Delegația română propunefurarea din proiectul de tratat a clauzei privind conținutul notificării de retragere din tratat, știut fiind că este, de competența exclusivă a fiecărui stat de a hotărî asupra evenimentelor care pun în pericol interesele sale supreme și nici un alt stat sau organism internațional nu are calitatea de a lua în discuție și, cu atât1 mai puțin, de a decide asupra a ceea ce ține de dreptul suveran al statului. Orice altă soluție contravine principiilor ce stau la baza relațiilor dintre state și nu are precedent în. practica modernă a tratatelor internaționale.; înainte de a încheia, domnule < președinte, delegația română' do-, rește să-și exprime convingerea că propunerile sale, împreună cu propunerile și sugestiile avansate de celelalte delegații, vor contribui la elaborarea unui text de tratat care să ’ se bucure de o largă adeziune internațională, să constituie un instrument juridic eficace, demn de sprijinul tuturor popoarelor.

control de natură a preveni pericolul proliferării armelor nucleare prin intermediul bazelor militare, dotate cu armament atomic, ce se află pe teritoriile unor state nenucleare. Or, potrivit obligațiilor de- curgînd pentru părțile la tratat în virtutea articolelor I și II, trebuie ridicată o barieră de nădejde care să facă imposibilă orice formă de proliferare, a armei nucleare. Acestei exigențe îi corespunde propunerea delegației române, referitoare la paragraful 6, care ar avea ca efect eliminarea unei lacune ale cărei consecințe nu trebuie să fie deloc subestimate.Trecînd acum la celelalte amendamente, aș vrea să amintesc că ele au'fost pe larg prezentate în intervențiile delegației române din 19 octombrie 1967, 26 octombrie 1967, 2 noiembrie 1967 și 16 noiembrie'1967. De aceea, astăzi ne limităm la a reafirma rațiunile din care se inspiră propunerile noastre, temeiurile pe care ele se sprijină și considerentele pentru care le reiterăm.Așa cum am subliniat și în alțe ocazii, „propunerile române își au sorgintea în dorința și hotărîrea nestrămutată a guvernului și poporului român de a milita activ pentru întărirea păcii și securității internaționale, de a-și aduce contribuția la rezolvarea problemelor internaționale cu care omenirea este confruntată în prezent, între care și acelea ale dezarmării".Dezarmarea, această complexă problemă cu implicații determinante asupră ansamblului relațiilor internaționale, aptă să ofere soluții radicale triunghiului imperativelor contemporane — pace securitate — progres —, a cărei acuitate unanim recunoscută sporește în raport direct proporțional cu ascensiunea periculoasă a cursei înarmărilor și în primul rînd a înarmărilor nucleare, suscită interesul tuturor țărilor, de rezolvarea ei fiind . legată.,,îndeplinirea celor mak;.prQ-i rebuje .-funde aspirații ale, popoarelor. •Peritru a răspunde aceător cerințe de particulară însemnătate, după părerea noastră, exprimată în repetate rînduri în acest comitet, tratatul de neproliferare trebuie să facă parte dintr~un lanț de măsuri a căror finalitate să fie înlăturarea definitivă a pericolului nuclear. A- mendamentul delegației române referitor la dezarmare urmărește să

la de ar- co-
*acopere o necesitate reclamată de însuși' progresul negocierilor asupra proiectului de tratat.In același spirit de sinceră colaborare, care a stat la baza întregii activități' desfășurate de delegația noastră în cadrul dezbaterilor purtate în ultimul an în acest comitet, și hotărîtă să-și aducă în 'continuare contribuția la alcătuirea unui tratat întemeiat pe soluții deopotrivă echitabile și eficiente, delegația română are onoarea să prezinte oficial comitetului, din însărcinarea guvernului Republicii Socialiste România, un document de lucru conținînd — sub formă de amendamente — modificări și adăugiri la textul revizuit al proiectului de tratat cu privire la neproliferarea armelor nucleare.Sarcina noastră este facilitată, domnule președinte, prin aceea că documentul fiind distribuit dinainte, delegațiile au putut lua deja cunoștință de conținutul amendamentelor. cărora le dă expresie.Așa cum distinșii noștri colegi au remarcat, desigur, propunerile delegației române se referă la problema controlului în cadrul tratatului de neproliferare, la legătura dintre acest tratat și alte măsuri tinzînd la realizarea dezarmării nucleare, la garanțiile de securitate ce urmează a fi acordate țărilor nenucleare participante la tratat, la convocarea unor conferințe periodice și la unele aspecte privind condițiile de retragere din tratat.Abordînd chestiunea controlului, dorim să precizăm .că, în concepția , nog^jȘ,.- măsurile de control; trebuie . circumscrise la obiectivele de bază ale tratatului, reliefate cu precizi- une de obligațiile conținute în articolele I și II ale proiectului de tratat. Esența acestor obligații constă în preîntîmpinarea proliferării armelor nucleare. Este, de aceea, normal ca prevederile în materie de control să fie subordonate strict scopului fixat.In' actuala sa redactare, articolul III prevede extinderea sistemului de garanții al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică la domenii care, prin natura lor, nu comportă pericolul proliferării ar- ■ melor nucleare.Pentru a asigura o concordanță deplină între aria de cuprindere a garanțiilor și scopul definit prin tratat, este necesară o delimitare a sferei controlului, astfel încît el să acopere numai acele activități ale statelor care ar putea permite deturnarea energiei nucleare de la utilizările sale pașnice pentru fabricarea de armament atomic. Altfel, exercitarea controlului s-ar putea transforma într-o frînă a activității statelor, dedicate folosirii pașnice a energiei nucleare.Aceste considerente stau la baza propunerii noastre de a se insera în articolul III, înaintea actualului paragraf 1, un nou paragraf, cu următorul conținut:„1. Controlul instituit prin prezentul articol are ca unic scop să ■ prevină folosirea materialelor fisionabile pentru producerea armei nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive de către statele nenucleare, părți la tratat. Sînt supuse controlului activitățile' nucleare pașnice ale statelor nenucleare, părți la tratat, care prin natura lor și prin cantitățile de materii brute și materiale fisionabile speciale, pe care le prelucrează, tratează sau folosesc, pot conduce la proliferarea armei nucleare".In mod corespunzător ar urma să se opereze o serie de modificări în primele trei paragrafe ale textului inițial al articolului III, precum și renumerotarea paragrafelor. Propunerile respective sînt la în- demîna tuturor delegaților, și de aceea nu ne propunem să le repetăm.- Dorim, totuși, să supunem atenției distinșilor delegați noul paragraf 6 pe care îl propunem să fie inclus în articolul III. Este redactat astfel:„6. Statele părți la tratat au convenit să instituie prin Consiliul de Securitate un control adecvat de natură să asigure că statele ne

melor nucleareuși a mijloacelor de transportare la țintă a acestora".Pentru a asigura respectarea a- cestei obligații, pentru a permite urmărirea evoluției procesului tinzînd, .spre înlăturarea pericolului nuclear, propunerea română prevede totodată că „dacă în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului tratat nu se vor întreprinde asemenea măsuri, părțile vor examina situația creată și vor hotărî asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse".Avînd în vedere necesitatea imperioasă a adoptării unor măsuri efective de ' dezarmare nucleară. , considerăm :— ca și alte delegații — că în actuala sa redactare articolul VI din textul revizuit al proiectului de tratat, deși marchează un _ progres față de forma inițială a proiectului, nu conține încă prevederi corespunzătoare privind obligația puterilor nucleare de a întreprinde, cît mai curînd posibil, pași concreți în domeniul dezarmării nucleare.Cel de-al treilea amendament al delegației române este menit să e- limine o importantă lacună, care persistă și în textul revizuit al proiectului, și anume lipsa ' oricărei prevederi referitoare la acordarea, prin tratat, a unei garanții de securitate tuturor gărilor nenucleare, părți la tratat.După convingerea noastră, fermă, neproliferarea armelor atomice trebuie înfăptuită în condițiile asigurării tuturor națiunilor care renunță lș;aceste arme, că nu vor;fi niciodată victime ale unei agresiuni atomice sau a amenințării cu folosirea armei nucleare împotriva lor. Este un drept legitim âl fiecărui stat care renunță la arma atomică de a avea siguranța că nu se va a- tenta la independența și suveranitatea lui națională.Dintr-o astfel de preocupare izvorăște propunerea conținută în

regu- state-
înlă- Manifestație pe străzile orașului Boston împotriva agresiunii S.U.A. Vietnam

AGENȚIILE

TRANSMIT

Specialiști români 
in Pakistan

CARACI 11 (Agerpres). — In 
cadrul unei ceremonii oficiale, 
in localitatea Danala din Pa
kistanul de vest, au fost înce
pute lucrările de forare pentru 
explorarea zăcămintelor de po
tasiu lichid. La aceste lucrări, 
care sînt conduse de ingineri 
români, se folosește sonda de. 
forare T—50 fabricată la Uzi
nele „1 Mai"-Ploiești.

La ceremonia inaugurală au 
participat persoane oficiale pa
kistaneze, un public numeros. 
A fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Pakistan, Mihai Magheru.

DE PRESĂ

Fam Van Dong, președinte- 4 
Ie Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, a primit delegația Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene din România, condusă de Nicolae Ianculescu, adjunct al ministrului, care a făcut o vizită în R. D. Vietnam.

sensului‘ exact al prevederilor proiectului revizuit de tratat, pentru elucidarea multiplelor și variatelor aspecte pe care acesta le comportă — condiție esențială a unei participări egale și autentice la negocierile a- supra proiectului — delegația română a adresat unele întrebări și a cerut anumite clarificări autorilor textului revizuit.Am ascultat cu interes răspunsurile oferite de distinșii reprezentanți ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Statelor Unite ale Americii la clarificările solicitate, ceea ce ne-a permis să ne facem o imagine mai completă asupra proiectului de tratat ce ne-a fost supus 'spre examinare și negociere.Am luat notă, de asemenea, de nucleare, părți la* tratat, pe~ ale. interpretările date unora din prevederile esențiale ale proiectului, ca și de alte elemente de detaliu- ce ne-au fost expuse.Este îndeobște știut că fidela cunoaștere a pozițiilor constituie o premisă indispensabilă oricăror negocieri reale. Din acest punct de vedere, răspunsurile oferite de distinșii copreședinți ai comitetului nostru sînt apreciate de delegația română ca o contribuție la mai buna înțelegere a textului proiectului de tratat'. Ele au venit să

căror teritorii se găsesc baze militare străine, nu vor dobîndi, sub nici o formă, accesul la arma nucleară prin intermediul acestor baze".Formulînd acest paragraf, am pornit de la constatarea că articolul III prevede un ansamblu de măsuri vizînd controlarea procedurilor tehnice prin care o țară neposesoare de arme nucleare poate dobîndi astfel de arme, prin forțe proprii sau cu ajutor străin. Proiectul tratatului de neproliferare nu oferă însă nici o soluție de

In legătură eu articolul III în problema controlului, Republica Socialistă România propune introducerea unui nou paragraf 1 al acestui articol în următoarea redactare :„Controlul instituit prin prezentul articol are ca unic scop să prevină folosirea materialelor fisionabile pentru producerea armei nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive de către statele nenucleare, părți la tratat. Sînt supuse controlului activitățile nucleare pașnice ale statelor nenucleare, părți la tratat, care prin na- ' tura lor și prin cantitățile de materii brute și materiale fisionabile speciale, pe care le prelucrează, tratează sau folosesc, pot conduce la proliferarea armei nucleare".La sfîrșitul articolului III, Republica Socialistă România propune introducerea unui nou paragraf cu următorul cuprins :„Statele părți la tratat au con-, venit să instituie prin Consiliul de Securitate un control adecvat de natură să asigure că statele nenucleare părți la tratat pe ale căror teritorii se găsesc baze militare străine nu vor dobîndi, sub nici o formă, accesul la arma nucleară prin intermediul acestor baze..."în vederea precizării textului, țara noastră propune. înlocuirea expresiei „garanții ..cerute de prezentul articol" cu expresia „garanții stipulate în acordul încheiat cu ■ Agenția Internațională pentru E- nergia Atomică, se vor aplica.tuturor materiilor brute sau tuturor materialelor ' fisionabile speciale care- depășesc limitele cantitative și calitative la care utilizarea lor • în, activități nucleare pașnice exercitate pe teritoriul acestui stat, sub jurisdicția sa, sau întreprinse sub controlul său în orice alt loc, pot duce la producerea de arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare".Prin modificările propuse, articolul III va căpăta următoarea redactare :„1. Controlul instituit prin prezen
tul articol are ca unic scop să pre
vină folosirea materialelor fisiona
bile pentru producerea armei nu
cleare sau a altor dispozitive nu
cleare explozive de către statele 
nenucleare, părți la tratat. Sînt

supuse controlului activitățile nu
cleare pașnice ale statelor nenucle
are, părți la tratat, care prin na
tura lor și prin cantitățile de ma- 

. terii brute și materiale fisionabile 
speciale, pe care le prelucrează, 
tratează sau folosesc, pot conduce 
la proliferarea armei nucleare.2. Fiecare stat neposesor de arme nucleare, parte la tratat, se angajează să accepte garanțiile ce vor fi stipulate într-un acord care va trebui să fie negociat și încheiat, cu Agenția Internațională pentru E- nergia Atomică, în conformitate cu Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și cu sistemul de garanții al agenției, în scopul exclusiv de a verifica îndeplinirea obligațiilor sale, asumate 
în temeiul articolelor I și II din 
prezentul tratat, în vederea împiedicării deturnării energiei nucleare de la utilizările sale pașnice pentru fabricarea de arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare. Procedurile de punere în aplicare a garanțiilor stipulate în acordul în
cheiat cu Agenția Internațională 
pentru .Energia Atomică, menționat 
mai sus, se vor aplica asupra materiilor brute și materialelor" fisionabile speciale fie că aceste materii sau materiale sînt obținute, prelucrate sau utilizate în orice instalație nucleară principală, fie că se află în afara oricărei asemenea instalații. Garanțiile stipulate în a- 
cordul încheiat cu Agenția Inter
națională pentru Energia Atomică, menționat mai sus, se vor aplica tuturor materiilor brute sau tuturor materialelor fisionabile speciale 
care depășesc limitele cantitative 
și calitative la care utilizarea lor 
în activități nucleare pașnice exercitate pe teritoriul acestui stat, sub jurisdicția sa, sau întreprinse sub controlul său în orice alt loc, pot 
duce la producerea de arme nuclea
re sau alte dispozitive explozive 
nucleare.3. Fiecare stat parte la tratat se angajează să nu furnizeze : a) materii brute sau materiale fisionabile speciale sau b) echipament sau material proiectat sau pregătit în mod special pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea de materiale fisionabile speciale, nici unui stat

neposesor de arme* nucleare, pentru scopuri pașnice, dacă aceste materii brute sau materiale fisionabile speciale nu sînt supuse garanțiilor stipulate în acordul încheiat 
cu Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică, menționat mai 
sus.4. Garanțiile stipulate în acordul 
încheiat cu Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică, menționat 
mai sus, se vor aplica în așa fel încât să corespundă articolului IV al prezentului tratat și să evite de a împiedica dezvoltarea economică sau tehnologică a părților la tratat sau cooperarea internațională în domeniul activităților nucleare pașnice, inclusiv schimburile internaționale de materiale și echipamente nucleare pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea de materiale nucleare pentru scopuri pașnice, în conformitate cu pre
vederile Statutului Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică 
cu sistemul de garanții al agenției și cu principiul aplicării garanții-. lor enunțat în Preambul.5. Statele neposesoare de arme nucleare, părți la tratat, vor încheia acorduri cu Agenția Internațională pehtru' Energia Atomică pentru a îndeplini cerințele prezentului articol, fie individual, fie împreună cu alte state, în conformitate cu Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Negocierile acestor acorduri vor începe în termen de 180 de zile de la intrarea inițială în vigoare a prezentului tratat. Pentru statele care vor depune instrumentele lor de ratificare, după perioada de 180 de zile, negocierile acestor acorduri vor începe cel mai tîrziu la data depunerii instrumentelor de ratificare. Aceste acorduri vor intra în vigoare cel mai tîrziu la 18 luni de la data începerii negocierilor.

6. Statele părți la tratat au con
venit să instituie prin Consiliul de 
Securitate un control adecvat de 
natură să asigure că statele nenu
cleare părți la tratat, pe ale căror 
teritorii se găsesc baze militare 
străine, nu vor dobîndi, sub nici o. 
formă, accesul la arma nucleară 
prin intermediul acestor baze".
II. Articolul VIRepublica Socialistă România

Vernisajul expoziției „Arhi
tectura română veche și irî 
dernă" a avut loc ieri la Paris. Expoziția a fost organizată sub înaltul patronaj al guvernelor francez și român și sub auspiciile ministrului da stat al afacerilor culturale al Franței, ale ministrului francez al afacerilor externe și ale ambasadorului României la Paris, Constantin Flitan, cu concursul Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare din România.

România introduce
ce urmea-

propune înlocuirea articolului VI cu următorul text :„1. Părțile la prezentul tratat posesoare de arme nucleare se obligă să întreprindă măsuri concrete în vederea încetării producției de arme nucleare, reducerii zși distrugerii, la data cea mai curînd pasibilă, a armelor nucleare și a mijloacelor de transportare la țintă a acestora.2. Dacă în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului tratat nu' se vor întreprinde asemenea măsuri, părțile vor examina situația creată și vor hotărî asupra măsurilor ză a fi întreprinse".Republica Socialistă propune, de asemenea,rea unui articol nou (VI A) în legătură cu problema garanțiilor ce urmează a fi acordate statelor nenucleare. Se propune ca acest articol să aibă următorul cuprins :. „1. Părțile care posedă arme nucleare se obligă în mod solemn că niciodată și în nici o împrejurare nu vor folosi armele nucleare și nu vor amenința cu folosirea acestor arme împotriva statelor care nu posedă arme nucleare și care se angajează să nu producă și să nu dobîndească arme nucleare.2. Statele părți la tratat au convenit să se instituie prin Consiliul de Securitate al O.NfU. o procedură corespunzătoare în scopul de a se asigura că obligația prevăzută în paragraful 1 al prezentului articol este îndeplinită".în ceea ce privește clauzele finale ale tratatului, Republica Socialistă România propune convocarea periodic, la fiecare cinci ani, a unor conferințe pentru a examina modul în care se îndeplinesc obligațiile asumate de toate părțile la tratat..Republica Socialistă România propune, de asemenea, să fie suprimată acea prevedere a tratatului, potrivit căreia, notificarea de retragere din tratat trebuie să conțină o declarație cu privire la evenimentele extraordinare pe care țara respectivă le consideră ca pu- nînd în pericol interesele sale supreme.,

Politica vietnameză a S.U.A va fi supusă azi unui prim test e- lectoral al campaniei prezidențiale din 1968 cu prilejul desfășurării alegerilor preliminare din statul New Hampshire.
Insula Mauriciu a devenit independentă.'Situată în Oceanul Indian, la est de Madagascar, insula a fost descoperită de portughezi în secolul al XVI-lea, și a fost cucerită pe rînd de Olanda, Franța, și în 1810 de Anglia. Are o suprafață de 2 096 km p., și o populație de 800 000 de locuitori, (două treimi sînt indieni, restul africani și europeni).
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