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Conducătorii de partid 
si de stat au vizitat 
expoziția realizărilor 

cooperației meșteșugărești0 înaltă îndatorire a fiecărei instituții DUPĂ DOUĂ LUNI

REZOLVAREA 
CU SOLICITUDINE 
Șl COMPETENTĂ 
A SCRISORILOR 
OAMENILOR MUNCII

Prin intermediul scrisorilor ce sosesc zilnic pe adresa diferitelor instituții de stat și de partid, între acestea și cetățeni se desfășoară un neîntrerupt dialog asupra nenumăratelor probleme ce izvorăsc din infinita diversitate a vieții și preocupărilor oamenilor. Acest dialog cotidian reprezintă o necesitate indiscutabilă atît pentru instituție cit și pentru cetățean, constituie o expresie a relațiilor proprii orînduirii noastre, democrației noastre socialiste.Instrument extrem de sensibil și totodată extrem de precis de studiere și cunoaștere aprofundată a realităților vii, trăite de oameni, scrisorile lor constituie una din multiplele forme de întărire a legăturilor organelor de partid și de stat cu masele, un factor de progres în toate compartimentele vieții sociale. Soluțio- ' nate cu competență și spirit de răspundere, scrisorile cetățenilor nu numai că ajută la rezolvarea unor probleme de interes personal, dar contribuie în mod substanțial la perfecționarea activității economice și social-culturale în ansamblu. însemnătatea examinării cu n deosebită grijă a scrisorilor venite de la oamenii muncii, a fost relevată în repetate rinduri în diferite documente de partid; această activitate este ridicată la rangul celor mai înalte îndatoriri. Așa după cum rezultă din hotărîrile de partid și de stat care reglementează munca cu scrisorile, în orice instituție această activitate se circumscrie și trebuie să figureze în permanență printre obiectivele majore de care ele sînt obligate să se ocupe în mod sistematic, acordîndu-le mereu o neslăbită atenție, manifestînd o permanentă solicitudine și recepti- îtate la tot ceea ce este legat de interesele oamenilor. Atît răspunsurile primite la redacție, cît și investigațiile făcute recent pe urmele unor sesizări ale cetățenilor ne-au oferit prilejul de a constata că multe dintre problemele semnalate de ei fac obiectul analizei și cercetării responsabile, fapt care permite luarea de măsuri cu efecte practice imediate.Cîteva exemple sînt edificatoare. Nu de mult, la Ministerul Muncii a sosit o scrisoare prin care muncitoarea Veronica Miroiu, de la Țesătoria „Teleorman" din Roșiorii de Vede sesiza o serie de deficiențe privind protecția muncii în întreprindere. Printre altele, în scrisoare se relata că, in loc să ia măsuri pentru punerea în funcțiune a unor instalații de condiționare a aerului, conducerea întreprinderii se mulțumește cu măsuri formale, de „acoperire legală" a lipsei de răspundere cu care tratează a- ceastă problemă. Sesizarea a ajuns la 
Ministerul Muncii care, prin organele sale, a verificat situația la fața locului și a dispus luarea unor măsuri operative pentru înlăturarea deficiențelor. într-o altă scrisoare, Lo- 
ghin Medar din Tg. Jiu releva dificultățile întîmpinate de un mare număr de salariați ai uzinelor Sadu și al altor unități învecinate în ce privește transportul lor la locul de muncă datorită circulației defectuoase a trenului cursă Tg. Jiu — Valea Vadului — Mori. Pe baza acestei sesizări, Direcția regională C.F.R. Cra
iova, după o cercetare atentă a faptelor, a cerut Direcției Generale a Mișcării din Ministerul Căilor Ferate modificarea mersului trenului respectiv în așa fel încît muncitorii să nu mai piardă timp așteptînd prin stații, a dispus sporirea numărului de vagoane, înlocuirea celor defecte astfel încît transportul la locul de muncă pe această rută să se efectueze în cele mai bune condiții.în urma unei sesizări din care rezulta că muncitorii de la Combinatul de cauciuc Jilava sînt obligați uneori să presteze ore suplimentare, 
Direcția Generală a industriei prelu
crării cauciucului si maselor plastice 
din Ministerul Industriei Ușoare a întreprins o analiză, scoțîn- du-se la iveală cauzele care generau această situație anormală. Măsurile tehnico-organizatorice luate — printre care schimbarea conducerii secției de încălțăminte, vinovată de săvârșirea unor abuzuri — au înlăturat în mare parte neajunsurile dezvăluite de muncitori.Am putea enumera, desigur încă multe alte exemple asemănătoare care ilustrează cîte rezonante adînci poate avea cuvîntul cetățeanului a- tunci cînd găsește audienta necesară și se învestește fără preget întreaga pricepere a factorilor cei mai responsabili pentru transpunerea lui în fante.Ancheta întreprinsă de redacție a scos în evidentă însă că nu peste tot munca de rezolvare a scrisorilor și

Dumitru TTRCOB
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Cum a evoluat situația 
planului de investiții

ANCHETA ECONOMICA PE ȘANTIERE DIN 
JUDEȚELE ARGEȘ SI BIHOR-> J J

Ținînd seama de amploarea pro
gramului de investiții din 1968, 
prin planul de stat s-a stabilit ca 
in primul trimestru să se realizeze 
peste 20 la sută din volumul anual 
de lucrări de construcții-montaj. 
Cum au privit titularii de investi
ții și organizațiile de construcții- 
montaj îndeplinirea acestei impor
tante sarcini ? Iată constatările

prilejuite de ancheta noastră între
prinsă pe șantierele a două obiec
tive industriale din județele Argeș 
și Bihor.

ÎNTlRZIEREA PĂREA 
DOAR DE NElNLĂ-

obiecte auxiliare care condiționează punerea în funcțiune.Desigur, am notat și alte amănunte. Mai semnificativă decît acestea ni s-a părut însă atmosfera în care s-au purtat discuțiile. Ilustrativă este chiar și o singură secven-
(Continuare în pag. a III-a)

Joi la amiază tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Du
mitru Coliu, Tylihai Gere, Manea 
Mănescu și Gheorghe Stoica au vi
zitat Expoziția realizărilor coope
rației meșteșugărești deschisă în 
Complexul de expoziții din Piața 
Scînteii

Conducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați de tovarășul 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, și de alți membri 
ai conducerii UCECOM.

Numeroși reprezentanți ai uniu
nilor și cooperativelor meșteșugă
rești din Capitală și din țară au 
făcut conducătorilor partidului și 
statului o caldă primire.

Vizitînd standurile expoziției, 
care cuprind aproape 4 500 de o- 
biecte, conducătorii de partid și 
de stat au remarcat preocuparea 
unităților cooperației meșteșugă
rești pentru diversificarea și îmbu
nătățirea continuă a producției de 
bunuri de larg consum și a servi
ciilor pe care le prestează pentru 
populație. Oaspeții s-au oprit la 
standurile de confecții, tricotaje,

încălțăminte, articole din lemn și 
metal, mobilă, obiecte de artă 
populară și artizanat, făcînd apre
cieri asupra exponatelor și dînd în 
același timp indicații pentru lărgi
rea și diversificarea continuă a ga
mei sortimentelor.

Numeroase utilaje prezente în ex
poziție oglindesc sectorul prestări
lor de servicii, activitate de bază a 
cooperației meșteșugărești. Cîteva 
grafice amintesc că pînă la sfîrșitul 
cincinalului vor fi date în folosință 
circa 260 de complexe de servire, 
ateliere de producție, spălătorii-bo- 
iangerii, stații auto-moto etc. Sînt 
prezentate, de asemenea, date refe
ritoare la condițiile de viață și de 
muncă ale meșteșugarilor coopera
tori.

După vizitarea expoziției, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer, dînd o înaltă apreciere 
muncii cooperatorilor, hărniciei și 
priceperii lor, au făcut o serie de 
recomandări privind îmbunătățirea 
calității produselor realizate în coo
perativele meșteșugărești, a colabo
rării cu industria de stat, diversifi
carea producției în vederea satisfa
cerii mai bune a cerințelor crescîn- 
de ale populației.

(Agerpres)

] Primul curs [ 
! postuniversitar [ 
[de informatică' 
[ electronică [

Convorbire cu acad. Grigore MOISIL

Ileri, Ia Facultatea 
de matematică-meca- 
nică din București 
Ia avut loc deschiderea 

primelor cursuri post
universitare de infor
matică din tara noas- 

Itră. Ne-am adresat 
cu acest prilej acade
micianului Grigore 

IMoisil, conducătorul 
acestor cursuri.— Pentru a înțelege exact rostul cursurilor 

I postuniversitare de 
I informatică — a în- • ceput interlocutorul 
I nostru — cred că e nevoie să dau cîteva explicații preliminare. 
I Munca în domeniul calculatoarelor electronice este dublă : mai întîi trebuie con- Istruite. apoi ele trebuie să fie utilizate. Mă voi ocupa numai Ide utilizarea calculatoarelor electronice, pentru că de acest aspect al problemei se 
I leagă cursurile la care ne referim. Deci, pentru ca un calculator să Ifie utilizat trebuie ca problemele ce i se pun să vină direct e- laborate din partea (beneficiarului. Bunăoară, dacă aceste probleme privesc traduce- Irea automată, trebuie ca un colectiv de lingviști și de matemati- . cieni să elaboreze

principiile după care se face traducerea respectivă. Dacă aceste probleme se referă la proiectarea unui baraj, atunci un grup de ingineri trebuie să elaboreze principiile proiectării barajelor Cu a- jutorul calculatoarelor electronice. Cînd problemele sînt din domeniul economiei, un grup de economiști și matematicieni are menirea să elaboreze formularea lor matematică. Această muncă preliminară, făcută de specialiști în diferite probleme face posibilă aducerea la calculatoare a problemelor concrete.
— Cursurile la care 

ne referim au ca scop 
pregătirea unor ase
menea specialiști pen
tru calculatoare ?

— Nu. Astfel de cursuri vor fi tară îndoială organizate de instituțiile de învăță- mînt superior care se ocupă de formarea cadrelor pentru respectivele domenii. Astfel, de pildă. Academia de studii economice va organiza, după cît știu, cursuri postuniversitare pentru formarea de analiști. Problema traducerilor automate face parte

din planul institutelor I de specialitate ale A- I cademiei Republicii • Socialiste România. ■ Dar să revenim la I utilizarea calculatoa- * relor electronice. O ■ dată problema de re- | zolvat predată centru- I lui de calcul, acesta ’ are sarcina de a o i programa pentru cal- I culator. Dar călculato- | rul nu lucrează singur ; lui trebuie să i se I dea instrucții de lucru, I care formează progra- 1 mul respectivei pro- I bleme. Munca de pro- I gramare este o muncă I nouă, care constă din . analiza logică a opera- I fiilor • pe care trebuie | să le facă calculatorul pentru a da soluțiile I problemei ce 1 se pre- I zintă. A apărut astfel ■ o meserie nouă, aceea ■ de programator, care I este în fond o meserie I de logică aplicată, de- . oarece programatoru- I lui i se cere să știe să I analizeze logic opera- • țiile care conduc la ■ rezolvarea unei pro- I bleme. în același timp | însă, programarea făcută de om este o ope- I rație costisitoare, fiin- I că utilizează munca 1
(Continuare 
în pag. a IV-a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

TURATAjunși în Pitești, ne-a fost greu pentru un moment să ne pronunțăm asupra unui obiectiv cu care să începem ancheta de față. Orașul este azi încins într-un veritabil brîu de șantiere industriale. în cele din urmă ne decidem să mergem pe șan
tierul Uzinei de autoturisme. Discutăm mai întîi cu tov. Eleodor Ghin- 
doc, inginerul șef al șantierului 4 din cadrul întreprinderii de con- strucții-instalații-montaj Brașov. La întrebarea noastră cu privire Ia rezultatele din primele două luni ale anului, ne-a răspuns : „După un start mai lent în ianuarie, ritmul de lucru a sporit în februarie și se menține cu tendința accentuată de creștere și în această lună. Din cele 15 milioane lei cît avem planificat să executăm în trimestrul I — aceasta reprezentînd circa 28 la sută din valoarea lucrărilor ce revin șantierului nostru în a- cest an — au fost realizate în primele două luni peste 9 milioane lei". Din relatarea ingiherplui-șef. am mai. reținut că și celelalte șantiere, care Își desfășoară activitatea aici, și-au sporit ritmul de execuție. Cumulînd rezultatele pe primele două luni ale celor trei șantiere, am obținut următoarele cifre : cu 24 la sută a fost depășit planul de lucrări în ianuarie și cu 50 la sută în februarie. Deci, judecind după execuția valorică a planului, prima concluzie pe care am reținut-o — după aceste discuții preliminare —• este aceea că pe șantierul 
uzinei de autoturisme ritmul de lu
cru s-a menținut relativ ridicat și 
pe timpul iernii.Facem cunoscut și beneficiarului acest punct de vedere. Tov. Mihai 
Andrei, inginer principal în serviciul de investiții, consideră că încă din primele zile ale acestui an a fost sesizabil efortul constructorului de a executa un volum sporit de lucrări. Dezacordul cu opinia constructorului s-a produs în momentul cînd i-am solicitat interlocutorului să a- precieze mersul lucrărilor și prin prisma stadiilor fizice. Din motive pe care nu ni le-a explicat, el a evitat să intre în amănunte, dar a conchis categoric : „din acest punct de vedere (al stadiilor fizice) situația nu este chiar atît de roză".De ce anume situația din acel moment (5 martie a.c.) nu era „chiar atît de roză", am înțeles abia a doua zi cînd am asistat la o ședință de lucru, în care se întruniseră reprezentanții constructorului, proiectantului, beneficiarului, cît și ai celor mai importante uzine furnizoare de utilaje, pentru a analiza stadiul lucrărilor la acest important obiectiv. Din cuvîntul participanților, ca și din succinta discuție avută într-o scurtă pauză cu tov. ing. Cornel Pînzaru, directorul general al Direcției generale auto, tractoare, rulmenți, din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, am reținut că în momentul de față, cînd mai sînt doar cîteva luni pînă la inaugurarea fabricației în această uzină, trebuie terminate numeroase lucrări de finisaj și intensificat ritmul de execuție la unele

PERSPECTIVA
Cît este de prezent in viața societății noastre viitorul ! Firul căutărilor și strădaniilor personale și obștești se supune gravitației zilei de mîine. Este sensul fiecărui strop de sudoare. suverana motivare a zbuciumului nostru omenesc în asaltul, clipă de clipă reînnoit, spre împlinire.„Pentru a vedea faptele îți trebuie idei", se spune. Le avem. Știm încotro ne îndreptăm și de aceea știm ce avem de făcut. Nu necunoscutul ne determină destinul ci, dimpotrivă, tocmai ceea ce este mai bine prospectat și deci cunoscut. Vestitele oracole, atît de des chestionate cîr/iva. au amuțit. Pe bună dreptate In zilele noastre

stabilirea și cultivarea perspectivei a devenit un oracol obștesc.Marea superioritate a orînduirii noastre socialiste constă, printre altele, și în faptul că a limpezit pen'ru noi toți tocmai aceste întrebări, că aflați necontenit la intersecție cu viitorul ,știm și de ce trudim și încotro mergem și astfel înaintarea noastră, chiar dacă nu lipsită de greutăți, e lucidă și clară. Avem conștiința prospectării lucide și anexării viitorului ; îi stăpînim orizonturile. potrivit programului științific al partidului. program al de- săvîrșirii construcției socialiste De aici sentimentul nostru fundamental de si

guranță, tonicitatea vieții. De aici dinamismul vieții noastre sociale.Da, sîntem făuritorii propriei istorii dar aceasta nu se prepară prin reacții meșteșugăresc — previzibile, nu am contractat vreun

Conducătorii de partid și de stat la unul din standurile expoziției

UN MARE OBIECTIV DE LUPTĂ
AL POPOARELOR ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

înlăturarea pericolului
războiului termonuclear

Epoca pe care o trăim este extrem de complexă. Pe plan științific-teh- nic are loc o profundă revoluție ce generează un uriaș salt calitativ în dezvoltarea forțelor de producție, înmulțește eficienta muncii sociale și sporește puterea omului asupra naturii în proporții nebănuite de înaintașii noștri. In același timp, aplicarea descoperirilor științei și tehnicii în domeniul militar a pus omenirea în fata necesității acute de a-si uni forțele pentru a apăra pacea, pentru a zădărnici acțiunile agresive ale

imperialismului și a preîntîmpina dezlănțuirea unei catastrofe termonucleare. Pentru că din păcate, una din cele mai de seamă descoperiri ale geniului uman în secolul nostru — eliberarea energiei nucleului atomic — a intrat în istorie sub forma destructivă a bombei de la Hiroșima. Iar de atunci, de aproape un sfert de veac, asupra popoarelor, a civilizației planează amenințător spectrul războiului nuclear. Sute de miliarde de dolari, uriașe resurse materiale si umane au fost dirijate în această

sub asaltu
cotidianuluirile, cu cei din jur, cu el însuși. Alegem de fiecare dată. Dar ce ? Și cum ? Drumul cel mai bun se sapă nu o dată în stîncă. E cel mai bun dar și cel mai greu. Ce facem în acest caz ? Cum stabilim

ancheta socială
de Mircea SÎNTIMBREANU

pașaport în linie dreaptă spre toate granițele viitorului. Pionieratul deciziei 
concrete în noianul de solicitări și variante e dator să-l facă fiecare dintre noi intr-un colocviu lucid și responsabil cu imprejură-

raportul dintre perspectivă 
și interesele cotidiene ?Ne răspunde prof. dr ILIE AVRAM. inspector general școlar al județului Hunedoara :— Erau cîndva acei ciclopi capabili de munci ti

tanice, impresionante prin inutila lor grandoare. Singurul lor ochi nu vedea însă viitorul. Noi avem nevoie de vedere binoculars în care dioptriile vederii din apropiere și de la distantă să fie necontenit îngemănate. E un raport elastic, extrem de mobil, imposibil de prestabilit altminteri decît ca orientare. Există ore irecuperabile. Un minut nu este egal cu altul decît ca durată. Valoarea lor este calculabilă totuși, cred. în acest mod : cel mai prețios minut actual este cel care cuprinde cea mai mare încărcătură de viitor, cel mai însemnat 
rost.— Dar „rosturile" — cum le spuneți — sînt multe și

felurite : mari și mici, esențiale sau lăturalnice, imediate sau depărtate, rodnice sau sterilizante.— într-adevăr, ele nu se înfățișează gata măsurate. De fapt, e vorba de rezolvarea unui raport, de o opțiune judicioasă. Poporul a sesizat acest lucru. Nenumărate zicători și proverbe acuză distrugerea conștientă a perspectivei pe altarul unor interese imediate : „Las’să arză moara numai șoarecii să moară". „Taie copacul ca să-i mă- nînce roadele", „Vinde via și cumpără stafide", „Cine își mănîncă sămînța de in cămașa își mănîncă". „S-a dus la păscut după viței și s-a întors cu bobocei".
(Continuare în pag. a Il-a)

perioadă spre perfecționarea și acumularea de arme atomice si cu hidrogen ca și a mijloacelor de transportare la țintă. Potrivit datelor furnizate de specialiști, în arsenalele atomice existente azi în lume s-au depozitat stocuri atît de mari încît în viitorii 140 de ani (51 de mii de zile !) s-ar putea lansa zilnic cîte o armă nucleară, fiecare avînd o forță de distrugere mai mare decît tot explozibilul folosit în cel de-al doilea război mondial. Savanții atomiști au calculat cu ce s-ar solda pentru omenire dezlănțuirea unui război în care ar intra în acțiune mijloacele de distrugere stocate la depozitele nucleare. Un război termonuclear ar duce la distrugerea unor țări și popoare întregi, beligerante sau nebeligerante, la transformarea în ruine a numeroase centre ale producției și culturii, la exterminarea a sute de milioane de oameni, ar crea o gravă primejdie pentru specia umană. într-un mesaj adresat opiniei publice, cunoscutul savant american Linus Pauling, de două ori laureat al premiului Nobel, scria : „Adevărata problemă este de a ști ce vom face cu planeta noastră. Eu cred că viitorul omului rămîne pe Pămînt și e departe timpul cînd ar putea să se prevadă „expatrierea" pe o altă planetă. Stocurile enorme de arme existente dovedesc că războiul trebuie oprit".Toate popoarele lumii, opinia publică de pe toate meridianele sînt preocupate în cel mai înalt grad de căile de îndepărtare a primejdiei războiului termonuclear, de crearea unor condiții de securitate în care omenirea să fie eliberată de coșmarul folosirii armelor atomice si cu hidrogen. în ultimii ani, ca urmare a activizării forțelor reacționare, creșterii agresivității imperialismului, a- ceastă problemă a devenit și mai acută. Cercurile imperialiste, în încercarea de a schimba mersul istoriei ce le este nefavorabil, recurg la provocări, se amestecă în mod brutal în treburile interne ale unor state independente și suverane, caută să frîneze lupta de eliberare a popoarelor, angajînd în
Al. CIMPEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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REZOLVAREA
SCRISORILOR
OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)cererilor cetățenilor se bucură de considerația ce i se cuvine. Sint numeroase cazurile cînd această muncă, prin excelentă o activitate vie cu oamenii, este redusă la numitorul comun și steril al simplelor operații birocratice, prin al căror labirint conținutul viu al atîtor semnale importante se pierde rapid. Asistăm cîteodată la o adevărată sarabandă a reclamațiilor care parcă se izbesc 
da un adevărat zid al pasivității.— Cine nu știe că o scrisoare tri
misă unei instituții trebuie să fie urmată neapărat de un răspuns, ob
servă Gheorghe Savu din Roșiorii de 
Vede ? Nu e numai o chestiune de politețe. E o obligație prevăzută expres de lege.Conducerea Trustului de construcții locale București își permite să ignore sistematic o asemenea prevedere. Unul din șantierele acestui trust a executat în orașul nostru mai multe locuințe proprietate personală. Proprietarii locuințelor s-au plîns în nenumărate rînduri de proasta calitate a lucrărilor, au cerut cu insistentă remedierea lor. Ei au cerut, ei au auzit.— Se împlinesc 3 ani de cînd întreprinderea de gospodărie orășenească Craiova primește sesizare după sesizare despre starea deplorabilă în care a ajuns strada Arieș — aflată în plin centrul orașului — ne relatează corespondentul voluntar 
N. Marin. Credeți că s-a sesizat cu adevărat cineva de această situație ? Personal nu-mi închipui cum este posibilă o asemenea stranie „surzenie".De multe ori. această tactică a tăcerii nu rezistă în fața insistentei justificate cu care cetățenii urmăresc cererile și sesizările lor și ei obțin răspunsurile ce le solicită. Dar numai răspunsul în sine nu înseamnă prea mult, dacă el, în locul unei rezolvări efective a problemei, țintește pe alături, sub învelișul vorbelor și promisiunilor, oferă paleative.— Din cîte știu — ne spune Cos- 
tache Basarab din Reșița, organele tehnice de specialitate ale Consiliului municipal provizoriu Reșița sînt angajate de peste doi ani de zile într-o corespondentă asiduă cu o seamă de locuitori ai cartierului Mo- roasa pe tema asigurării noilor blocuri de locuințe cu apă caldă. Unii dintre cei ce trebuie să rezolve această problemă spun chiar fără nici o jenă că s-au plictisit de atîtea sesizări. Se prea poate. Dar aceasta pentru că le rezolvă formal, cu promisiuni deșarte, fără a se întreba de ce trebuie să suporte cetățenii consecințele apatiei gospodarilor orașului.Firește, munca cu scrisorile nu este ușoară, ea presupune timp pentru investigații, perseverentă și tenacitate în urmărirea aplicării măsurilor preconizate și. bineînțeles, o organizare judicioasă a tuturor forțelor antrenate în această acțiune, un control sistematic si riguros.La Comitetul municipal al P.C.R. Brașov s-a încetățenit obiceiul ca sesizările să fie citite de primul secretar sau ceilalți secretari care decid cine și cum să se ocupe de ele, controlează periodic această activitate. Scrisorile și sesizările figurează destul de frecvent pe ordinea de zi a ședințelor de birou. Ultima analiză a avut loc recent, la 6 martie, în ultimele 3 luni pe adresa comitetului municipal de partid s-au primit 289 scrisori și sesizări. Pînă la data analizei respective, au fost rezolvate în termen 204 scrisori pe baza cărora s-au tras o serie de concluzii pe marginea unor chestiuni de interes general. Comitetul _ de partid al municipiului a analizat împreună cu comitetul executiv al consiliului popular problema gospodăririi și înfrumusețării o- rașului, întocmindu-se un plan care prevede inițierea unor largi acțiuni ce urmează să fie întreprinse în cursul acestui an. Desigur, nu sînt neglijate nici sesizările care se referă Ia situații strict personale ale oamenilor. Cetățeanul Gabor Gheorghe solicita printr-o scrisoare sprijinul comitetului de partid în vederea primirii unor drepturi bănești de la ICARCOOP ; cîtiva cetățeni din cartierul Steagul Roșu au sesizat unele neajunsuri în functionarea instalațiilor de încălzire si apă caldă. Multe asemenea chestiuni și-au găsit o rezolvare promptă. Cu toate acestea, Comitetul de partid al municipiului Brașov n-a reușit să înlăture o serie de carențe care trenează în rezolvarea scrisorilor. Multe dintre a- cestea își găsesc solutionarea după luni de zile. La 6 martie existau încă 25 de scrisori nerezolvate ale căror termene erau depășite, dintre care 9 datînd din 1967. în decursul ultimilor 2—3 ani, mai multi sala- riati ai întreprinderii „Răsăritul" din Brașov au sesizat organelor de partid locale diferite abuzuri săvîrșite de directorul acestei întreprinderi, Pavel Ionel. Deși s-a scurs atîta vreme, cazul respectiv încă nu a fost elucidat si rezolvat. Mai multe sesizări se refereau la nereguli săvîrșite

de unele cadre de conducere de la I.R.I.C. Brașov. Dar și acest caz a fost mult timp tărăgănat. Este adevărat că în atenția comitetului municipal de partid stau numeroase și felurite probleme, dar aceasta nu poate constitui un motiv pentru nici un fel de tergiversări în ce privește rezolvarea scrisorilor.Experiența arată că nftinca de rezolvare a scrisorilor nu trebuie privită printr-o optică îngustă, ca o acțiune pompieristică, cu perioade de „asalt", ci ca o preocupare permanentă, stăruitoare, supusă unei examinări atotcuprinzătoare, sintetice, urmărind atît măsuri imediate, particulare cît și unele cu caracter generalizator. Acest lucru este posibil numai prin respectarea cu strictețe a normelor legale care prevăd analizarea periodică de către conducerile instituțiilor a felului cum se desfășoară munca cu scrisorile, a conținutului lor. Este de mirare în această privință faptul că la Consiliul sindical municipal Craiova — instituție prin excelentă chemată să se ocupe de problemele salariatilor — o asemenea analiză nu a mai fost făcută din luna iulie 1967.De multe ori, analiza muncii cu scrisorile are un caracter pur formal. Bunăoară, Comitetul executiv al Consiliului popular municipal București; deși se întrunește cu regularitate, trimestru de trimestru pentru a discuta activitatea cu scrisorile, unele constatări rămîn fără un efect practic. In informările prezentate sînt criticate de ani de zile aceleași și aceleași direcții ale consiliului pentru că nu respectă termenele de rezolvare, manifestă superficialitate și lipsă de răspundere fată de unele scrisori. Printre acestea se numără Direcția generală a spațiului locativ, Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală, direcția sanitară, oficiul de prevederi sociale ș. a. Se bune întrebarea care este atunci eficienta analizelor făcute din moment ce atît pe adresa unor organe de partid și de stat, inclusiv a redacției noastre continuă să sosească sesizări semnalînd aceleași deficiențe cronice legate de defectuoasa funcționare a transportului în comun, de sistemul extrem de greoi de lucru cu publicul la oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală, de deservire a cetățenilor în policlinici si circumscripții medicale, de gospodărire și aprovizionare a noilor cartiere ? La Consiliul popular al municipiului București se primesc anual un număr de aproximativ 80 000 de sesizări și ele comportă un volum impresioj nant de muncă. Aceasta obligă cu atît mai mult Consiliul popular să analizeze cu toată seriozitatea cauzele care generează sesizări și reclamați! și să ia măsuri corespunzătoare pentru determinarea unor îmbunătățiri radicale în stilul de muncă al organelor în subordine.Rezolvarea scrisorilor este o sarcină de mare răspundere. Neglijenta, superficialitatea, formalismul trebuie să fie sancționate. Cu prilejul ultimei analize făcute de Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Cluj, au fost sancționați cîtiva șefi de secții — printre care Petru Alban, șeful oficiului juridic, pentru _ tărăgănarea rezolvării unor scrisori. Dar pentru aceasta nu trebuie așteptate ședințele, ci este nevoie de un control preventiv exercitat zi de zi. Tocmai lipsei acestui control i se datorește rezolvarea greoaie a cererilor cetățenilor pentru eliberarea unor acte de vechime în muncă de către Consiliul Popular municipal Cluj. în acest an s-au înregistrat aici peste 800 de asemenea cereri dar n-au fost rezolvate decît jumătate. Restul zac și acum în sertare întrucît singurul salariat de la arhivă nu prididește.
★în hotărîrile de partid și de stat privind rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii sînt precizate cu claritate răspunderile care revin în _ a- ceastă privință conducătorilor de instituții. Solutionarea scrisorilor nu este o sarcină exclusivă a birourilor sau oficiilor de reclamații și sesizări. La examinarea și solutionarea lor trebuie să participe nemijlocit cadrele cele mai competente din instituție, inclusiv conducătorul acesteia. O latură esențială a activității de rezolvare a scrisorilor o constituie urmărirea eficientei acestora, desprinderea problemelor celor mai frecvente pe care le ridică oamenii muncii în ele și luarea, în consecință, a celor mai potrivite măsuri care să ducă la înlăturarea anomaliilor care se semnalează.Creșterea răspunderii organelor de partid, de stat și obștești în rezolvarea propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii duce la stimularea inițiativei maselor, contribuie la respectarea disciplinei de partid si de stat, a legalității socialiste, constituind o expresie a democratismului orînduirii noastre, o formă eficientă de participare a oamenilor muncii la rezolvarea treburilor de stat si obștești.

PE ȘANTIERUL CELUI
MAI MARE POD
PESTE DUNĂRE

Pe șantierul celui 
mai mare pod peste 
Dunăre — Podul ru
tier de la Hîrșova — 
se intensifică în pre
zent lucrările de con
strucții. Se fac forări 
pe fundul albiei 
pentru coloanele de 
fundație, se bat pilo
nii, se montează cule- 
ele și grinzile. Pentru

ușurarea și grăbirea 
acestor operațiuni, pe 
șantier au sosit uti
laje și instalații spe
ciale. O platformă 
plutitoare va sprijini 
executarea lucrărilor 
atît la suprafață cit și 
sub apele fluviului.

Construcția podului 
comportă rezolvarea 
unor probleme tehni

ce complexe, printre 
care realizarea de 

■fundații la 50—60 m, 
sub nivelul apelor și 
construirea unor des
chideri de peste 150 
m, care să permită 
navigația pe fluviu și 
totodată 
sloiurilor 
in timpul

scurgerea 
de gheață 
iernii. 
(Agerpres)

Lecție practică de meteorologie Foto : M. Cioo

PRODUSE CHIMICE
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VĂ ROG, 
BULETINUL!

In magazinele de speciali
tate se găsesc o serie de pro
duse chimice utile în orice 
casă. Mobila de bucătărie, a- 
ragazul, frigiderul sau linoleu
mul, precum și suprafețele e- 
mailate sau lăcuite cu Duco 
pot fi bine întreținute, cură
țate și lustruite cu ajutorul 
emulsiei LUSTROL. Un ase
menea flacon costă 6,50 lei.

O pastă utilă pentru curăța
tul geamurilor, al cristalelor 
precum și al obiectelor croma-

te, nichelate sau emailate este 
STICLINUL, care se găsește 
in tuburi de cîte 4,50 lei bu
cata.

Alte produse sînt CROME- 
XUL (tubul costă 2,50 lei), o 
pastă pentru curățirea și lus
truirea obiectelor metalice, 
cromate, nichelate și a obiec
telor din metale neferoase, și 
PROTEXUL, pastă destinată 
protejării suprafețelor metali
ce contra ruginii. Un tub costă 
3,75 lei.

Concurs exceptional 
PRONOEXPRES

Primul concurs excepțional PRONOEXPRES din acest an 
va avea loc la 24 martie. La acest concurs se atribuie, în nu
măr nelimitat, autoturisme „Renault 16“, „Skoda 1000 M.B.“, 
„Renault Gordini" și „Trabant 601“. Prin tragere la sorți vor 
fi acordate 2 autoturisme „Warszawa", 2 „Moskvici 408“ — 
cu 4 faruri și radio, 2 „Skoda 1 000 M.B“, 2 „Renault Gor- 
dini“ și 2 „Trabant 601“. Participanților li se oferă, de ase
menea, posibilitatea obținerii unei excursii în R. P. Bul
garia, pe litoral, prin O.N.T. Vor fi acordate 50 asemenea 
excursii. Alte premii vor fi în bani.

Cu bilete de 30 lei se poate participa la toate cele 10 ex
trageri însumînd 90 de numere.

(Urmare din pag. I)„Pentru un cui pierzi o potcoavă" „Scump la tărîte, ieftin la făină" ș.a. Desigur, în viață aceasta nu se vede atît de tranșant ca în proverbe. Sau, se vede, dar totul se complică prin aceea că uneori se aruncă în talger sabia grea a interesului imediat, palpabil, și de aceea atît de ispititor pentru cei slabi de înger...— Cunosc un inginer, de altfel profund incapabil — ne relatează tov. IANCU BOTA, din Cluj, specialist în protecția muncii — și care ,sub tentația faptului că poate cîștiga 5 minute la evacuarea minei, scotea oamenii din „șut" printr-o gură de aerisire. Iarna... de la +20 de grade direct la —20. A trebuit toată energia serviciului nostru pentru a-i anula „inovația" care urma să prefacă mina într-o anticameră de sanatoriu...Este nevoie să înălțăm fruntea pentru a zări întreg orizontul, este nevoie de exercițiu anticipativ, de o permanentă studiere a țintei pentru a apăsa pe pedala unei hotărîri înțelepte.— Meseria noastră — ne spune geologul CONSTANTIN BENONE de la întreprinderea Geologică de Exploatări Miniere, Bucu
rești — este una din cele 
mai anticipative. Scrutăm adîncurile cu un „periscop răsturnat". Chestionez probe, dar. firește, și probabilități și cînd pămîntul mut a început să-și silabisească tainele, îmi îndrept degetul : Aici. Căutăm aici rezerva de minereu... Dar degetul meu nu perforează roca. Treaba aceasta o face inginerul de foraj, inginerul minier, șantiere specializate, dotate însă nu o dată cu interese ele însele „specializate". Obiectivul meu este strict geologic: zăcămîntul, punerea lui in evidentă. Dar dacă în obiectivul a- cestora se ivesc și alte „dedesubturi" ?— De pildă ?— Cercetați statisticile și veți vedea că la suprafață — unde viteza de înaintare și randamentul sînt ușor de obtinut — totul merge strună. Imensa majoritate a opririlor se petrec exact în zonele frămîntate. mi
neralizate ; ele coincid cu

necesități de întreținere și armare, cu „prinderi" și „ruperi", cu acea bătaie de cap care se numește „instrumentație". S-a întîm- plat de aceea ca la unul și același foraj. în decurs de cîteva zile, să se raporteze alternativ forurilor superioare : „obiectivul geologic atins" și......... forajul continuă".— Capricii ?— Capriciile „instrumentației", ale impasului în metri. Un inginer, șeful unui șantier de sonde, a declarat-o cu brutalitate: „De acum nu ne mai ies metri, nu ne mai ies prime. Ne iese sufletul. Hai să oprim". Și aceasta se
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Care va să zică tre
buie să cumpăr o ju
mate kilogram de măs
line, 3 lămîi, piper, 
vanilie, o pîine proas
pătă si— Si parcă mai 
trebuia ceva. Ce ? 
Știam sigur că mi se 
indicase să mai tîrgu- 
iesc ceva dar... Așa e 
cînd pui prea multă 
bază pe memorie. De 
ce nu mi-oi fi notat 
eu ? De ce nu mi-oi 
fi făcut o listă ?

Ce trebuie să mai 
cumpăr ? Un șuierat 
prelung m-a făcut să 
rămîn locului. Am în
tors capul. Ce se întâmplase ? Cu gînduri- 
le aiurea, făcusem o 
ilegalitate. Traversa
sem bulevardul pe 
stop. Agentul de circu
lație se apropie de 
mine, mă salută foar
te respectuos cu mina 
la chipiu și, privin- 
du-mă în albul ochi
lor, îmi spuse :

— La locurile de 
traversare au fost in
stalate semafoare. Pe 
culoarea galben se 
pregătește de traver
sare, pe verde se tra
versează, iar pe roșu...

— Vă rog să mă 
credeți că știu.

— Știți, dar una știți 
și alta faceți. Ați tra
versat pe roșu.

— Recunosc. E vina 
mea. Plătesc amenda. 
Am greșit, am greșit. 
Tăiați-mi o chitanță, 
să-mi fie învățătură 
de minte. Cît mă costă 
neatenția asta ?

— Vă rog, buletinul!
— Plătesc amenda.
— Vă rog, buletinul!
— Dacă plătesc a- 

menda pe loc, pentru 
ce mai e nevoie de 
buletin ?

în jurul nostru a în
ceput să se adune 
mulțime de curioși. 
„Ce-o fi făcut" ? se 
întrebau ei, ciulind u- 
rechile la discuția 
noastră.

— Buletinul!
— Dar o chitanță—
— Buletinul!
— Vă e teamă că nu 

sînt eu cel care a tra
versat strada pe stop, 
ci fratele meu ?

Cercul curioșilor s-a 
mărit. Mi se adresea
ză priviri compătimi
toare, relative si chiar

dușmănoase. Se co
mentează :

„A fost prins la 
„Unic" la autoser
vire..."

„Da de unde, a vîn- 
dut bilete cu suprapreț 
la „O lume nebună, 
nebună, nebună".

„O fi Kimble, „El 
fugitivo".

„N-are mutră de 
doctor. Mai repede 
seamănă cu Ciungul .

„Vorbești prostii. Nu 
vezi că are două 
mîinl ?“

„De cînd îl caută fu
gitivul, i-o fi crescut 
mîna".

Toate aceste jigniri 
aduse persoanei mele 
le consider neavenite.

foileton
de Nicuță 
TĂNASE

Dar tovarășul agent de 
circulație știe una și 
bună :

— Vă rog, buletinul!
— Am spus de la 

bun început că mă 
consider pasibil de 
pedeapsă si plătesc a- 
mendă. De ce insistați 
să vă dau buletinul ? 
Buletinul a traversat 
ilegal bulevardul ? Vă e teamă să nu fiu 
cumva vreun spion ?-r Vă rog, buletinul!

— Cei certați cu jus
tiția își iau măsuri de 
precauție. Nu riscă. Ii 
ajută chiar pe bătrîni 
și pe nevăzători la 
traversarea bulevarde
lor. Așa că nu înțeleg 
de ce aveți nevoie, de 
ce țineți morțiș să-mi 
vedeți buletinul ?

— Vă rog, buletinul!
— Care e rațiunea ?... 

Dacă-mi explici pen
tru ce ai dumneata 
nevoie de buletinul 
meu, ți-l dau cu cea 
mai mare plăcere. 
Dacă refuzam să plă
tesc amenda, înțeleg.

— Buletinul!
L-am dat. S-a retras 

mai într-o parte și, cu 
un creion chimic, cu

datele de pe buletin, 
mi-a completat o chi
tanță pe care am achi
tat-o pe loc.

Să mă bată cel de 
sus dacă știu pentru ce 
a avut așa mare ne
voie de buletinul meu ! 
In afară de faptul că 
s-a uitat la poză și la 
mine, n-a făcut nimic 
altceva.

...Care va să zică 
trebuia să cumpăr o 
jumătate kilogram de 
măsline. Am cumpă
rat. 3 lămîi. Le-am 
luat. Ce trebuia să 
mai cumpăr ? Un șuie
rat prelung m-a făcut 
să mă opresc locului. 
Am întors capul. Ce 
se întimplase ? Cu gîn- 
durile anapoda, tra
versasem din nou pe 
roșu. Si, culmea! s-a 
îndreptat spre mine 
același agent de cir
culație.

— La locurile de 
traversare s-au insta
lat semafoare.^ Pe cu
loarea galbenă...

— Știu. Eu sînt cel 
de adineauri. Iar am 
greșit. Vă rog dați-mi 
o amendă și mai as
pră.

— Vă rog, buletinul1
— Dar l-ați văzut, 

eu sînt cel care...
— Vă rog, buletinul!Curioșii au început 

din nou să se adune. 
Pentru lotul ăsta de 
curioși nu mai eram 
nici Kimble, nici 
Ciungul. Se bănuia că 
sînt implicat în „Pro
cesul maimuțelor".

— Vă rog, buletinul!■— Tot buletinul ăla 
îl am, n-am avut cînd 
să schimb poza...

— Buletinul!
L-am dat. S-a retras 

iar într-o parte. A 
confruntat poza cu 
mine, a tăiat chitanța, 
m-a salutat respectuos 
și ne-am despărțit 
prieteni. Amendat de 
două ori, pe merit, 
m-am îndreptat spre 
casă, gîndindu-mă la 
faptul că pentru o tra
versare pe stop se 
cere buletinul, se con
fruntă poza cu împri
cinatul și, mai ales, se 
face atîta circ... cînd ar putea fi atît de 
simplu și eficient.Ce trebuia să mai 
cumpăr ?
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Folosirea mișcării — în special mersul 
pe jos zilnic — ca mijloc al terapiei 
complexe cunoaște o veche existentă. 
Din cele mai îndepărtate timpuri, miș
cării și factorilor naturali de mediu li 
s-au acordat locul cuvenit în tratarea și 
prevenirea unor boli. In zilele noastre 
cultura fizică și sportul au luat o extin
dere și mai mare, atît ca factori recrea
tivi cît și ca iratament. Și totuși, această 
terapie naturală, ieftină, accesibilă, ușor 
de urmat, inofensivă cînd este bine 
condusă, nu cunoaște amploarea și 
repufajia de care ar trebui pe drept să 
se bucure.

Desigur, neajunsurile sint generate de 
mai multe cauze. în primul rînd, popu
larizarea acestei terapii în rîndul mase
lor este deficitară și sporadică; în al 
doilea rînd lipsa de convingere a 
corpului medical în eficiența acestei 
„medicajii", în prescrierea și lămurirea 
bolnavilor de a urma necondifionat acest 
tratament. Este drept, în fara noastră 
există o refea de specialitate, medicina 
culturii fizice, care a realizat unele 
succese în răspîndirea respectivei te
rapii, dar cele cîteva sute de specia
liști reprezintă un procent extrem de 
mic din întregul corp medical al țării 
noastre care trebuie s^rși îmbogățească 
arsenalul terapeutic cu acest nou medi
cament — mișcarea, sportul.

în intenția de a cunoaște și alte pă
reri asupra acestei probleme, am con
sultat o serie de medici din alte spe
cialități.

Dr. Șerban Papadopol, medic primar 
cardiolog, ne-a spus : „Rolul mișcării, 
preventiv sau curativ, este de necon
testat. Ca medic cardiolog recomand a- 
cesf tratament în mod sistematic într-o 
serie de afecțiuni : deficiențe funcțio
nale cardiorespiratorii, vasculopatii, afec
țiuni respiratorii cronice și altele. Chiar 
în infarctul miocardic, unde pînă nu de 
mult se recomandau 4—6 săptămîni de 
repaus total la paf, personal — în func
ție de starea generală a pacientului și 
a miocardului — prescriu elemente da

[MIȘCAREA—■ >
\tea mai
\simpla 
! terapie 
i_________
IDr. Ion DRĂGAN

Directorul Centrului de medicină 
a sportivă București

EMISIUNE-CONCURS PENTRU TINERET
Duminică dimineața, la orele 

9,15 va avea loc emisiunea de 
deschidere a concursului „Ex- 
Terra '68" pentru copii și tineret. 
Ținînd seamă că cele mai noi cu
ceriri în domeniul aviației și con
strucției de rachete se bucură de 
un foarte larg interes, un ciclu de 
emisiuni-concurs al televiziunii, cu

destinația de a orienta preocupă
rile spre știință și tehnică, va soli
cita îndemînarea și fantezia crea
toare a copiilor de vîrste diferite 
în domeniul construirii de aero și 
rachetomodele. Concursul este do
tat cu premii. La el pot participa 
toți tinerii de vîrstă școlară, pînă 
la 17 ani inclusiv.

— După cîte știu se încheie procese-verbale, se cer probe.— Interesul imediat, mai ales cu o coloratură personală, este oricînd susceptibil de aranjamente. Și de argumentare savantă. Despre aceste practici, un geolog al întreprinderii noastre, spunea într-o ședință : — Ce părereați avea despre un țăran care ar ara, ar îngrășa pămîntul ș.a.m.d., dar n-ar mai însămînța, ca să facă... economii ?Stăm de vorbă cu conf. universitar DAN BRĂI- LOIU de la Politehnica din București :— O economie prost în-

construită pentru minimum 50 de ani, potrivit proiectului, în realitate devin centenare. Dar o dată cu realizarea acestor frumoase proiecte nu se cere gîndit; mai departe, în perspectiva generațiilor care se vor perinda ? A formării unei minți sănătoase într-un 
corp sănătos ?Dintr-o discuție cu medicul COSTINA ION de la Spitalul orașului Brad, județul Hunedoara :— Există tendința unor medici de a „rezolva" rapid unele îmbolnăviri acute, un ulcer, de exemplu ; cît mai rapid. Beneficiul este însă doar aparent, căci dacă boala nu este complet

RSPECTIVA 
sub asaltul 
cotidianului

poate întîmpla — cazul unei sonde de la Gura-Barza — la 30—40 de metri deasupra obiectivului geologic propus.— Mi se pare absurd.— Desigur. S-a înfiripat însă pe ici colo această mentalitate, a rentabilității metrilor în sine. De aici și zelul cu care se lucrează cîteodată foraje nepretențioase, de mică adîncime : puțuri, foraje superficiale, și tendința de a începe cît mai multe. Sună frumos : „planul fizic a fost depășit cu atîta la sută", „planul conventional cu atîta la sută" etc, dar economia națională este interesată de semnificația în tone de minereu a acestor cifre. Se trîmbițează uneori depășirea „mijlocului", a metrilor, sacrificîndu-se fina
litatea, scopul.

țeleasă poate deveni risipă de alte valori. Iată : am construit între 1960—65 un număr de 26 000 de săli de clasă — efortul e considerabil, ne situăm printre primele țări din lume în această privință — dar la toate acestea numai 28 de săli de educație fizică ! Din cele peste 15 000 de unități școlare existente doar 4 la sută au asemenea săli dintre care jumătate sînt im- prozivate în săli de clasă și subsoluri. Există școli care, drept singură dotare sportivă. dispun de 1—2 mingi. Corturi pentru excursii ? Potrivit unui nomenclator ros de molii ele nici nu figurează în obiectele cu care pot fi dotate școlile. Piste de atletism în incinta școlilor ? Mai rare decît zebrele fără dungi. Revin : o școală este

vindecată sau bolnavul pleacă neadaptat procesului de muncă, boala se cronicizează. Rezultatul în timp ? Recidivele. mult 
mai multe zile, de incapacitate de muncă decît cele inițial, necesare și chiar — în unele cazuri — pensionarea prematură, tocmai cînd omul ar putea să dea un randament maxim.De ce există orașe repetate ?— Printre altele — ne spune arhitectul OCTA- VIAN-VIOREL CIUPITU din București — pentru că proiecte din toată țara, orice bloculeț, trebuiau avizate de unul și același serviciu de la C.S.C.A.S. care aducea la același numitor soluțiile de detalii propuse. Printre altele și pentru că, despersonalizați,

multi proiectanți și arhi- tecți cădeau de acord să combine la infinit 2—3 secțiuni gata aprobate unde nu mai existau riscuri de respingere a unei lucrări, plătite oricum la metru pătrat de suprafața proiectată... Intr-un cuvînt pentru că o serie de motive concurînd la satisfacerea unor interese limitate au limitat, pînă de curînd, însăși perspectiva acestor orașe de a-și do- bîndi un chip propriu și de mai bună funcționalitate.Cîteodată sub aparenta rezolvării problemelor curente, incompetenta sacrifică cu bună știință viziunea largă, imperativul categoric al perspectivei— Iată un exemplu limpede de rezolvare „utili- taristă" — ne spune arh. EUGENIA GRECEANU, de la Direcția monumentelor istorice. Priviți castelul medieval de la Sf. Maria Orlea de lîngă Hațeg, încredințat Gostatului. A- coperișui spart, sobele, parchetele, finisajele distruse. Restaurăm ruine (Suceava, Piatra Neamț, Tîr- goviște ș.a.) și — concomitent — în altă parte un „istet" ruinează un monument. Numeroase castele (Olteni, Budila, Brîncove- nești ș.a.) dovedesc că perfecta lor „sănătate" rimează cît se poate de bine cu interesul folosirii lor curente : preventorii, sanatorii, tabere de copii... Unele ar putea deveni hotele O.N.T.Asaltul cotidianului nu este ușor de întîmpinat. El are o presiune firească. Sarcini vin mereu altele. 
„Acum, asta ni se cere!“ se spune uneori și — lăsîn- du-se deoparte ceea ce s-a început (uneori la jumătate, uneori definitiv) — se pornește la un atac buimac în altă direcție. „A te ridica la înălțimea sarcinilor", nu e o simplă metaforă. Activitatea în sine, febra ei, fără clarificarea cardinalității și viziunea întregului cimp seamănă cu acel joc de șah al copiilor care sînt fericiți că pierd regina dacă izbutesc concomitent să cîștige un pion.

Verbul a înainta se acordă 
organic cu imperativul 
perspectivei. De aici evidenta lor sinonimie socială.
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gimnastică respiratorie, masaj, mobili
zări active și pasive etc.

Dezavantajele acestei terapii față da 
cea medicamentoasă constau în faptul 
că reclamă mult timp, perseverență, un 
lung tratament. în vreme ce, după o 
anumită medicație, rezultatele apar ra
pid și spectacular, de la tratamentul prin 
mișcare trebuie așteptat vreme mai în
delungată pînă la apariția unor efecte 
nete. Totuși, prin această terapie obținem 
nu numai efecte așa-zise fizice, dar în 
special psihice, și de multe ori ultimele 
au răsunet favorabil mai mare decît pri
mele".

Un alf specialist consultat a fost dr. 
Juster Amalia, medic primar pediatru, 
„în specialitatea noastră — ne-a spus 
interlocutorul — mișcarea, asociată cu 
factorii naturali de mediu, este o medi
care preponderentă afif în scopuri pro
filactice cîf și curative. Amintesc numai 
că încă de la naștere, în unele cazuri de 
asfixie, noul născut este în general rea
nimat prin mijloace fizice și apoi prin 
cele medicamentoase. Efectele sînt de 
netăgăduit. Vîrsta copilăriei, în special 
în epoca puberfară, este caracterizată 
printr-o serie de deficiențe fizice situate 
ia nivelul coloanei vertebrale (cifoze, 
lordoze, scolioze) care sînt influențate 
favorabil în mod cert de tratamentul 
prin mișcare. Bineînțeles, de un trata
ment adecvat vîrstei și sexului, bolii, 
stării generale și locale, fazei bolii etc. 
Același lucru este valabil și pentru afec
țiunile interne.

în activitatea mea de practician pre
scriu tratamentul prin mișcare.

Rămîne totuși deziderat ca această 
medicație să fie în continuare extinsă și 
prescrisă de către toți medicii, în ca
zurile în care bineînțeles se pretează, 
și rezultatele vor fi incomparabil mai 
bune".

Conf. dr. V. Neagu, de la clinica I 
chirurgicală a I.M.F. din București, con
stată că „nu toți medicii sînt convinși 
de utilitatea acestei terapii ; poate este 
și o carență a învăfămînfului medical, 
care nu reușește să insufle studenților 
semnificația ei. Din practica profesională 
m-am convins de binefacerile acestei 
medicații, mult mai inofensive și mai 
puțin costisitoare decît cea farmacolo
gică, ceea ce m-a determinat și mă de
termină să recomand bolnavilor chirur
gicali mișcarea pre și posf-operafor".

Din cele relatate rezultă că medici da 
diferite specialități apreciază favorabil și 
utilizează insistent în arsenalul terapeu
tic acest factor. Desigur, unele observa
ții semnalate își au o existență reală 
și rezolvarea neajunsurilor ar contribui 
la extinderea acestei terapii. Dintre ele 
menționăm : îmbunătățirea învățămîntu- 
lui medical legat de medicina culturii 
fizice, editarea unor lucrări de popu
larizare, creșterea continuă a noi cadra 
de specialiști în medicina culturii fizica 
și întărirea rețelei de specialitate etc.

Revine, tofuși, ca o sarcină actualilor 
specialiști în domeniul culturii fizice 
să-și întărească munca de cercetare în 
vederea stabilirii acestei terapii pe baze 
strict științifice. Și nu este deloc lipsită 
de importanță participarea la toată a- 
ceastă muncă a însuși forului ministerial 
de resort.
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Se cere corectitudine 
exemplară în realizarea

Un obiectiv de prim ordin

contractelor de livrare 
a produselor agricole
Pe măsura dezvoltării și diversificării producției în cooperativele a- gricole, a creșterii randamentului la hectar și pe cap de animal, aceste unități au posibilitatea ca, o dată cu satisfacerea în măsură mai mare a nevoilor de consum ale membrilor lor, să-și sporească producția marfă. Așa cum se știe, cea mai mare parte a acestei producții marfă se valorifică pe bază de contracte încheiata eu diferite întreprinderi specializate, de stat și cooperatiste. Contractul prevede clauze precise privind vânzarea și cumpărarea de produse și, ca orice act cu valoare juridică, trebuie respectat aidoma. Numai astfel 

se pot asigura relații normale, firești. între părțile contractante, utile ațît intereselor economiei naționale, cit și ale țărănimii cooperatiste.In general. în acest mod se procedează, pe această bază se întemeiază relațiile dintre unitățile de producție și cele de valorificare — bază care s-a dovedit o formulă justă și eficientă de schimb între oraș și sat. în același timp însă se observă și încălcări, practici în care contractul nu mai joacă rolul principal în relațiile economice dintre cele două părți, hotărîtor devenind în asemenea situații cine reușește să-1 păcălească mai bine pe celălalt. Pe a- ceastă temă ziarul nostru a întreprins o anchetă în județele Botoșani și Suceava.O primă constatare : sînt cooperative agricole care deși încasează de la stat, la încheierea contractelor. sume importante, „uită" să predea întreaga cantitate de marfă stabilită, preferind să valorifice „cîte ceva" și pe piață — caz întîlnit îndeosebi la legume —, nu respectă termenele de livrare, clauzele cu privire la calitatea produselor etc. La Costîna, Cașvana. Marginea și în alte cooperative din județul Suceava, bunăoară, la predarea produselor și îndeosebi a cartofilor,- cooperatorii nu sortează în mod corespunzător marfa, așa cum este prevăzut în contract. Cartofii sînt predați a- mestecați. murdari, cu lovituri. Același lucru se poate spune și despre unele unități producătoare de legume sau de in pentru fuior. Anul trecut, de pildă, cooperativa agricolă din Boroaia, care în general este cunoscută ca o unitate cu rezultate bune, din cauză că nu a în- sămînțat inul în condiții optime, a obținut un produs de slabă calitate, iar cele din Frătăuții Noi. Satu Mare, Șasea, au predat, ca și în alți ani, inul nesortat. Au fost întîlnite și cazuri cînd unitățile agricole cooperatiste contractează animale, dar din cauză că acestea nu ajung în termenul stabilit la greutatea și calitatea prevăzută, se amină predarea lor. Existenta unor asemenea cooperative agricole care nu livrează deloc marfa contractată sau predau produse de proastă calitate creează încurcături în aprovizionarea populației cu produse agricole, a industriei cu materii prime. în satisfacerea altor nevoi ale statului.Raidul întreprins a scos în evidență și situații de nerespectare a clauzelor contractuale de către unitățile contractante. Iată ce ne-au spus în această privință cîțiva președinți de cooperative agricole :
Vasile Vatmanu, președintele C.A.P. Tudora : „Exemplele pe care le voi prezenta, sînt de natură să definească relațiile cooperativei noastre cu organele de valorificare, precum și modul în care acționează uniunile cooperatiste în această problemă de însemnătate deosebită atît pentru stat cît și pentru economia cooperativei. Astă toamnă, ca de altfel și în alți ani, a trebuit să livrăm statului, în baza sarcinilor asumate de noi, prin contract, mari cantități de cartofi. Am trimis marfa la baza din Dolhasca. Acolo, surpriză : recepționerul ORVLF ne-a spus că ea nu este de calitate corespunzătoare. Mașinile, pline, au făcut cale întoarsă 15 km. Știind însă că avem produse de calitate, am convenit să expediem cartofii la export, pe răspunderea noastră, fără a-i mai trece prin „vama" ORVLF. Nu s-a înregistrat nici un refuz. Mari greutăți am întîmpinat și din partea altor unități contractante".

Ion Hladiuc, președintele cooperativei agricole de producție din Pă- trăuți : „Anul trecut au fost cazuri cînd Fabrica de amidon din Hînțăști ne-a refuzat primirea cartofilor industriali pe motiv că nu sînt corespunzători. A doua zi am trimis d/n nou mașinile la fabrică. Deși marfa nu se schimbase, ea a fost recepționată, zătoare. permite distanța km. Așa că, uneori, delegatul nostru a fost nevoit să accepte scăzămîntul cerut, care s-a ridicat pînă la 20 la sută. Am semnalat uniunii cooperatiste această situație, dar nu primit un sprijin concret pentru rezolvarea ei".
Iacobeț Mandache. președintele cooperativei din Salcea : „Astă vară am avut multe discuții la Oficiul o-

rășenesc pentru valorificarea legumelor și fructelor Suceava. La recepție, merceologul acestuia ne încadra roșiile la categoria a Il-a. Cînd veneau actele însă, constatam că, printr-o minune, calitatea a Il-a s-a transformat în a IlI-a sau, pur și simplu, roșiile erau trecute la categoria „pentru industrializare". Bineînțeles, în loc să primim 1 leu sau 1,30 lei pe kg primeam pe jumătate sau chiar mai puțin".Am prezentat pe scurt cîteva exemple, care pot fi înmulțite cu altele — din cooperativele agricole de producție Drăgușeni, Dărmănești etc.— și care arată că există încă, din păcate, situații cînd unitățile contractante nu se achită exemplar de sarcinile pe care și le-au asumat prin contract, merg pînă acolo îneît privează cooperativele de drepturile legale ce li se cuvin. Unele unități ale organizațiilor de contractare își creează astfel, cu ușurință, fără nici- un efort propriu, beneficii însemnate pe seama cooperativelor agricole, lucrătorii lor obținînd premii pe care nu le merită. Cifrele furnizate de sucursala județeană Suceava a Băncii Agricole evidențiază o dată mai mult existența unor asemenea procedee arbitrare, intolerabile. Astfel, întreprinderea de valorificare a produselor agricole Suceava a înregistrat la 31 decembrie creat pe— de 28 437 tone fasole, 8 tone soia loare se lei. Această sumă este considerată ca beneficiu al întreprinderii. De asemenea, din cei 324 000 lei beneficii obținuți de D.C.A. pînă la data de 30 septembrie, 152 000 lei erau pro- veniți din plusurile de mărfuri și diferența de calitate realizată la re- cepționarea produselor.Semnificativ pentru ilegalitățile pe care le comit cadre din unele întreprinderi contractante ni se pare și exemplul întreprinderii de prelucrare a tulpinelor de in și cînepă „Fuiorul" din Suceava. Anul trecut, din totalul fuiorului de in produs, întreprinderea a livrat filaturilor din- țâră 25,7 la sută Tutor sort .superior^35.8 la sută fuior de calitatea î, 17,4 la sută fuior de calitatea a Il-a.13.8 la sută fuior de calitatea a IlI-a și numai 7,3 la sută fuior de calitatea a IV-a. Este o realizare frumoasă pentru care întreprinderea a primit felicitări din partea filaturilor. Se pune însă întrebarea : cum a putut fi ea înregistrată cînd la recepționarea tulpinelor furnizate de producători— tulpini din care s-a fabricat fuiorul amintit — s-au fixat următoarele categorii: calitatea I — nimic, calitatea a doua — doar 15,5 la sută, calitatea a treia — circa 75 la sută etc ? Cum de s-a reușit ca dintr-o materie primă de calitate să se realizeze — într-o așa de mare — fuior de litate superioară. S-a

1967 un surplus — seama unităților agricole tone grîu, 91 tone porumb, floarea-soarelui, 42 tone tone sămînță de in-ulei, 21 și alte produse, a căror va- ridică la suma de 1 548 355

inferioară proporție in de ca- întreprins ceva, deosebit pentru realizarea cestui salt de calitate ? Am cerut muriri tovarășilor Grigore Vîntu, rectorul întreprinderii „Fuiorul", 
Traina Bodnar, inginerul șef.„Ceva deosebit nu am întreprins — ni s-a răspuns. Apoi, după o lungă explicație — neconcludentă — tov. Vîntu a adăugat, într-un moment de sinceritate : „s-ar putea ca la u- nele topitorii și îndeosebi la Cornul Luncii să se facă unele aprecieri la calitate care să dezavantajeze pe producători. Dar aceasta nu este o regulă".

(Urmare din pag. I)

a- lă- di- 
și

fiind considerată corespun- Nu totdeauna ne-am putut astfel de „sondaje", fiindcă pînă la fabrică este de 25
am

De la începutul anului și pînă în prezent, minerii rea Rovinari au lor, peste plan brut și cîteva antracit. Numai a lunii martie producția de lignit brut, realizată peste plan, se cifrează la aproape 3 000 de tone.(Agerpres)

de la întreprinde- livrat beneficiari- 26 400 tone lignit sute de tone de în prima decadă

Multe neajunsuri a provocat perativelor agricole și întreprinderea de contractare și industrializare a laptelui — I.C.I.L. Datorită nerespectării orarului de ridicare a laptelui și funcționării defectuoase a autocisternelor pe itinerarele stabilite, cooperativelor agricole de producție din județul Suceava li s-au stricat, într-un interval de 6 luni, peste 100 000 litri lapte, ceea ce desigur provoacă pagube însemnate unităților respective.Am adus toate aceste lucruri la cunoștința conducerii Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Suceava — tovarășilor Tra
ian Asmarandei, președinte, Vasile 
Florea, vicepreședinte, și Aurelian 
Rodenciuc, membru în biroul executiv (fost vicepreședinte al uniunii regionale). Am constatat însă cu surprindere că le erau cunoscute. Ba mai mult: ne-au fost furnizate și alte aspecte asemănătoare, rezultate din- tr-un studiu întreprins anul trecut de uniunea regională Suceava.Dacă această situație anormală era cunoscută Uniunii cooperativelor a- gricole, adică tocmai acelei organizații care, conform statutului ei, are obligația să asigure respectarea legalității în relațiile cooperativelor cu diferite organizații și întreprinderi cu care vin în contact, ce s-a făcut pentru înlăturarea și prevenirea ei ? Din păcate, extrem de puțin. Fapt uniunile îndepli- obligațiaeste că pînă acum cooperatiste nu și-au nit în mod satisfăcător statutară de a organiza valorificarea în cele mai bune condiții a producției marfă a cooperativelor, de a interveni operativ atunci cînd unele întreprinderi contractante nu se achită conștiincios de îndatoririle ce le revin, aducînd prejudicii cooperativelor. Deși sesizate în repetate rîn- duri de existența unor asemenea carențe, deși au întreprins și studii în acest sens, ele n-au intervenit operativ și energic, n-au cerut sancționarea acelora care încalcă în mod grosolan prevederile contractuale, curmarea cu hotărîre a unor asemenea abuzuri. Superficialitatea cu care s-a acționat în această direcție rezultă convingător din faptul că ele n-au Juă’t -o poziție fermă ntoilriiăcar în cazul organizațiilor de valorificare a legumelor și fructelor, pe care le aveau în subordine și unde puteau mai ușor să pună lucrurile la punct, să înlăture neajunsurile semnalate de cooperatori.Este imperios necesar ca uniunile cooperatiste să urmărească cu mai multă atenție modul cum se îndeplinesc obligațiile stabilite în contractele de valorificare a produselor agricole, să intervină operativ și eficient pentru ca în relațiile economice dintre cooperative și unitățile contractante să se respecte normele legale, să determine ca aparatul acestora din urmă să-și îndeplinească exemplar obligațiile asumate prin contract. Totodată, se impune ca organele centrale care tutelează întreprinderile amintite, respectiv pentru valorificarea fructelor, Ministerul mentare, Ministerul Industriei Ușoare și altele, să exercite un control sistematic, riguros asupra activității întreprinderilor în subordine, luînd măsuri severe împotriva celor ce încalcă legalitatea în relațiile cu cooperativele agricole ce le furnizează diferite produse agricole.

Radu ATANASESCU 
Nistor TUICU

de valorificare Departamentul legumelor și Industriei Ali-

ță. După ce s-a încheiat discuția cu furnizorii de utilaje, a fost luat în dezbatere fiecare obiect de investiții în parte. La un moment dat, a venit și rîndul stației de alimentare cu apă — „inima uzinei" — după cum o caracteriza beneficiarul. Din primul moment constructorul a obiectat că soluția preconizată de proiectant nu răspunde cel mai bine unei execuții rapide. „Dacă lucrăm cum prevede proiectantul, ne sînt necesare circa 6 luni de zile — conchide directorul general al I.C.I.M. Brașov. Nu se poate așa, trebuie să adoptăm alte soluții". Timp de peste 2 ore, are loc un continuu schimb de idei și păreri între proiectant și constructori și, în cele din urmă, se cade de acord asupra unei noi soluții : „Dacă lucrăm după această soluție isprăvim stația de alimentare cu apă în aproximativ 45 de zile" — se angajează, în numele constructorului, directorul general al I.C.I.M. Brașov.Iată cum o lucrare, la care întîr- zierea părea de neînlăturat, a fost sincronizată cu întregul puls al a- cestuj mare șantier. Este un exemplu care demonstrează elocvent cît de importantă este menținerea unui pu
ternic climat de colaborare între toți 
factorii răspunzători de mersul unei 
investiții. Este poate instrumentul cel mai eficace pentru depășirea cu succes a poate să ției. oricărui apară pe moment critic ce parcursul execu-

SE MAI PRACTICA
JOCUL IRESPONSA
BIL CU TERMENELEîncepută cu un an în urmă, fabrica de să intre III 1968.de lucru stant, lună de lună, mai ales la montajul utilajelor tehnologice, care au

zahăr din Oradea urmează în funcțiune în trimestrul Aceasta presupune un ritm deosebit de alert și con-

A.
Brașov

@ /.AS. Tg. Frumos

Sep- Zgo- hala

Consiliului Central al U.G.S.R., care a feli
citat colectivul uzinei pentru rezultatele 
obfinute în 1967. Trecînd în revistă sarci
nile importante izvorîte din hotărîrile Con
gresului al IX-lea și Conferinței Naționale 
a P.C.R., vorbitorul a urat constructorilor 
de tractoare noi succese în îndeplinirea 
și depășirea acestor sarcini.

© Uzina „Tractorul"

în organizarea superioară a producției:

FINALIZAREA IN PRACTICA
A CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE PROPRII

întreprinderea „1 tembrie“-Satu Mare, moțul mașinilor, din principală de fabricație. îl auzim și îl percepem din ce în ce mai puțin. Urcăm la etajul al doilea și pașii ne poartă printr-un coridor spațios. Ușile sînt în

chise și pe ele cîteva inscripții ne atrag atenția : șef serviciu cercetări, laboratorul tehnic, laboratorul fizico-mecanic, statia pilot. Ne aflăm, cum lesne este de înțeles, în sectorul de cercetări al întreprinderii. Deschidem ușa îabo-
ratorului tehnologic. Aici l-am cunoscut pe inginerul TAȘI IOSIF.— Ce se studiază în prezent ?— Reducerea bioxidului de titan din emailul alb.După o mică pauză, inginerul continuă : lucrarea

Decernarea titlului de intreprin
dere fruntașă pe ramură

Joi au avut loc la uzinele „Tractorul“-Brașov și întreprinderea agricolă de stat 
Tg. Frumos adunări festive în cadrul cărora au fost decernate Steagul Roșu și Di
ploma de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe țară. Cu ace
lași prilej, conform liotăririi conducerii partidului, au fost distinși cu Medalia Jubi
liară pentru „Merite deosebite în întrecerea socialistă", acordată de Consiliul general 
al U.G.S.R., 350 de muncitori, ingineri și tehnicieni, care s-au menținut 5 ani conse
cutiv fruntași în întrecerea socialistă. 317 dintre aceștia au fost decorați și cu Medalia 
Muncii. De asemenea, celor distinși le-au fost înmînate recompense bănești din partea 
Consiliului de Miniștri.

în perioada următoare, în cadrul unor adunări ce vor avea loc și în alte între
prinderi, vor mai fi înmînate Medalia jubiliară pentru „Merite deosebite în întrecerea 
socialistă", „Medalia muncii" și stimulente bănești unui număr de peste 35 000 de 
oameni ai muncii, care s-au menținut fruntași în întrecerea socialistă 5 ani conse
cutiv.

BRAȘOV (corespondentul „Scînteii”). — 
La adunarea festivă de la uzinele „Trac
torul", tov. Emil Oniga, directorul ge
neral al uzinei, a arătat că in anul 
1967 planul a fost îndeplinif cu cir
ca 40 de zile mai devreme. S-a realizat 
peste prevederi o producție globală de 
286 000 000 lei și o produefie marfă de 
170 000 000 lei. Productivitatea muncii a 
marcat, fafă de anul precedent, o creș
tere de 13 la sută. Expresie vie a unei ac
tivități economice eficiente, planul de 
beneficii a fost depășit cu 74 000 000 lei. 
Un succes însemnat îi constituie, de ase
menea, realizarea unei produefii supli
mentare destinată exportului de 
18 875 000 lei valută. Colectivul uzinei a 
obținut rezultate pozitive și în domeniul 
diversificării producției, modernizării pro
duselor aflate în fabricație, ridicării per
formantelor lor tehnico-economice.

In cadrul festivității a luat cuvînful tova
rășul Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele

IAȘI (corespondentul „Scînteii").— I.A.S. 
Tg. Frumos din județul lași i s-a decer
nat ieri steagul de unitate fruntașă 
pe țară pentru rezultatele obținute în pro
ducție în 1967, primul an de organizare 
științifică a agriculturii de stat.

Astfel, toate cele 14 ferme de produc
ție, din care 8 cu profil vegetal, 5 zoo
tehnice și una mixtă, au încheiat anul cu 
beneficii. Valoarea producției globale pe 
întreprindere a fost de 70 328 000 lei, 
față de 62 032 000 lei planificat. Produc
ția marfă a fost realizată în procent de 
114 la sută, pondere avînd sectorul vege
tal care a înregistrat o depășire de 17 la 
sută față de plan. Beneficiul net, ca ur
mare a creșterii producției și a reducerii 
cheltuielilor, este de 3 920 000 lei 
de 1 758 000 lei cît a fost prevăzut,

cea mai mare pondere în ansamblul lucrărilor ce se execută în acest an. Care e stadiul actual al lucrărilor ?— Față de anul trecut, ritmul de execuție a fost categoric mai bun în lunile ianuarie și februarie a.c., realizîndu-se 13,5 la sută din planul anual stabilit. Am spus mai bun față de anul trecut, dar socotim a- cest ritm încă necorespunzător — susține tov. Teodor Olariu, directorul Sucursalei județene Bihor a Băn-

utilaje sîntem dotați, dar din păcate neavînd uneori ce monta, stăm.Din discuția cu inginerul-șef am reținut că uzina „Independența“-Si- biu nu a trimis încă decît construcția metalică de la cuptoarele de var, deși montajul acestora durează circa 4 luni, iar fabrica trebuie să intre în probe tehnologice în lunile iulie- august. La secția fierbere-cristali- zare, nu se poate avansa cu montajul utilajelor și instalațiilor tehnologice,

nesatisfacatoare. De pildă, la bazinele de saramurare nu s-au început încă lucrările, deși termenul de execuție expiră la sfîrșitul lunii lie.Ceea ce îngrijorează cel mai 
este situația care s-a creat în 
tură cu livrarea utilajelor de 
diverși furnizori din țară.

apri-

PLANUL

DE INVESTIȚII
cii de Investiții. Și iată de ce. Constructorii fabricii de zahăr au intrat în acest an cu o restanță în execuția lucrărilor de aproximativ 2 luni, ceea ce constituie un balast destul de serios. Or, cu ritmul pe care l-au avut in primele luni, șansa de a a- junge cu lucrările „la zi" a fost redusă.După această punere în temă, am făcut un tur de orizont pe șantier.— Pe cît ne-a stat în putere, am încercat să recuperăm ceva din cele două luni pierdute anul trecut — ne spune tov. Virgil Neamțu, inginer-șef al șantierului 1 014, aparținînd de întreprinderea 10 instalații Brașov. Am fi putut realiza poate ceva mai mult, pentru că muncitori avem, cu

din pricina celor 6 aparate vacum ce trebuie livrate de uzina „Vulcan"- București.Chiar dacă în acest an s-a îmbunătățit colaborarea dintre beneficiar, antreprenoi’ general și prize, totuși, din ultima cută pe șantier cu toți răspundere a reieșit că 
rul — în speță conducerea șantieru
lui 905 Oradea — manifestă aceeași 
atitudine de nesocotire a doleanțe
lor beneficiarului, începînd mai tîr- 
ziu lucrările la unele obiective. La impulsurile venite din partea acestuia, de regulă constructorul, răspunde cam așa : „Nu te interesează cînd încep lucrarea. O voi termina în timp". Admonestarea e fără nici un temei, pentru că rezultatele sînt

subantre- analiză fă- factorii de constructo-

mult legă- 
către „Uzina „Independența“-Sibiu trebuia să trimită, peste de 63 cît 8 

helm de zahăr. Uzina sibiană a cerut o decalare a termenului pînă la 31 martie a.c., cu care, bineînțeles, nu am putut fi de acord. Drept pedeapsă, a început să ne poarte pe drumuri, spunîndu-ne : „Dacă nu vreți așa, atunci procurați-vă alte repartiții pe 1968". Pînă la urmă le-am procurat, dar respectivele repartiții au termene fixate spre sfîrșitul anului 1968.E intolerabil acest joc de-a termenele. Există unul singur, cel stabilit prin planul de stat pentru intrarea în funcțiune a noii fabrici — și acestuia trebuie să i se coreleze toate celelalte. De ce conducerea uzinei „Independența" ignoră această cerință majoră ? Același lucru trebuie să-I înțeleagă și conducerea întreprinderii „Balanța“-Sibiu, care ce-i drept a contractat fără repartiție execuția unei comenzi de bascule, dar cu termen Ia 20 XII 1968. Sau a uzinei „Unio“-Satu Mare, care pe lîngă că a livrat 21 utilaje Cu mare întîrziere, pentru alte 8 a impus diferente de 2—8 luni față de data cînd trebuie montate.Curmarea acestei stări de lucruri impune din partea forurilor de resort ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini luarea unor măsuri hotărîte pentru corelarea livrării utilajelor de către aceste întreprinderi cu necesitățile reale de montaj, îneît să se respecte întocmai termenul de punere în funcțiune a noii fabrici din Oradea.

pînă la sfîrșitul anului 1967, 20 titluri de utilaje în valoare milioane lei, dar n-a livrat de- titluri — precizează tov. Wil- 
Mozer, inginer-șef Ia fabrica

toon ERHAN 
Ion PITICU

este d.eosebit de importantă. 
Diminuarea cu 34 la sută a 
ponderii bioxidului de titan 
in compoziția emailului alb 
înseamnă o economie a- 
nuală de peste 25 tone de 
bioxid de titan. Ținînd cont de faptul că materialul amintit se procură din import, valoarea economiei este și mai evidentă, mai substanțială.— In ce stadiu se află lucrarea ?— Poate fi considerată ca terminală. Toate încercările făcute la scară semi- industrială au dat rezultatele scontate. Și ar mai fi ceva de adăugat: se pare că nicăieri în lume, așa cum rezultă din literatura de specialitate, nu s-a a- juns la obținerea unui e- mail alb cu un procent atît de redus de bioxid de titan. 
La cele mai renumite fa
brici din străinătate, pon
derea bioxidului de titan 
în emailul alb variază între 
17 și 20 la sută, în timp ce 
la întreprinderea noastră 
este de numai 11 la sută.Pe una din mesele de lucru se afla și un grătar de aragaz. In repetate rînduri, în timpul discuției, inginerul l-a privit și l-a examinat și pe o parte și pe alta, punîndu-1 pe masă cu mare grijă. Mai tîrziu, în timpul investigațiilor, am aflat că e vorba de o invenție — 
emailul cu luciu metalic — făcută de șeful serviciului cercetări, inginerul Vasile... Filip, si de inginerul Tași Iosif. Zilele trecute, inventatorii au primit „Certificatul de autor".Cele relatate reprezintă, pe scurt, doar două secvențe din intensa muncă de cercetare științifică aplicativă care se desfășoară la întreprinderea „1 Septembrie" din Satu Mare. A- ceastă activitate se circumscrie organic și vine în în- tîmpinarea indicațiilor formulate la Conferința Națională a P.C.R., potrivit cărora principala condiție 
a valorificării cu maximum 
de randament a potențialu
lui tehnico-economic este 
promovarea pe scară largă 
în toate ramurile și între
prinderile a cuceririlor ști
inței moderne, perfecționa
rea continuă a organizării 
producției și a muncii.— Realizarea acestor sarcini esențiale — preciza inginerul VASILE FILIP,șeful serviciului de cercetare al întreprinderii —presupune împletirea mai strînsă a științei producția, investigarea turor modalităților de bunătățire continuă a calității produselor, corespunzător performanțelor înalte obținute pe plan mondial. In acest sens, se poate afirma că întreprinderea noastră întrunește multe din premisele care îi permit ca încă din acest an, prin continuarea cu o puternică e- fervescență a organizării științifice a producției, să atingă cote mai înalte în aDlicarea propriilor cercetări în practica tehnologică.— Cunoaștem că la „1 Septembrie" activitatea de cercetare a apărut în urmă cu circa 4 ani, dintr-o necesitate majoră a procesului de producție.— Este adevărat, dar perioada ei „de aur" a început o dată cu declanșarea de către conducerea partidului a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. în aceste condiții, nu numai că cercetarea proprie a căpătat amploare și profunzime, dar a fost strict orientată — după cum spuneam — 

spre găsirea celor mai efi
ciente căi de sporire a vo
lumului producției, de ri
dicare a performanțelor 
tehnico-funcționale ale pro
duselor, concomitent cu re
ducerea sistematică a chel
tuielilor de fabricație.— Baza materială a cercetării este asigurată ?Evident! Laboratoarele întreprinderii sînt înzestrate cu o aparatură modernă și complexă, iar specialiștii de aici știu cum s-o folosească. Așa se explică rezultatele lor bune ; soluțiile preconizate nu stau deloc în faza de... proiect, ci se finalizează consecvent în producție.— In domeniul nostru de activitate nu există foruri specializate de cer-

tot cu tu- îm-

cetare, ne-a spus șeful sectorului de cercetări din întreprindere. Nici catedrele institutelor cu profil tehnic nu fac cercetări în acest domeniu. De asemenea, 50 
la sută din producția în
treprinderii este destinată 
exportului. Or, pentru a îndeplini onorabil, cu răspundere, aceste sarcini singura cale constă în menți
nerea, în permanență, a 
produselor noastre la un 
înalt nivel de competitivi
tate în comparație 
mondială.— Țineți pasul rințele stringente conomiei naționale și ale exportului ? Sau, altfel spus, cu ce efecte s-au soldat cercetările prindere ?— Mă opresc anul trecut. Au 
ționate 33 teme 
tare, o bună parte din ele 
fiind cuprinse în progra
mul Consiliului Național al 
Cercetării Științifice și în 
planul tehnic departamental. Efectele economice Deocamdată se pot măsura în 5.2 milioane lei spor de producție, economii de 700 000 lei valută prin reducerea importului și o diminuare a costurilor de fabricație cu 2,2 milioane lei.Neîndoielnic, la baza a- cestor apreciabile realizări stau măsurile fructificate și strîns legate de programul de dezvoltare și rațio- -nalizare a întregii fabricații. Secția de emailare și-a schimbat înfățișarea. înlocuirea unui flux de fabricație complicat și ineficient cu unul productiv și modernizat a ridicat o serie de probleme de tehnologie, pentru ca emailarea și uscarea în flux continuu să nu dea naștere la- produse necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. Prin studii comparative și încercări repetate s-au obținut în întreprindere emailuri care se comportă uniform, în condiții optime, în cuptoarele tunel. S-a reușit, totodată, să se reducă cu 50° C temperatura generală la operațiile de aplicare a emailurilor, succes care se apropie foarte mult de rezultatele cele mai bune existente în această direcție pe plan mondial.Ce va aduce nou în activitatea tînărului colectiv de cercetare de la „1 Septembrie" Satu Mare, anul 1968 — an cu mari imperative în domeniul organizării științifice a producției și a muncii ? După cum ne-a relatat șeful sectorului de cercetări, începutul nu fost deloc mobilizator, deoarece forul tutelar. Ministerul Industriei Ușoare, nu definitivase încă planul tehnic și cel de cercetări ne anul în curs. Din 21 de teme propuse de întreprindere. forul tutelar nu indusese în planul departamental — pînă la data de 20 februarie — decît 3. Totuși. așa cum am constatat la fața locului. în fiecare 
laborator de cercetare, spe
cialiștii întreprinderii nu 
stăteau în... așteptare, ci 
continuau cu febrilitate ac
tivitatea lor utilă economiei.

★Miercuri 13 martie, prin intermediul telefonului, am avut o nouă convorbire cu inginerul Vasile Filip.— Ați primit ultima variantă a planului de cercetări de la forul tutelar ?— Da, la sfîrșitul săptă- mînii trecute. Ne-au fost aprobate 12 teme de cercetare și 11 poziții la capitolul „procedee noi".— întîrzierea ministerului se cuta asupra termenelor fiecărei etape de cercetare și finalizării soluțiilor ?— Cred că nu, deoarece noi am „atacat" hotărît de la începutul anului fiecare temă și poziție de cercetare. Așa, de pildă, cu două săp- tămîni mai devreme s-a terminat documentația privind studiul fixativilor și acțiunea lor pentru fiecare sortiment și calitate de e- mail, lucrare de mare importanță, care se va aplica pentru prima dată în țară. Cit privește elaborarea procedeelor tehnologice noi, sînt convins că nu va interveni nici o amînare...

cu piațacu ale ce- e-
din între-numai la 
fost solu- 
de cerce-

tehnologicedin partea va reper-

Viorel SALAGEAN
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destinele

pia-

FESTIVAL 
FEROVIAR

șt pînă la ulti- 
claviatură, Dan 
să dea viață, în

acestei pe lîngă moderne, înregistra amănunte,

(completare 
9 ; 11 ; 13 ;

muzicale reprezenta- însoțite de explicații ar întregi educației estetice
proce-de la simplu la com-

stăpîneau 
pe
în tim-

• Comisarul : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
• Muzicantul : VICTORIA (completare Cam- -----  . . . . . . n 15 .

ențiune, ciuperci !) — 9 ; 11,15 ;
18,15 ; 20,30, MELODIA (comple-

13,30 ;

SCINTEIA

de Eugen BARBU

18,00 — Stadion

dezvăluindu-și trace le individuali-— pentru a ne re- doar la cîteva din-

cronica literară

17,30 — Pentru 
„A.B.C. 
Filmul 
nul".

un număr de ani scrieri deosebit criticii asupra ce a suscitat în atenția și suges- de specialitate s-a

18,30 — Curs de limba rusă 
(lecția a 7-a).

18,20 — Buletinul circulației 
rutiere.

22,45 — Telejurnalul 
noapte.

Nu pot trăi țâră muzică" de Moricz Zsigmond pe scena Teatrului de Stat 
din Sf. Gheorghe Foto : M. Cioo

— emisiune 
de actualitate spor
tivă.

cei mici : 
— De ce 7“ 
„Kiri clov-

în la care cît și în

Empirismul nu mai
poate fi tolerat
în sfera difuzării

folclorului
Este evident că o formație artistică unde asimilarea lucrărilor interpretate se face exclusiv pe cale senzorială, „după ureche", neglijîndu-se factorul învățăturii conștiente, cunoașterea unor elemente de tehnică artistică, nu asigură membrilor săi o reală instrucție. Limitată exclusiv la aptitudinile native ale artistului amator, ea se situează inevitabil sub un anumit plafon, care în faza actuală nu-1 mai satisface nici pe interpret.Referindu-ne la coruri, de pildă, amintim că vocalizele sînt singurele exerciții care asigură o emisiune vocală corectă și de certă valoare artistică. Așadar, repunerea lor în drepturile legitime de către toate formațiile artistice corale ar fi salutară. Cunoașterea sistemului de notare a sunetelor muzicale, intonarea acestora, dînd pus, audierea multor lucrări muzicale reprezentative, accesibile etc. tabloul a interpreților amatori.Recomandări similare se adresează deopotrivă tuturor formațiilor. Cunoașterea notației ritmului de horă, brîu etc. ar interesa în mod deosebit pe un interpret din echipa de dansuri. Desigur, aceasta comportă migală, studiu amănunțit, răbdare și tact pedagogic, însă rezultatele îndreptățesc strădania și efortul depus. Au obținut succese apreciabile acele formații care au înțeles că pregătirea unui spectacol este un act de cultură, care presupune o abordare științifică a materialului. Totuși, există încă un număr mare de formații ce își desfășoară activitatea empiric, fără metodă, fără orientare pedagogică.Urmările acestui empirism se reflectă cu acuitate printre altele în acțiunea de conservare și valorificare a nestematelor artistice populare. Pentru a asigura o certă autenticitate a interpretării, ar fi deosebit de utilă, după părerea mea, crearea unor secții de documentare științifică în fiecare județ. Unde s-ar putea realiza acest lucru ? Personal, consider că un cadru optim l-ar oferi școlile populare de artă, instituții care ar putea să asigure un personal calificat și în același timp posibilitatea de a difuza și reda întregii obști tot ceea ce este mai expresiv, mai autentic, mai șlefuit, din creația artistică, prin instructori calificați, formați în școală. Crearea acestor secții ar contracara tendințele de stilizare excesivă și contrafacere a folclorului literar, muzical, coregrafic etc.De pildă, jocul popular „Brîul pe șase", atît de frecvent în comunele județului Argeș și de o vigoare și prospețime uimitoare în zona subcarpatică, este stilizat în așa măsură, și aceasta se observă chiar în ansamblurile de prestigiu, încît din figurile de pași, care realizează sincopa, n-a mai rămas decît o palidă schițare a acesteia, descrisă pe undeva prin aer sau executată într-un ritm egal la nivelul podiumului. Observația se referă nu numai la jocul „brîul", ci la aproape toate speciile de dansuri.Folclorul muzical este supus și el unor deformări rezultate dintr-o practică cu totul condamnabilă a unor orchestre populare de a „face" melodii populare și apoi de a le difuza ca autentice, ele nefiind altceva decît fragmente melodice luate disparat din di-

ferite cîntece populare și lipite între ele nefiresc, strident.Existența secțiilor de documentare științifică ar veni și în ajutorul orchestrelor de muzică populară profesioniste, care manifestă adesea carențe îngrijorătoare în privința valorii artistice și autenticității cîntecelor ce formează repertoriul. In general alcătuirea repertoriului este lăsată aproape în exclusivitate pe seama soliștilor vocali și instrumentiștilor din orchestră, care, din lipsă de pregătire muzicală, culeg, sau mai bine zis memorează, cu aproximație, cîntece în marea lor majoritate de o valoare artistică discutabilă. Alteori se observă modificări aduse liniei melodice a unui cîntec deja existent în repertoriul orchestrei, iar acompaniamentului mici schimbări neesențiale, ur- mînd ca după aceea să fie înregistrat ca „piesă nouă" în repertoriu. Astfel de îndeletniciri au consecințe grave asupra fondului folcloric muzical, ducînd la amputări, ce nu trec neobservate.Semnalăm același lucru și în domeniul folclorului literar nou ; de multe ori, în ciuda etichetării pieselor ca autentice, stabilindu-se locul, data și vîrsta informatorului, simțim de la prima lectură că le lipsesc candoarea, spontaneitatea și acea simplitate plină de farmec proprie creației anonime a folclorului nostru.Frumoasele cusături și țesături, cu particularitățile lor zonale distincte, cer a fi studiate sub raportul frecvenței, al semnificației în viața socială, al motivului decorativ minant și al notei teristice zonei în circulă. Pentru că, fie iertat, există troversă chiar în specialiștilor.și strîngînd cele mai autentice lucrări din județ, secțiile de cusut-țesut din cadrul școlilor populare de artă ar fi în posesia unui material de prestigioasă autenticitate, urmînd ca el să fie difuzat prin absolvenții lor în rîndul maselor cărora le aparține.Școlile populare de artă dispun de o aparatură tehnică audiovizuală modernă, iar în eventualitatea că o parte din mijloacele necesare ar lipsi din inventarul școlilor, completarea lor s-ar putea realiza fără dificultăți financiare prea mari, deoarece o bună parte din costul acestora se încadrează în normele financiare afectate școlilor. Acest utilaj modern ar oferi posibilități complexe de investigație cadrelor de specialitate. Astfel, s-ar putea lua eșantioane cu o remarcabilă exactitate direct de la izvorul nesecat și veșnic proaspăt al creației populare. De pildă : imprimarea concomitentă pe peliculă și bandă de magnetofon a unor jocuri surprinse la hora satului ; urmărirea meșteșugului cusutului, țesutului, ceramicii, sculpturii, a desfășurării ceremonialului de nuntă și observarea unor costume ocazionate de aceasta ; înregistrarea în bune condiții a folclorului literar și muzical etc.Complexitatea munci reclamă, mijloace tehnice în scopul de a cele mai subtile și o investigație minuțioasă cu privire la semnificația creației folclorice în viața colectivității și a individului, aria de răspîndire a acesteia, alegerea celor mai buni deținători de folclor, diferențiați pe categorii de vîrstă, sex, profesie, pre-

cum și date complete despre situația lor, fapt ce ne asigură certitudinea științifică de cercetare și, odată cu aceasta, posibilitatea de a corecta practica tributară muncii empirice.Existența unui fișier cu producțiuni folclorice legate de anumite momente ale vieții intime sau colective ale oamenilor ar avea o deosebită importanță științifică în munca cultu- ral-artistică. Catalogarea acestui tezaur, privind cîn- tecul de leagăn, creațiile de nuntă, bocetul, bradul, zo

rile, cintecul miresei, lindele, cîntecele de seceriș, jocul călușul, basmul, ghicitoarea etc., creații ca doina, balada, genuri pe cale de dispariție cît și a zic liric stitui o decît fondul folcloric al județelor, Istoria nescrisă, dar vie, a poporului nostru.
Prof. Ion GRECU 
directorul Școlii populare 
de artâ Pitești

doina, pe cale sau transformare cîntecului propriu- și satiric ar con- realizare mai mult meritorie privind

• Răpirea fecioarelor : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2301 — ora 17,30 și seri.". 
2303 — ora 20,30), PATRIA (completare Cîn
tece în lemn) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16, 
19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Eroii de la Telemark : REPUBLICA 
9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Sfîntul la pîndă : LUCEAFĂRUL (com
pletare Atențiune, ciuperci !) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Leul african : CAPITOL 
Năică pleacă la București) — 
15 ; 17 ; 19 ; 21.
e Blestemul rubinului negru :
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR

•• - 16,15; 18,30; 20,45, MO-
‘ ' ) — 9,30 ;

; 13,30 ; 16 
; 13,30 ; '*

— 9,30 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,
DERN (completare Cîntece în lemn) 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GRIVIȚA (com
pletare Atențiune, ciuperci !) " - " "
13,30 ; 16 ; 16,15 , 20,36, IviELD___
tare Cîntece în lemn) — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Comisarul : CINEMATECA

pionatele mondiale de lupte) — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cei șapte samurai ; VOLGA — 9,45—13 în 
continuare ; 16,30 ; 20.
• O lume nebună, nebună, nebună : GLO
RIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, FLOREASCA
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.

(Urmare din pag. I)omenească cea mai scump plătită — inteligență — și fiindcă din cauza monotoniei ea poate introduce erori. Iată de ce în ultimii ani s-a căutat să se introducă programarea numită „programare automată". Aceasta înseamnă că mașina însăși își face programarea. Ceea ce, bineînțeles, nu înseamnă că munca omului este evitată, ci, dimpotrivă, ridicată la un nivel mai înalt, omul fiind acela care alcătuiește programul de programare. De asemenea, omul construiește limbajele de programare în care se exprimă problema respectivă, precum și limbajele de compilare sau de traducere care traduc programul scris în limbajul de programare în mod automat într-un program în limbajul mașinii. Mașinile moderne fiind foarte rapide și costisitoare se caută ca ele să nu stea niciodată, nu numai în ansamblu, ci și în părțile lor componente. Un calculator modern lucrează de obicei simultan mai multe programe, astfel ca nici o parte a lui să nu rămînă neutilizată. Atît timpul distribuit acestor programe cit si gestiunea timpului trebuie însă să fie stabilită de calculator însuși printr-un program de supraveghere. Această foarte complicată

predo- carac- care să ne con- rîndul Cercetînd

• Filarmonica de stat ,,G. Enes- 
cu" (la Ateneu) : Concert sim
fonic. Dirijor : Enrique Garcia A- 
sensio (Spania) — 20.
• Opera română : Traviata — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Țara surîsulul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldeiber- 
gul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 
20, (sala din str. Al. Sabia nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20.

• Teatrul . Nottara" (sala
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră 
— 17, Cafeneaua cameleonilor — 20.
• Teațrul Giulești (în sala Tea
trului evreiesc del " "* ’
cu apă — 19,30.
Î, Teatrul „Barbu 
ntîlnlre la Senlis —
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 
17, (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) ; 
Varietăți ’68 — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 

. ................. Pentru

stat) : Paharul

Generale a Sindicatelor : 
tot ce-mi este drag — 20.
• Ansamblul folcloric de• Ansamblul folcloric de cîntece 
și dansuri „Perinița" (la Sala mică 
a Palatului) : Concert coral. Di
rijor : Ștefan Mureșan — 20.
• Circul de stat : Spectacol extra
ordinar prezentat de ansamblul 
de circ din R. D. Vietnam — 20.

• Careta verde : LUMINA (completare Pași 
spre Brâncuși) — 9,30—16,15 în continuare ; 
18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
S Contele Bobby, spaima vestului sălba- 

c : DOINA (completare Viața începe la 
40 de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
• Cînd tu nu ești : UNION (completare Mai 
bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 14,30 ; 
16,30 ; 18,45 ; 20,45.

cinema
• Acțiunea din insula păsărilor — Creierul
— Lupta internă a speciilor — Cu dansa
torii maghiari în Grecia — Gustav știe mai 
bine : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• împușcături pe portativ : GIULEȘTI (com
pletare Atențiune, ciuperci !) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, BUCEGI (completare Salut, Kenya)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA (completare Io, Mircea Voievod) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 17,30 ; 20.
■ Un nabab maghiar : DACIA (completare

Recitalul pianistului

ȘOSEAUA NORDULUI
Printre trăsăturile ce 1 se relevă în mod deosebit cercetătorului care își propune să definească originalitatea romanului românesc contemporan se numără, fără îndoială, și preocuparea celor mai reprezentativi creatori de a configura o imagine a principalelor momente ce au jalonat istoria deceniilor secolului XX — în- cepînd din anii premergători primului război mondial și pînă în prezent — oprindu-se asupra acelor realități ce exprimă semnificativele înfruntări sociale ale vremii. Este suficient să amintim titlurile unor scrieri fundamentale ale literaturii noastre actuale — ca de exemplu, „Desculț" și „Rădăcinile sînt amare" de Zaharia Stancu, „Moromeții" de Marin Preda, „Străinul" și „Setea" de Titus Popovici, „Cordovanii" de Ion Lăncrănjan etc — pentru a evidenția faptul că importante evenimente ale epocii, cu consecințe în viata întregii societăți ca și a fiecărui individ în parte, și-au aflat în literatură o întruchipare de înaltă ținută. In a- cest context credem că se impune a fi apreciată și proza cu un profil extrem de variat a lui Eugen Barbu, nuvelele scriitorului reunite în volumul „Prînzul de duminică", romanele „Șoseaua Nordului" sau „Facerea lumii" constituind în fond tot atîtea secțiuni în existenta unor personaje și a unor evenimente reprezentative pentru evoluția în timp a unor importante categorii sociale.Realizată dintr-o asemenea perspectivă, dovedind încă o dată autentica pasiune a prozatorului pentru investigarea acelui univers uman, atît de complex în manifestările sale,

pe care îl reprezintă lumea proletariatului, noua ediție a romanului „Șoseaua Nordului", al cărui al doilea volum a văzut la începutul acestui an lumina tiparului, se impune nu numai ca o relatare expresivă a activității desfășurate în ilegalitate și apoi în zilele insurecției armate din august 1944 de luptătorii comuniști. Sensurile cărții sînt mult mai cuprinzătoare, scriitorul înregis- trînd prin traiectoria urmată de Dumitrana. Mareș, Ina, Niculescu sau Tereza ecoul drumului parcurs de cele mai diverse pături ale populației spre realizarea unor vechi aspirații de libertate socială.Deși firul epic al amplei narațiuni nu a suferit modificări în liniile sale

niștilor, altădată de neînțeles pentru el. pornește din credința lor profundă în viață, din devotamentul pentru cauza proletariatului și pentru telul final al eliberării celor ce muncesc, din certitudinea Am sături mele tații

Orizont științific nr. 13/1967) — 8,30—21 în 
continuare.
• Moartea după cortină : BUZEȘTI (com- 
plptare Miracole) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• De trei ori București ; FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• 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.
• Dimineți de iarnă : FLACARA (comple
tare Orizont științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Dragostea unei blonde : VITAN (com
pletare Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Loana : POPULAR (completare încercări)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nu uita gara Lugovaia : AURORA (com
pletare Pilule II) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
• Capcana : ARTA (completare Dațl-mi un 
calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Neamul Șoimăreștilor (ambele serii) : 
MUNCA (completare Pe drumul măiestriei)
— 15,30 ; 19.
• Martin soldat : MOȘILOR (completare So
rinei și soarele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Război și pace (seriile I și II) : RAHOVA
— 15 ; 19,15.
• O sută unu dalmațieni : PROGRESUL 
(completare Năică și veverița) — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30.

esențiale, revenirea prozatorului — după unei mod tiiledovedit desigur binevenită. Și aceasta deoarece revizuindu-și structural opera, limpezind și nuanțînd contururile principalelor personaje, adăugind episoade substanțiale ce fac ca imaginea pe care romanul ne-o oferă asupra desfășurării evenimentelor și, în general, asupra epocii să fie mai cuprinzătoare, Eugen Barbu a conferit cărții noi valori în ceea ce privește veridicitatea și forța de sugestie. Parcurgînd cele două volume ale acestei ediții este evident faptul că împlinirile din planul realizării artistice sînt totodată expresia unei lărgiri a perspectivei din care sînt privite evenimentele, a înțelegerii și reflectării aprofundate a procesului în urma căruia spiritul revoluționai- al maselor va culmina, sub îndrumarea și conducerea directă a partidului, în zilele insurecției.Inspirîndu-se dintr-un capitol glorios al luptei revoluționare a comuniștilor, romanul tinde către o evocare vie și adeseori trepidantă, realizată mai ales sub raportul acțiunii, a unor fapte și împrejurări capabile să exprime sensuri de o adîncă rezonanță umană. Se remarcă predilecția pentru surprinderea unor situații de o mare tensiune emoțională, acelea în care se relevă pregnant caracterele, săturile intime zează.Iată-1, de pildă feri în acest sens tre personajele de prim plan — pe zidarul Dumitrana, un om pe care autorul l-a investit cu atributele unei impresionante forțe morale ce se vădește în tot ceea ce întreprinde. II vedem, de altfel, chiar din primele pagini ale cărții, ggrticipînd la pregătirea unui sabotaj, moment în care, datorită unei trădări, va însă în mîinile autorităților, nitatea cu care rezistă tuturor încercărilor supus la Siguranță, ditatea comportării

DAN GRIGORE

Reîntâlnirea cu artiștii tineri 
care au obținut, cu ani în urmă, 
laurii consacrării în cadrul unor 
concursuri internaționale de 
prestigiu mi-a produs întot
deauna emoții speciale, temeri 
deprinse de-a lungul unei ex
periențe de spectator consecvent 
obișnuit cu surprizele de tot 
soiul. Mai curînd decît confir
marea unei evoluții, mi-au fost 
oferite prea ades motive de de
cepție. Arta e cinică, spunea un 
filozof francez, și într-adevăr 
anii au spulberat multe speranțe 
„certe", coborîndu-le necruță
tor în seria comună. „N-au su
praviețuit succesului" e o frază 
cu o largă arie de aplicare. 
Sînt desigur și excepții, și des
pre acestea se cuvine a vorbi, 
pentru că arta nu face carieră 
— așa cum, din păcate, cred 
unii — ci plămădește 
neobișnuite.

Aceste gînduri mă 
ascultîndu-l recent 
nistul Dan Grigore, 
pul recitalului său din Sala mică 
a Palatului, încercînd bucuria 
de a recunoaște încă o dată

în acest tînăr laureat excepția, 
cu alte cuvinte calitatea celui 
care, conștient de răspunderile 
artei, și-a amanetat liniștea și 
succesul de moment, spre a 
atinge, printr-o luptă neobo
sită cu inerția, perfecțiunea. 
Dan Grigore face parte din fa
milia acelor artiști care preferă 
schimbărilor spectaculoase spo
rurile de gîndire și de seriozi
tate, împlinirea calităților enun
țate (și recunoscute) cîndva. 
Procesul de împlinire, sesizabil 
încă de la felul grav și exigent 
în care și-a întocmit progra
mul recitalului. Urmărind o 
simetrie de cel mai bun gust, 
programul a înscris, la început 
și la sfîrșit, cîte o sonată (pe 
undeva, înrudite): la început Sonata în Re major K. V. 576 
de Mozart, în final, Sonata nr. 5 op. 53 de Skriabin. Ca niște 
stîlpi ai construcției, de o parte 
și de alta, pianistul a așezat 
4 elegante Impromptuuri de 
Schubert și 4 meditative Intermezzi de Brahms iar ca boltă, 
sclipitoarele arabescuri ale ci
clului „Joujoux pour Ma Dame" op. 7 de Mihail Jora. Un pro
gram alcătuit astfel (și care mi 
se pare exemplar pentru viața 
noastră muzicală cu multe pro
grame alcătuite aproape la în- 
tîmplare), departe de a fi o 
demonstrație prețioasă, vădește 
o gîndire matură asupra isto
riei muzicii, un respect al 
interpretului pentru nevoia de 
logică a ascultătorului modern, 
înțelegerea superioară a pianis
tului pentru recitalul ca spec
tacol muzical.

De la primul 
mul acord de 
Grigore a știut ___ ______
stilul și spiritul partiturii, mu-

zicii cu care se contopește, că
reia îi cunoaște perfect virtu
țile. Am admirat la el precizia și 
eleganța frazării, subtilitatea 
urmăririi și nuanțării ideilor 
(în Mozart), reținerea în fața 
tentațiilor romanțioase din re
pertoriul romantic, verva ex
presivă (în Jora și Skriabin). 
Emoția, pianistul o obține prin 
concentrarea la maximum a 
mijloacelor, prin încărcarea 
discursului muzical (îndeosebi 

; la Schubert) cu sentiment și cu
loare. Dar ceea ce merită în
deosebi lauda este modul în care 
pianistul își obiectivează trăi
rile : trebuia să fi ascultat acel Impromptu op. 142 nr. 2 de 
Schubert, cu compactele sale a- 
corduri, ca tentele grave ale 
unui Vlaminck, spre a-ți da 
seama că această artă este un 
rezultat al unei mttnci sîrguin- 
cioase, al unei elaborări înde
lungate și severe. Să-mi exprim 
temerea ca nu cumva această 
elaborare severă să nu-l con
ducă pe artist la excese intelec- 
tualiste ? Să-l previn asupra pe
ricolului pe care-l reprezintă 
unele semne de infatuare ce-i 
pot obosi zelul tehnic ? Mi se 
pare de prisos, de vreme ce re
citalul ne-a dezvăluit atît de 
limpede seriozitatea artistică a 
pianistului.

Am părăsit sala de concert cu 
sentimentul că Dan Grigore se 
află în pragul împlinirii unui 
destin artistic dintre cele mai 
elocvente și cred că și ceilalți 
spectatori, care au umplut sala 
pînă la refuz, într-o seară so
licitată altfel de o transmisie 
a Festivalului de la Brașov, 
nutreau același sentiment.

Mircea SIMIONESCU

19,00 — Pentru elevi : Școli 
și tradiții : „Matri
cole sibiene".

19,30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteoro
logic. Publicitate.

20,00 — Studioul 
Cultura 
de-a lungul timpu
lui. Barocul instru
mental.

muzical, 
muzicală

20,30 — „în liniștea păduri
lor". Reportaj fil
mat.

21,00 — Reflector.

21,15 — Film artistic : 
lisima".

muncă de programare constituie ceea ce se numește utilajul matematic al calculatorului (pe englezește software — adică marfă ușoară). Precum se vede, construcția softwar-ului este esențială, fără el mașina nu poate lucra. E interesant de știut că de
— Cine vor ți participanta la aces

te cursuri ?— In genere, pentru a putea urma cu folos aceste cursuri e nevoie ca participantul să aibă pregătirea curentă de diplomat al facultății de matematică, adică să fie învățat cu
care nu are despre matematică decît o viziune clasică nu e mai pregătit să facă software decît cineva care n-are deloc cultură matematică. Totuși, avînd în'vedere că oricine poate să-și facă cultură matematică, vom înscrie ca auditori la aceste cursuri

cademiei 14). care nu au încăcopii legalizate de pe actele necesare (certificatul de naștere și diploma de licență) le pot prezenta ulterior.— Recent, în presă a mai fost a- 
nunțată deschiderea unor cursuri de

Cursurile postuniversitare
unde acum 10 ani acest utilaj matematic nu costa decît 3/10 din costul calculatorului, astăzi el costă 1/2 și se prevede că peste cîțiva ani el va costa 7/10. Deci numai 3/10 va fi costul utilajului fizic al mașinii (numit în englezește hardware — marfă grea).Cursurile postuniversitare de informatică de la Facultatea de matema- tică-mecanică a Universității bucu- reștene au ca scop tocmai pregătirea de specialiști în „utilajul matematic" 
al calculatoarelor electronice.

modul de a gîndi și de a formula specific matematicii abstracte moderne. Este interesant de subliniat faptul că această analiză logică a problemelor matematice e caracteristică pentru ceea ce se numește matematică abstractă modernă. Din punct de vedere filozofic, aceasta arată că matematica nu poate fi împărțită în- tr-o matematică aplicabilă și una abstractă, întreaga matematică fiind aplicabilă, inclusiv logica matematică. Ca aplicație practică a acestei idei filozofice, menționăm că cineva

inginerii, economiștii etc., care doresc să se consacre acestei munci, ajutîndu-i ca, în timp, să-și formeze cultura matematică necesară. De altfel, în funcție de pregătirea de bază a cursanților s-a stabilit și durata cursurilor. Pentru diplomații facultăților de matematică ele vor dura doi ani, iar pentru ceilalți atît cît va fi nevoie pentru fiecare din ei. Amintim pe această cale că doritorii se mai pot înscrie încă la cursuri, (înscrierile se fac la Facultatea de matematică-mecanică, strada A-

cadre pentru domeniul calculatoare
lor electronice, destinate absolvenți
lor de liceu. In ce măsură aceste 
două forme de studiu au legătură 
între ele ?— Precum și numele o arată, u- nele sînt post liceale, dedicate celor ce au terminat liceul, celelalte postuniversitare, destinate celor care au terminat universitatea. Și unii și alții vor lucra în domeniul programării, dar la nivele tehnice deosebite. E încă prea devreme pentru a ne pronunța asupra posibilităților de a

cădea Derutata este luci-momen- tele oînd șe înscenează fuga sa și a altor comuniști de sub escortă sînt elocvente în ceea-.ce privește încrederea în cauza pentru victoria căreia nu ar precupeți nici un sacrificiu.Și pentru Mareș. deși a suferit ani grei de detențiune în urma activității sale ilegale, reluarea luptei reprezintă singura cale pe care consideră că trebuie să se angajeze din prima clipă a eliberării din închisoare. El înfruntă din nou. alături de vechii săi tovarăși, riscurile pe care le presupune desfășurarea unor acțiuni de amploare, conștient fiind că în acest fel se apropie de clipa în care idealurile ce îi animă se vor întruchipa în realitate.Dacă în cazul lui Dumitrana sau Mareș înalta lor conștiință revoluționară este rodul unor experiențe anterioare, în cazul lui Niculescu se conturează procesul unei deveniri. Căci tînărul student, atașat initial mai mult sentimental idealurilor celor pe care îi ascunde în modesta sa garsonieră, se formează treptat ca un adevărat luptător ; își dă astfel seama că forța deosebită a comu-

• >

HMrF

trece de la un nivel la celălalt. Dorința noastră este ca o astfel de continuitate, deosebit de utilă, să poată dobîndi o formă legală. Deocamdată însă, ne vom ocupa de fiecare tip de cursuri în parte.
— Ce vor învăța studenții 

cursurile postuniversitare de 
matică ?— In primul an, pe lîngă rile de descrierea mașinilor de calcul și programarea în limbajul mașinii — cu aplicații efective, vor fi cursuri asupra limbajului algol, precum si cursuri de algebră abstractă, algebră booleană, programare pseu- dobooleană, teoria algebrică a automatelor, teoria algoritmelor, algoritme de programare, lingvistică matematică (cu .specială atenție asupra limbilor de programare). In anul II se vor ține cursuri de logică matematică, teoria funcțiilor recursive, mașini Turing, teoria grafurilor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, limbi informaționale, metode de compilare, multiprogramare, sisteme monitoare și, bineînțeles, analiză numerică.Vom căuta ca programul orelor de curs să fie stabilit în mod cît mai convenabil pentru studenții noștri. Ei vor face și exerciții practice în- vățînd să lucreze pe toate mașinile existente în țară. De asemenea, vom

de la 
infor-

CUl’SU-

că vor învinge, subliniat doar acele tră- ce definesc încă din pri- capitole esența personali- acestor eroi, motivîndu-Ie comportarea ulterioară. Profilul lor — ca de altfel al tuturor celorlalte personaje — se încheagă însă pe deplin abia pe parcursul narațiunii, episoadele acesteia lăsînd să se întrevadă. dincolo de succesiunea faptelor, și lumea lor interioară, cu a- dîncimi și reliefuri caracteristice. Din păcate, apelîndu-se cu precădere la o asemenea modalitate artistică, ai uneori senzația că imaginea eroilor rămîne mai palidă decît cea pa care ai fi așteptat-o, că prea puține elemente noi și de substanță vin să le întărească și să le individualizeze, pe măsură ce acțiunea înaintează, conturul personalității.După cum spuneam, prozatorul este tentat să realizeze în primul rînd o reconstituire antrenantă și expresivă a realităților timpului. Da aceea, chiar dacă „Șoseaua Nordului" nu-și propune să fie o frescă atotcuprinzătoare a acelor ani, sur- prinzîndu-le timbrul specific în toate articulațiile și implicațiile lor. orizontul social și uman investigat se lărgește continuu, pe măsură ce în pregătirea insurecției armate din August 1944 și în desfășurarea acesteia comuniștii reușesc să antreneze oameni cu cele mai diverse convingeri politice, apropiați însă de dorința comună de a contribui Ia înlăturarea dictaturii și la ieșirea tării dintr-un război pe care nimeni nu l-a dorit. Astfel încît, dacă în condițiile ilegalității lupta grupului de comuniști poate părea la un moment dat o înfruntare temerară a mașinii de război fasciste, momentul insurecției — constituind substanța epică a celui de al doilea volum — apare ca o consecință firească a evenimentelor, ca un act ce întrunește nu numai adeziunea ci și participarea maselor largi. O dovedesc convingător paginile ce relatează ocuparea și neutralizarea centrului de telecomandă de lîngă aeroportul de la Clinceni sau cele ce consemnează împrejurările care culminează cu a- restarea guvernului antonescian, o dovedesc mai ales episoadele în care urmărim cu emoție luptele duse de armată și de gărzile patriotice pentru a izola trupele germane din București și pentru a opri, pe linia Șoselei Nordului, înaintarea celor ce vin din exterior.Noua ediție a romanului reimpun» atenției calități proprii scrisului lui Eugen Barbu, fie că este vorba de crearea, cu o deosebită economie a mijloacelor, a unei atmosfere specifice, fie de imprimarea unui ritm alert narațiunii. Contribuie la aceasta — îndeosebi în capitolele celui de al doilea volum — și tehnica aproape cinematografică a construcției epice, sprijinită, atunci cind este necesar, de capacitatea de a înregistra aproape stenografie dialogul, reliefînd tensiunea și caracterul palpitant al acelor mo- . mente istorice, Totuși, unele epi- soade — ne ăîridim îndeosebi la cele în care trădătorul Focșa este urmărit și răpit autorităților într-o manieră asemănătoare cu aceea a romanelor de aventuri — ni se par a complica firul narațiunii, fără a a- duce un cîștig și în planul artistic. Cîștig de care nu beneficiază nici acele pagini în care, accentul punîn- du-se cu precădere pe nararea faptelor, mijloacelor specifice prozatorului li se alătură într-o anumită măsură și cele ale reporterului.Extrăgîndu-și substanța dintr-o experiență umană de o adîncă semnificație pentru istoria noastră na-, t.ională, „Șoseaua Nordului" consti-■ tuie un document artistic elocvent 1 al luptei comuniștilor, cu multiple si largi consecințe asupra desfășurării ulterioare a evenimentelor în România contemporană. Eugen Barbu are de bună seamă meritul de a-și fi reluat cu pasiune această scriere, reușind să-i potențeze în noua ediție unele dintre principalele ei calități: autenticitatea și expresivitatea.
Sorin MOV1LEANU

organiza numeroase seminarii de referate în care cursanții să învețe cum trebuie să-și ducă singuri munca după absolvirea cursurilor. Fiindcă nu trebuie să ne înșelăm, o astfel de școală, ca și oricare școală din viitor referitoare la calculatoare electronice, nu are decît un caracter de capitol al unei școlarizări ce se întinde pe viața întreagă. Cei care doresc să lucreze în domeniul calculatoarelor electronice trebuie să se obișnuiască cu ideea unui studiu permanent, paralel cu progresul tehnic înregistrat continuu în acest domeniu de activitate.Profesorii acestor cursuri sînt a- leși dintre profesorii și conferențiarii facultății de matematică, avînd cel puțin titlul de doctor în științe, mulți dintre ei fiind chiar doctori docenți. Cursurile vor fi ținute la cel mai înalt nivel. In cazul cînd vreunul dintre cursanți nu poate a- tinge dintr-o dată acest nivel, îndrumătorii cursurilor se vor îngriji ca el să-și poată eșalona în timp pregătirea necesară. Verificarea însușirii cunoștințelor se va face cu toată atenția ; la încheierea fiecărui curs se va ține un examen și e foarte probabil că la sfîrșitul cursurilor se va alcătui un proiect sau o lucrare de diplomă.
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Solemnitatea înmînârii de ordine

unor lucrători
din cooperația meșteșugărească

a

Solidaritate cu lupta
întrevedere
Tito-Luns

La Palatul Consiliului de Stat 
avut loc, joi dimineața, solemnita
tea înmînării de ordine ale Repu
blicii Socialiste România unor lu
crători din cooperația meșteșugă
rească.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Constantin Stăteseu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
U.C.E.C.O.M., precum și vice
președinți ai U.C.E.C.O.M.

Pentru merite deosebite în dez
voltarea cooperației meșteșugărești 
și în opera de construire a socialis
mului, cu prilejul celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației mește
șugărești, au fost distinși cu „Ordi
nul Muncii" clasa a IlI-a, 
Republicii Socialiste 
clasa IV-a și „Ordinul Tudor Vla- 
dimirescu" clasa IV-a un 
de 200 de lucrători meseriași, mai-

ștri și tehnicieni din acest sector 
de activitate.

După înmînarea distincțiilor, to
varășul Emil Bodnaraș, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, a felicitat căl
duros pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în activitatea viitoare.

în numele celor decorați a luat 
cuvîntul Gheorghe Bălan, președin
tele Uniunii cooperativelor mește
șugărești din Municipiul București. 
El a exprimat hotărîrea fermă a 
lucrătorilor din cooperația mește
șugărească de a contribui cu toată 
puterea lor de muncă la traducerea 
în viață a hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră.

i, , „Steaua 
România"

număr

★
Prin același decret, au fost dis

tinși cu „Medalia Muncii" 350 de 
lucrători din toate sectoarele de 
activitate ale cooperației mește
șugărești.

(Agerpres)

Numeroși muncitori, tehnicieni, ingi
neri, funcționari de la Uzina „Automa
tica "-Sibiu au participat joi după-amiază 
la un miting organizat cu prilejul săptă- 
mînii de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. La miting, care a avut loc 
în sala de festivități a uzinei, a luat 
parte tovarășul Constantin Bota, pre
ședintele Consiliului judefean sindical 
Sibiu.

Luînd cuvîntul, lăcătușul Gheorghe 
Olteanu, a subliniat că actele comise 
de trupele americane în Vietnam, inten
sificarea bombardamentelor asupra 
centrelor dens populate, inclusiv asupra 
capitalei R. D. Vietnam, sporirea efec
tivului de trupe americane în Vietnamul 
de sud și exfinderea aefiunilor agresive 
asupra unor fări vecine ca Laos și Cam- 
bodgia — constituie trepte extrem de 
periculoase ale evoluției războiului îm
potriva poporului vietnamez. Pe de altă 
parte, amenințările cu privire la folo
sirea armei atomice în războiul din Viet
nam, de la care unii ofiferi americani 
nu se abțin, reprezintă o sfidare la 
adresa popoarelor iubitoare de pace. 
Toate acestea — a arătat el — umplu 
de indignare inimile a milioane de oa
meni cinstiți din întreaga lume. De aceea 
ne declarăm solidari cu lupta de elibe
rare dusă de poporul din Vietnamul de 
sud, sub conducerea Frontului Nafional 
de Eliberare, cu hotărîrea sa de a-l 
izgoni pe agresor de pe pămînful viet
namez.

Cronica

★

★

★

galei" a fost acordat Gruiescu și Ciucă.

Primii cîștigători ai Centurii
„Sportul

Gala finală a competiției pugilistice dotate cu Centura „Sportul" s-a disputat aseară în sala Floreasca, bucurîndu-se de o numeroasă asistență ; practic tribunele au fost neîncăpătoare. Cele 11 partide ale acestei gale, în cadrul căreia au evoluat numeroși boxeri din lotul olimpic, s-au încheiat cu următoarele rezultate : categoria semimuscă : I. Nica (Crișiil Oradea) învinge la puncte pe V. Drăgan (Steaua) ; categ. mi <că : 
Gruiescu (Steaua) b.p. C. Ciucă (Steaua) ; cocoș : N. Gîju (Steaua) cîștigă prin abandon în primul rund la I. Otvos (Cîmpia Turzii) ; pană : 

N. Moldovan (Voința Reghin) b.p. C. Stanef (Dinamo Buc.) ; semiușoa- 
ră : Gh. Bădoi (Dinamo Buc.) b.p. Ai. Murg (C.S.M. Cluj) ; ușoară : I. Dinu (Farul) b.p. C. Stănciu (Constructorul Buc.) ; semimijlocie : A. Majai (C.S.M. Cluj) b.p. Gh. Vlad (Dinamo Buc.) ; mijlocie ușoară : I. Pițu (Farul) b.p. I. Covaci (Dinamo Buc.) ; 
mijlocie : Gh. Chivăr (Steaua) cîștigă prin abandon în rundul III la M. Mariuțan (Progresul Buc.) ; semigrea: 
I. Monea (Dinamo Buc.) b.p. P. Cîm- peanu (Metalul Buc.) ; grea : I. Alexe (Dinamo Buc.) b.p. I. Sănătescu (Dinamo Craiova).Surpriza serii o constituie, desigur, înfrîngerea lui C. Stanef. La masa presei, calificativul de „cel mai spec- taț> .los meci al meciului dintre

s»

Nica — Drâgan, primul meci al ga
lei de asearâ(Foto : R. Costin)

■ i ■ 
zilei

Joi seara s-a înapoiat de la Buda
pesta Ion Baicu, ministrul trans
porturilor auto, navale și aeriene, 
care a participat la Sesiunea jubi
liară consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a semnării convenției 
privind regimul de navigație pe Du
năre.

Consiliul științific al Societății 
internaționale pentru studiul ali
mentației și al substanțelor vitale 
a ales pe dr. Alexandru Ciucă, șe
ful secției de cercetări sociale din 
Institutul de geriatrie — București, 
ca membru al acestui consiliu.

Joi la amiază, în rotonda Sălii 
mici a Palatului, s-a deschis expo
ziția de pictură din Congo —' Braz
zaville, organizată în cadrul schiip- 

' burilor culturale dintre cele două? 
țări? Expoziția prezintă o selecție 
de aproape 100 de lucrări de pic
tură, care înfățișează peisaje, as
pecte din viața cotidiană, dansuri 
și costume tradiționale, scene din 
spectacolele baletului congolez etc.

Am aflai cu profundă indignare că în 
încercările de a învinge poporul viet
namez, agresorii americani nu crujă în 
atacurile lor nici copiii, bătrînii și femei
le, că distrug spitale, cămine, așeză
minte de cultură —a spus muncitoarea 
Maria Ciocănelea. In urma declarafiei 
dată publicității la 25 februarie a.c. de 
guvernul R. D. Vietnam, în legătură cu 
crimele comise de agresorii americani 
și saigonezi împotriva a numeroase lo
calități din Vietnamul de sud, am aflat 
că școlile au fost evacuate din satele 
ameninfate, iar orele de curs se desfă
șoară în adăposturile subterane de unde 
copiii aud zgomotul produs de avioanele 
americane venite să le secere viata. Ca 
sofie și mamă mă solidarizez din tot 
sufletul cu femeile vietnameze care 
luptă eroic, cu arma în mînă, alături de 
bărbafii lor, și consider că sprijinirea- 
luptei poporului vietnamez constituie o 
înaltă datorie internațională. Femeile din 
uzina noastră ridică prin mine un glas de 
protest împotriva bombardamentelor 
efectuate zi de zi asupra unui popor 
dornic de pace și independentă najio- 
nală.

Ingineruî Stan Măruntu a arătat, în 
cuvîntul său, că personalul tehnico-ad- 
ministrativ al uzinei „Automatica”-Sibiu 
își exprimă deplina aprobare fafă de 
Declarafia cu privire la amenințarea la 
adresa păcii ca urmare a extinderii a- 
gresiunii americane în Vietnam, dată 
publicităfii în ziua de 7 martie la Sofia — 
document pătruns de profundă solidari
tate cu lupta eroicului popor vietnamez, 
de grija plină de răspundere pentru 
cauza păcii în lume. Angajafii uzinei 
noastre — a spus în continuare vorbi
torul — își exprimă solidaritatea fră
țească cu oamenii muncii din R. D. 
Vietnam, cu Frontul National de Elibe
rare din Vietnamul de sud și își mani
festă bucuria de a putea acorda po
porului vietnamez sprijinul moral și 
material pînă la cucerirea 
victoriei.

în încheierea mitingului a 
o moțiune în care se spune 
iele : Am aflat cu deosebită 
de faptul că, în ciuda intensificării a- 
tacurilor asupra populafiei civile, eve
nimentele care au loc în ultima vreme 
în Vietnam se desfășoară în favoarea 
forjelor patriotice. Ne exprimăm since
rul nostru atașament și aprobarea ge
nerală fafă de pozifia adoptată de 
partidul și guvernul nostru, de a acor
da poporului vietnamez tot ajutorul și 
sprijinim din inimă chemarea adresată 
de către guvernul R. D. Vietnam și 
Frontul National de Eliberare din Viet
namul de sud, către toate guvernele 
lumii, de a cere Statelor Unite ale A- 
mericii să înceteze imediat agresiunea 
și să pășească pe calea rezolvării paș
nice a problemei vietnameze, fără nici 
un

BELGRAD 14 (Agerpres). — Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, l-a primit joi la reședința sa 
de pe insula Brioni pe Joseph 
Luns, ministrul de externe al Olan
dei, care se află într-o vizită ofi
cială în Iugoslavia. Cu acest prilej, 
menționează agenția Taniug, a avut 
loc o convorbire prietenească. în 
cadrul unei conferințe de presă Jo
seph Luns, și-a exprimat satisfac
ția în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor iugoslavo-olandeze. El a sub
liniat că politica de colaborare cu 
țările răsăritene și occidentale este 
urmată și de numeroase țări, între 
care se numără și Olanda. Refe- 
rindu-se la convorbirile pe care le-a 
purtat la Belgrad, Joseph Luns a 
arătat că, printre altele, s-a discu
tat posibilitatea convocării unei 
conferințe privind securitatea euro
peană. El a spus că în acest scop ar 
fi eventual necesar să fie convocată 
o conferință preliminară.

O cuvîntare
a lui
W. Ulbricht

fel de condifie.

d~ 
s 44

IN MEMORIA

deplină a

fost citită 
printre al- 
satisfaefie

(Agerpres)

A

LUI MAXIM GORKI

războiului
termonuclear

(Urmare din pag. 1)

Ieri a părăsit Capitala delegația 
oficială de ziariști finlandezi care, 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de do
cumentare în țara noastră.

(Agerpres)

Joi după-amiază în sala Teatru
lui de stat din Constanța, a avut 
loc o manifestare consacrată săr
bătoririi centenarului lui Maxim 
Gorki. Prof. univ. Horta Deleanu a 
vorbit despre „Umanismul lui 
Gorki", după care a fost prezentat 
un spectacol cu piesa „Azilul de 
noapte", în interpretarea actorilor 
de la Teatrul constănțean.

BERLIN 14 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare radiotelevizată, Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, s-a pronunțat pentru abolirea oricăror practici discriminatorii față de R.D.G., recunoașterea reciprocă a celor două state germane și convorbiri între guvernele lor pe bază de egalitate. „Dacă între cele două state germane, a spus el, se vor stabili relații normale pe bază de tratat, avînd caracterul unor relații de drept internațional, și dacă, totodată, renunțarea Ia folosirea forței în relațiile reciproce va fi asigurată pe bază de tratat, am putea discuta și despre alte probleme ale relațiilor dintre cele două state germane".Vorbitorul s-a oprit, de asemenea. asupra unor aspecte istorice care au dus la scindarea Germaniei. Referindu-se la recentele declarații ale cancelarului Kiesinger, el a făcut aprecieri critice cu privire la a- titudinea guvernului R. F. a Germaniei față de relațiile dintre cele două state germane, precum și politica internă și externă a acestui guvern.
DISCURSUL LUI 
FIDEL GASTRO 
- Ș >*» <3,

HAVANA 14 (Agerpres). — 
Universitatea din Havana a avut 
loc un miting consacrat celei de-a 
11-a aniversări a asaltului între
prins de patrioții cubanezi asupra 
palatului prezidențial al dictatoru
lui Batista. La miting a luat cu
vîntul Fidel Castro, primul minis
tru al guvernului revoluționar, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, care a abordat o serie de 
probleme fundamentale ale econo
miei cubaneze. El a subliniat că tre
buie depuse eforturi susținute 
pentru a da impuls dezvoltării e- 
conomiei fără a se aștepta ajutor 
din afară.

ii
La

acțiunile lor aventuriste forte militare tot mai însemnate. In încercarea de a-și atinge scopurile cercurile militariste nu ezită să recurgă la politica de presiuni și șantaj atomic, la amenințarea folosirii armei nucleare. Este cunoscut faptul că lideri militari și politici americani au instigat la utilizarea armei atomice tactice în Vietnam, ca răzbunare pentru loviturile date de forțele de eliberare sud-viet- nameze intervenționiștilor și pentru a preîntîmpina eșecul total al politicii lor agresive în Asia de sud-est. A- menințarea cu folosirea armei nucleare împotriva poporului vietnamez, care-și apără cu eroism libertatea, ființa națională, este totodată o încercare de a intimida forțele progresiste și revoluționare și din alte părți ale lumii, de a exercita presiuni asupra popoarelor care luptă pentru apărarea drepturilor lor sacre.Existența bazelor imperialiste pe teritorii străine constituie de asemenea o sursă permanentă de încordare și de provocări militare împotriva mișcării de eliberare, a intereselor păcii și securității. Sînt încă vii ecourile manifestărilor de adîncă nemulțumire și îngrijorare ce au cuprins întreaga Europă ca urmare a prăbușirii la Palomares, în Spania, iar recent în Groenlanda, a unor bombardiere purtînd încărcătură nucleară, care au contaminat cu radiații atomice zone întinse, invederînd, totodată, pericolul război prin accidentToate acestea sînt că neliniște pentru publică internațională, care vede pe drept cuvînt în lichidarea pericolului nuclear una din problemele cardinale ale zilelor noastre. In lume a crescut, an de an, o uriașă mișcare împotriva armelor nucleare, se manifestă cu vigoare crescîndă în toate țările, în opinia publică cea mai largă, în rîndul oamenilor de cele mai diferite poziții politice, filozofice sau religioase, preocuparea de a găsi soluții, căi pentru îndepărtarea primejdiei atomice. Această preocupare oferă o platformă largă pentru unirea tuturor forțelor progresiste din lume, a tuturor forțelor antiimperia- liste, a statelor iubitoare de pace de pe toate continentele, în lupta pentru a impune reacțiunii, imperialismului hotărîirea de a accepta să se treacă la măsuri care să garanteze popoarelor că nu vor deveni victime ale unui război termonuclear.Convingerea împărtășită de întreaga omenire este că drumul sigur spre ferirea omenirii de o catastrofă atomică ar fi oprirea cursei înarmărilor, dezarmarea nucleară, interzicerea producerii și folosirii armei atomice, lichidarea stocurilor existente în prezent. Numai înfăptuirea acestui deziderat legitim ar da popoarelor certitudinea că va fi evitată cu desăvârșire folosirea în scopuri destructive a forței atomului. Pentru această soluție se pronunță uriașa majoritate a opiniei publice internaționale. Sînt cunoscute astfel eforturile depuse de-a lungul anilor de^ țările socialiste în direcția dezarmării, inclusiv a dezarmării nucleare, acțiunile inițiate în acest sens de o serie de alte state iubitoare de pace. Vădind preocuparea popoarelor pentru îndepărtarea primejdiei unui război cu utilizarea mijloacelor de distrugere atomice, cea de a XXIII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o rezoluție printre coautorii căreia a fost și România, privind

izbucnirii unui sau eroare, motive de adîn- întreaga opinie

După 3 runde, în turneul internațional de șah care se desfășoară în Capitală — în sala I.P.G.G. — conduce Gipslis (U.R.S.S.) cu 2,5 puncte, urmat de Bilek (Ungaria) 2 puncte, Jansa (Cehoslovacia) 1,5 puncte (1), Parma (Iugoslavia), Drimer (România) 1,5 puncte etc.în runda a 3-a au fost înregistrate următoarele rezultate : Ciocîltea — Ghițescu remiză ; Gipslis — Radovici 1—0 ; Jansa — Drimer remiză ; Parma — Bilek remiză. Restul partidelor s-au întrerupt.
★Tn runda a 5-a a turneului internațional de șah de la Belgrad, Alexandra Nicolau a întîlnit-o pe iugoslava Liliak. Avînd piesele albe, șa- hista româncă a preluat încă de la începutul partidei inițiativa și, în urma unor ingenioase combinații, și-a adus adversara în fața unui mat imparabil. La mutarea 24, Liliak a cedat.In clasament continuă să conducă Markovici (Iugoslavia) cu 5 puncte; urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) 4,5 puncte ; Nicolau (România), Jivko- vici (Iugoslavia) 3,5 puncte, Liliak (Iugoslavia), Kușnir (U.R.S.S.) 3puncte etc.

în cîteva rînduri
LA LEIPZIG, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei masculin (meci retur), Spartak Brno a întrecut cu scorul de 3-1 (10—15, 15—7, 15—10,16—14) formația S.C. Leipzig.In primul joc, victoria revenise tot voleibaliștilor cehoslovaci (scor 3—2), astfel că Spartak Brno s-a calificat pentru semifinalele C.C.E., ur- mînd să întîlnească pe Steaua Bucu

rești.

ÎN MECI RETUR PENTRU OPTI
MILE DE FINALA ale „Cupei orașelor tîrguri" la fotbal, la Lisabona, Sporting a învins cu 1—0 (1—0) F.C. Ziirich. Fotbaliștii elvețieni, care eîștigaseră primul joc cu 3—0 s-au calificat pentru turul următor al competiției.

ÎN „CUPA EUROPEI CENTRALE", la fotbal, la Skoplje, Vardar (Iugoslavia) a învins cu 1—0 (0—0) pe Cagliari (Italia). Unicul punct a fost marcat în minutul 89, de Spaskowski.
CURSA CICLISTA algeriană „Turul ciclist Annaba" începe astăzi, reunind la start 100 de alergători din 14 țări printre care și România. Traseul întrecerii măsoară 1 433 kilometri, împărțiți în etapă se desfășoară — Constantine (171 română fac parte : nu, Ion Ardeleanu, Ion Stoica, Gheorghe Moldoveanu și Nicolaa Ciumeti.

9 etape. Prima pe ruta Annaba km). Din echipa Gabriel Moicea- Walter Ziegler,
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In aceste zile, la Praga și în întreaga Cehoslovacie are loc o intensă activitate politică, cu participarea largă a comuniștilor, a maselor de oameni ai muncii. Această efervescență politică s-a produs ca ■ urmare a plenarelor din decembrie 1------- »_ --- >-- 1 cg_în loc aleîn cadrul s-a arătat au avut1967 și ianuarie 1968, rora — după cum presa cehoslovacă — diiiscuții în probleme majore activității partidului, s-au luat hotă- rîri politice de. mare însemnătate pentru dezvoltarea Cehoslovaciei prietene.Ziarele cehoslovace, agenția C.T.K., radio-ul și televiziunea o- glihdesc adeziunea largă pe care hotărîrile ultimei planare au întrunit-o în opinia publică din Cehoslovacia. „Ultima plenară a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia — a scris „Rude Pravo", organul central al P.C.C. — a marcat începutul unui 
proces de democratizare în țara 
noastră. Meritul ei este schimbul 
de opinii asupra problemelor socie
tății noastre, care se desfășoară în
tr-un spirit deschis, ascuțit și este, 
desigur, în interesul partidului 
societății ca schimbul de opinii 
continue în același spirit".Dezbaterile au loc în legătură metode și practici negative, prilejuind — pentru a folosi o expresie larg uzitată de ziarele cehoslovace — „o confruntare între e- lementele progresiste și conservatoare".Relatînd desfășurarea adunării de partid de la Uzinele Lenin" (foste la care au participat 500 de niști, ziarul „Rude Pravo"

Cehia de vest, ziarul a redat din rezoluția adoptată în care se spune : „Sprijinim fără rezerve forțele progresiste din C.C. al P.C. din Cehoslovacia și concluziile Plenarei din ianuarie a C.C. împărtășim părerea primului secretar al C.C. al P.C.C., A. Dubcek, expusă în raportul prezentat la Congresul cooperativelor agricole unice, cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a evenimentelor din februarie și la Conferința de partid din Kladno. Apreciem tendința spre soluționarea democratică a divergențelor din Comitetul Central al partidului însă, repetăm, că situația de divergență nu trebuie să continue ; de aceea, toți cei care nu doresc să se împace cu noua concepție de lucru a partidului trebuie în mod demn, dar categoric, să iasă din componenta Comitetului Central. Aceste schimbări de persoane din C.C. și eventual din alte organe cen-

catelor și. a statutului mișcării sindicale și asigurarea unei situații cu adevărat democratice a organizațiilor sindicale de bază". După cum a anunțat agenția C.T.K., grupa de partid a Consiliului Central al sindicatelor a dezbătut hotărîrile plenarei din ianuarie ; cu acest prilej președintele Consiliului Central, Pasty- rik, a anunțat că doi secretari ai Consiliului au cerut să fie eliberați din funcțiile lor, iar el personal renunță la funcția de președinte al C.C.S., exprimînd astfel partea sa de răspundere la lipsurile pentru care a fost criticat Consiliul Central al Sindicatelor.„Cazul Sejna", adică împrejurările în care generalul-maior Sejna a fugit peste hotare, spre a nu da socoteală pentru actele antistatale comise de el, au trezit indignarea opiniei publice cehoslovace. în rezoluții și scrisori adresate Comitetului Central,

P.C. din Cehoslovacia de la Ministerul Apărării Naționale și care îl sprijineau... Cerem ca organele superioare de partid să rezolve neîn- tîrziat problemele conducerii de partid și de stat a armatei".Membrii unei organizații de partid de la statul major al armatei scriu în scrisoarea adresată primului secretar al C.C., A. Dubcek : „Stinghereala și poziția formală a conducerii armatei față de rezultatele Plenarei din ianuarie 1968 sînt întîmpinate în rîndurile noastre cu total dezacord. Cerem să fie efectuate cît mai rapid schimbările necesare în conducerea de partid și în organele de stat, să fie rechemate persoanele compromise care frînează introducerea principiului democrației socialiste, deoarece această situație poate avea consecințe periculoase pentru patria noastră, pentru națiunea noastră și pentru socialism în țara noastră".
Și 
să

CU

„V. I.,,Skoda") din Plzen, comu- —___ _ _ ..___ scrie:„Deși la această adunare, la fel ca și în oricare alt colectiv, au fost exprimate și alte vederi care au apărat mai degrabă ceea ce este vechi narea menii toare inactivi în procesul democratizării... La larga dezbatere, care s-a prelungit cîteva ore. — se spune mai departe în articol — participanții și-au exprimat părerea că acei oameni care nu sînt în stare să înțeleagă esența evenimentelor și să lucreze în spiritul procesului de renaștere care se desfășoară în partid, este cazul să părăsească posturile pe cale democratică".In zilele de 9 și 10 martie s-au ținut în peste 60 de raioane conferințele anuale ale organizațiilor de partid raionale. Intr-o serie de localități, la conferințe au participat membri și membri supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.C. și membri ai Comitetului Central. Relatînd despre conferința Comitetului raional de partid din orașul Chomutov, din

decît ceea ce este nou, adu- activului a confirmat că oa- muncii de la uzina construc- de mașini nu vor rămîne

Puternic curent de opinie pentru
dezvoltarea prngresis tă a li.S. Cehoslovace
trale, trebuie să fie înfăptuite în interesul consolidării activității interne de partid și în interesul întregii societăți în termenul cel maiO mare efervescență are în rîndul organizațiilor de După cum transmite C.T.K.. municatul adoptat la ședința martie, „prezidiul C.C. al Uniunii Femeilor din Cehoslovacia sprijină hotărîrile Plenarelor din decembrie și ianuarie ale C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prin care s-a început procesul de restabilire a democratizării în întreaga societate cehoslovacă".In ce privește mișcarea sindicală, agenția C.T.K. relevă că „cu toate acțiunile lente ale organelor sindicale superioare, membrii sindicatelor încep să-și spună părerea asupra activității lor în spiritul ultimelor plenare ale C.C. al P.C. din Cehoslovacia". După cum scrie ziarul „Prace" din 13 martie, în rezoluția organizației sindicale de bază a Consiliului sindical regional din Bratislava „se cere revizuirea hotărîrilor celui de-al VI-lea Congres al sindi-

scurt", loc și masă, în co- din 12
comuniștii din organizațiile de partid ale comandamentelor, unităților, școlilor militare iau poziție față de acest caz și cer să se tragă concluzii în privința celor care sînt implicați. Ex- primîndu-și sprijinul total față de concluziile plenarelor C.C., „comuniștii de la Direcția generală poli-
CORESPONDENȚA DIN PRAG A 
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tică a Armatei cehoslovace (unde Sejna a deținut funcția de secretar al Comitetului de partid) declară — așa cum se arată în moțiunea a- doptată — că se desolidarizează cu fermitate de această faptă și o condamnă. Considerăm anormal că pînă în prezent nu s-au pronunțat persoane care au colaborat timp îndelungat cu Sejna. persoane sub a cărui conducere ei se afla ca secretar al Comitetului general al organizației

Agenția C.T.K. a transmis astfel de rezoluții ale adunărilor de partid de la Comandamentul de apărare antiaeriană, din Secretariatul Comitetului de bază al P.C.C. din Ministerul Apărării Naționale și organe și unități militare.Expunîndu-și poziția „Prace", comuniștii de_ ratura Generală scriu : „L .... _____ralului Sejna, din punct de vedere militar și politic, este legat de consecințe a căror însemnătate este greu de imaginat. Fără să anticipăm concluziile organelor corespunzătoare, sîntem de părere că Procuratura Militară, contrainformațiile militare, securitatea de stat și Ministerul Apărării Naționale erau în stare să împiedice ca Sejna să părăsească teritoriul republicii".In legătură cu faptul că ministrul apărării, Lomsky, a ținut o cuvîntare televizată, de explicații în „cazul Sejna", ziarul „Zemedelske Noviny" a scris : „Regretăm că nici după cuvîntarea ministrului apărării nu putem să infirmăm în presă zvonu

de la alteîn la.Cazul geneziarul Procu-

interzicerea folosirii armelor atomice, măsură ce ar constitui un pas de incontestabilă importanță spre eliminarea pericolului nuclear.Nu e greu să ne imaginăm de ca povară imensă ar fi scutite popoarele, ce transformări esențiale s-ar produce în întreaga situație internațională prin eliminarea pericolului a- tomic. Eliberată de coșmarul războiului și beneficiind din plin de cuceririle științei și tehnicii moderne, omenirea ar avea posibilitatea să-și consacre mai din plin eforturile spre progres, să folosească uriașele resurse materiale și umane înghițite azi de cursa înarmărilor nucleare pentru accelerarea dezvoltării forțelor de producție, ameliorarea înseși a condițiilor de existentă a individului pe planeta noastră.Desigur, nimeni nu nutrește iluzia puerilă că o problemă atît de vastă și complexă ca aceea a dezarmării nucleare poate fi soluționată de pe 
o zi pe alta. Este evident că, în condițiile cînd cercurile imperialiste se cramponează cu înverșunare de arma atomică, această problemă nu-și poate găsi soluția fără luptă, fără eforturi. De aceea, pentru a contribui la destinderea încordării, la micșorarea pericolului unui război atomic, la netezirea drumului spre dezarmare atomică, trebuie apreciată și însemnătatea unor măsuri parțiale, cum este, de pildă, nediseminarea armei nucleare. Țara noastră, ca și numeroase alte țări, a arătat că una din condițiile esențiale ca Tratatul de nediseminare să poată netezi calea spre eliminarea primejdiei nucleare ar fi inserarea în acest document a unor prevederi concrete de dezarmare din partea puterilor nucleare. A- nimată de această dorință, România a supus atenției Comitetului celor 18 propuneri izvorîte din cerința indispensabilă ca Tratatul de neprolife- rare să cuprindă angajamentul statelor nucleare de a acționa în mod practic pe linia dezarmării nucleare. Acesta este sensul propunerii române, prezentată la 11 martie, privind o- bligația pentru statele nucleare de a „întreprinde măsuri concrete în vederea încetării producției de arma nucleare, reducerii și distrugerii, la data cea mai curînd posibilă, a armelor nucleare și a mijloacelor de transportare la țintă a acestora". Și, pentru ca această obligație să nu ră- mînă pe hîrtie, pentru ca popoarele să aibă dovada măsurilor tinzînd spre eliminarea pericolului războiului nuclear, propunerea țării noastre prevede în același timp că, dacă în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului nu se vor întreprinde asemenea măsuri, părțile vor examina situația creată și vor hotărî asupra ceea ce urmează să se întreprindă. înscrierea în Tratat a unui asemenea angajament ferm ar da răspuns dorinței arzătoare a popoarelor de a se face totul pentru înfăptuirea în viitor a dezarmării nucleare. Numai astfel s-ar realiza un proces real de neproliferare atomică. Pentru că nerăspîndirea armelor nucleare nu trebuie înțeleasă numai in sensul geografic al noțiunii, ci în sensul ei major, de împiedicare a sporirii stocului de arme atomice, de împiedicare a ceea ce delegatul brazilian denumea, în cadrul lucrărilor Comitetului celor 18 de la Geneva, „proliferarea verticală", adică înmulțirea capsulelor atomice și cu hidrogen în depozitele puterilor nucleare, încorporarea în textul documentului a unor prevederi în acest sens ar da perspectivă Tratatului de neproliferare, ar întări sentimentul de securitate al popoarelor, ar constitui o frînă în calea cursei înarmărilor, ar avea urmări favorabile asupra evoluției relațiilor internaționale. Angajamentul puterilor nucleare de a întreprinde măsuri în direcția reducerii armelor atomice ar fi de natură să stimuleze abordarea creatoare în viitor a însăși problemei dezarmării, singura soluție ce ar elimina pericolul unui nou război mondial.O cale de proliferare pe plan geografie este, după cum se știe, împrăș- tierea armelor nucleare prin intermediul bazelor militare străine. Este știut că o mare parte a globului este încorsetat cu baze militare ale imperialismului, multe din ele dispunînd și de depozite atomice. Numai la bazele din Europa occidentală sînt stocate circa șapte mii de capsule nucleare. Unele din aceste baze se află în imediata apropiere a frontierelor țărilor socialiste. In cadrul colaborării pe plan militar dintre S.U.A. și unii din aliații lor, aceștia ar putea intra, la un moment dat, în posesia armelor nucleare, ceea ce ar constitui un element de sporire a riscurilor izbucnirii unui război atomic. România a propus, după cum se știe, ca în Tratat să fie incorporată o prevedere care să excludă posibilitatea diseminării armei nucleare prin intermediul bazelor plasate pe teritorii străine, pe baza unui control riguros.Sînt cunoscute restul propunerilor avansate de țara noastră Comitetului celor 18 de la Geneva și care sînt menite să întărească și mai mult posibilitățile de diminuare a pericolului nuclear, să sporească eficienta Tratatului de nediseminare ca strument de luptă în mîinile poarelor. împotriva șantajuluimic. a uneltirilor cercurilor agresive ale imperialismului.Considerăm că. amendat în sensul propus de delegația tării noastre și de alte delegații, Tratatul de neproliferare poate reprezenta un pas înainte pe calea întăririi spiritului de securitate și pace, a încrederii și colaborării între popoare. Rămîne însă permanent ca obiectiv de însemnătate majoră pentru toate popoarele înmulțirea eforturilor pentru dezarmarea nucleară, pentru interzicerea folosirii și distrugerea stocurilor de arme nucleare existente — singura măsură in stare să asigure cu adevărat eliberarea definitivă a omenirii de pericolul unui război atomic, să înlăture primejdia unei conflagrații nucleare mondiale.
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rile după care la sfîrșitul anului trecut a avut loc militare la g și Slovacia și că în perioada plenarelor din decembrie și ianuarie ale C.C. al P.C.C. au fost < militari superiori slovaci să-și „„„ demisia. S-a auzit că acești militari nu au fost de acord să se recurgă la presiuni asupra părții progresiste a politicienilor noștri. Și, firește, aceste gînduri erau în legătură cu realitatea de netăgăduit că P.C. din Slovacia și politicienii din jurul lui Alexander Dubcek au jucat un rol însemnat în i evoluției actuale'Făoînd unele aprecieri blu asupra confruntării care are loc în cadrul P.C.C. și a întregii societăți cehoslovace ginea concluziilor plenarei nuarie, ~ ~zidiului intr-un „Mlada 
tocmai 
lupta dintre vechi și nou, dintre 
înapoiat și înaintat, dintre conser
vatorism și progresism, aceasta este 
o luptă la fel de neîntreruptă ca și 
evoluția omenirii către trepte supe
rioare. Și în sînul societății noastre 
există păreri deosebite față de a- 
ceastă evoluție. Partidul care s-a 
pronunțat la plenara din ianuarie 
pentru procesul de democratizare — a spuscu vede a cetățenești și de muncă". Referindu-se la temerile exprimate de unii participant la discuții care au pus întrebarea ce garanții există că actualul proces nu va fi frînat, V. Kadlec, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a scris într-un articol apărut în „Rude Pravo" : „Trebuie acordată tuturor, fără deosebire, dacă este vorba de un om cinstit, posibilitatea de a renunța în mod demn la funcția politică și de stat. Și aceasta este un criteriu al gradului de cultură al poporului. Retragerea unor conducători de pe arena politică este, de asemenea, una din garanțiile importante ale faptului că adîncirea democrației socialiste va fi un fenomen trainic și că deci nu există pericolul unei recidive".Adunările de partid și cetățenești, rezoluțiile adoptate, dezbaterea din presa cehoslovacă arată că ideile, orientarea și hotărîrile plenarelor din decembrie și ianuarie ale Comitetului Central al P.C. Cehoslovac găsesc un profund ecou în rîndurile membrilor partidului, ale poporului cehoslovac preocupat de dezvoltarea progresistă, înflorirea continuă a o- rînduirii socialiste în Republica Ceho
slovacă.

de ansam- de păreripe mar- din ia- al pre- declarat ziaruluiO. Cernik, membruC.C. al P.C.C., a interviu acordatFronta" „Viața înaintează 
prin contradicții cum sint

pas Și tie Cernik — privește acest deosebită seriozitateîn el marea garan- dezvoltării inițiativei
in-po- ato-



IN COMITETUL CELOR 18

ÎNCHEIEREA unei noi
FAZE A DEZBATERILOR

@ Intervențiile reprezentanților Italiei, Braziliei, Indiei, 
maniei, R.A.U. și U.R.S.S. © Adoptarea 
ti adresat Adunării Generale a O.N.UGENEVA 14. Corespondentul Agerpres H. Liman transmite : Joi s-a încheiat o nouă fază a dezbaterilor din cadrul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare asupra proiectului unui tratat de neproliferare a melor nucleare.Delegatul Italiei, Caracciolo, a levat că proiectul de rezoluție, Anglia Consiliului fi dezbătut că Aduna- trebuie să face acest

ar-re- pe aucare U.R.S.S., S.U.A. și intenția de a-1 prezenta de securitate, nu a putut în cadrul Comitetului și rea Generală a O.N.U. aibă posibilitatea de a lucru. Subliniind că rezultatele intensei activități a copreședinților comitetului „sînt diferite de cele pe care le-am fi dorit", delegatul italian a remarcat că „amendamentele incluse de cei doi copreședinți în noul text revizuit reprezintă numai o fracțiune a propunerilor care au fost prezentate în ultimele două luni de numeroase țări interesate, fie la Geneva sau în altă parte. Această constatare are importanța sa, deoarece unele din sugestiile care au fost făcute și care nu și-au găsit locul în noul text au obținut totuși consimțământul multor țări, ceea ce este deosebit de semnificativ pentru formarea unei opinii generale". Delegatul italian a arătat că îi este imposibil să se alăture concluziei exprimate de delegatul S.U.A., Foster, în- tr-una din ședințele anterioare, că noul text aduce un răspuns satisfăcător propunerilor italiene care „merită o examinare ulterioară și asupra cărora delegația italiană nu poate renunța la dreptul său de a interveni într-o fază ulterioară a tratativelor".
Delegatul Braziliei, J. A. de Araujo Castro, a declarat că țara sa „susține fără echivoc ideea unui tratat de neproliferare corect și echitabil, care ar preveni în mod efectiv riscul răspîndirii armelor nucleare, încurajînd în același timp folosirea deplină a energiei nucleare, în toate formele ei, pentru progresul economic și social al tuturor popoarelor". Delegația Braziliei salută prezentarea unui nou proiect revizuit ăl tratatului „în măsura în care el reprezintă o îmbunătățire încurajatoare față de cele două proiecte anterioare".Aceasta, a spus vorbitorul, confirmă, după părerea noastră, utilitatea și necesitatea unor noi tratative și revizuiri, astfel îneît proiectul de tratat să fie pus treptat in conformitate cu cele cinci principii călăuzitoare cuprinse în rezoluția 2028 a Adunării Generale a O.N.U. El a arătat că Brazilia își rezervă dreptul de a-și expune poziția asupra noului document în cadrul viitoarelor dezbateri din Adunarea Generală și să prezinte cu acest prilej amendamentele pe care le va considera oportune. Delegatul brazilian și-a exprimat speranța că în perioada dintre terminarea actualelor lucrări ale comitetului și începerea dezbaterilor în Adunarea Generală cei doi copreședinți ai comitetului „vor continua negocierile pentru a lărgi aria acordului dintre ei și a respecta interesele fundamentale ale lumii nenucleare". „Brazilia, a spus în încheiere vorbitorul, va participa la dezbaterile din cadrul O.N.U. cu convingerea că largi consultări cu toate țările și toate guvernele. vor deschide calea pentru realizări constructive care să apere interesele tuturor părților interesate".în cuvîntul său, reprezentantul 

Indiei, A. Husain, a reafirmat poziția țării sale față de problema încheierii unui tratat de neproliferare și față de dezarmare în general. El a spus că India se pronunță pentru realizarea, pas cu pas, a dezarmării nucleare și a dezarmării generale și totale. Fiecare pas, oricît de mic,

trebuie să fie efectiv și precis. în legătură cu neproliferarea, delegatul indian a subliniat necesitatea ca tratatul să cuprindă obligații echilibrate atît pentru statele nenucleare, cît și pentru puterile nucleare. în ce privește nediseminarea armelor nucleare, aceasta trebuie să însemne că, în timp ce statele nenucleare își iau obligația de a nu primi arme nucleare, puterile nucleare trebuie să-și asume obligația de a nu transfera arme nucleare. In mod similar, în ce privește aspectul producției, în timp ce țările nenucleare trebuie să se oblige de a nu produce nici o armă nucleară, puterile nucleare trebuie să-și asume obligația de a nu produce noi arme nucleare. O oprire a producției armelor nucleare de către toate țările sau o reducere de către toate țările a producției materialelor fisionabile pentru scopuri militare nu ar implica o dezarmare nucleară, deoarece nici una din a- ceste măsuri nu ar presupune distrugerea vreunei arme nucleare. Problema dezarmării nucleare, cu alte cuvinte reducerea sau distrugerea ar- senalurilor existente de arme nucleare, va fi o chestiune ce ar urma să fie tratată ulterior. Vorbitorul a deplîns faptul că proiectul de tratat nu conține nici o obligație juridică categorică a statelor nucleare care să corespundă obligației asumate în baza articolului 2 de către statele nenucleare. „Guvernul meu, a spus delegatul indian, consideră că în multe privințe proiectul de tratat aflat în discuție nu îndeplinește cerințele rezoluției 2028 a Adunării Generale din 1965. Guvernul meu speră, de aceea, că acest aspect al problemei va fi examinat cu cea mai mare grijă și seriozitate cînd raportul acestui comitet va veni în discuția Adunării Generale a O.N.U., la reluarea celei de-a XXII-a sesiuni a sa, care va dezbate nu numai legătura dintre tratatul de neproliferare și măsurile de dezarmare nucleară, ci și alte principii enunțate în rezoluția Adunării Generale la care m-am referit". El a subliniat că guvernul indian „își menține rezervele chiar și după examinarea textului revizuit al proiectului de
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tratat prezentat comitetului martie de delegațiile S.U.A.".în aceeași ședință, delegatul Bir- maniei, Alhaji Suke Kolo, a prezentat comitetului un număr de amendamente la proiectul de tratat. Unul dintre amendamente prevede includerea în articolul 2 a unui paragraf care să prevadă că „fiecare stat nuclear parte la tratat se obligă să vină, dacă i se va cere, în ajutorul oricărui stat nenuclear parte la tratat care este amenințat sau atacat cu arme nucleare". Se propune ca la articolul 8 să se adauge prevederea că constatările conferințelor de revizuire trebuie să fie majoritate a părților sînt prezente. Alte propun precizări la vind retragerea din tratat.Comitetul celor 18 state s-a întrunit din nou joi după-amiază. Delegatul R.A.U., Hussein Khallaf, a declarat că noul proiect de tratat revizuit marchează un pas important înainte deși nu răspunde favorabil unora din observațiile făcute de delegația sa. A luat apoi cuvîntul șeful delegației sovietice, A. A. Roscin, care a relevat activitatea pozitivă desfășurată de comitet. Șeful delegației americane, W. Foster, a zentat membrilor comitetului iectul raportului ce urmează a dresat Adunării Generale a O.N.U. în raportul adoptat de comitet se trece în revistă activitatea depusă de participanții la lucrări în scopul elaborării unui proiect de tratat de neproliferare a armelor nucleare. Raportul cuprinde mai multe anexe în care sînt incluse proiectul tratatului înaintat de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A., propunerile și documentele de lucru ale diferitelor delegații și guverne reprezentate sau nu în comitet, precum și intervențiile o- rale ale delegaților. Raportul menționează că membrii comitetului au căzut de acord să-și reia lucrările în vară, după dezbaterile din Adunarea Generală, data exactă urmînd să fie stabilită de copreședinți prin consultări cu toți membrii.

OBIECTIVE CIVILE 
ATACATE

proiectul tratatuluide neproliferare
DELHI 14 (Agerpres). — „Garan

țiile de securitate din partea pu
terilor nucleare nu pot fi o monedă 
de schimb pentru semnarea trata
tului de nediseminare nucleară sub 
forma actuală", a declarat primul 
ministru indian Indira Gandhi în 
fața Camerei inferioare a parla
mentului țării, referindu-se la pro
punerea tripartită făcută săptămîna 
trecută la Geneva. După cum se 
știe, în baza acestei propuneri, pro
blema garanțiilor urmează să fie 
rezolvată prin intermediul Consi
liului de Securitate, trei din cele 
patru state nucleare reprezentate 
în consiliu urmînd să-și asume, de 
asemenea, angajamente suplimen
tare.

Premierul indian a amintit că 
țara sa a făcut cunoscut clar că 
nu consideră pe deplin satisfăcător 
proiectul actual al tratatului de 
nediseminare. Ea a menționat, to
tuși, că poziția indiană nu este 
„rigidă" și dacă textul proiectului 
va fi modificat într-un fel care 
să satisfacă interesele Indiei, gu
vernul său va putea fi în măsură 
să semneze documentul.

adoptate cu o la tratat care amendamente articolul pri-

pre- pro- fi a-

DE AVIAȚIA S.U.A
HANOI 14 (Agerpres). — Aviația 

S.U.A. continuă atacurile asupra 
unor puncte populate din R.D. Viet
nam. După cum comunică Comite
tul local pentru anchetarea crime
lor comise de americani în Viet
nam, la 11 martie aviația americană 
a lansat asupra comunei Kim Thi 
din raionul Thanh I-Ioa, provincia 
Ha Thi, 18 bombe și 8 rachete. Ca 
urmare a atacului aerian, 28 de 
persoane au fost omorîte, iar alte 
56 rănite, printre care și copii. Au 
fost, de asemenea, cauzate însem
nate pagube materiale.

în cursul raidurilor din 13 martie 
asupra orașelor Hanoi și Haifong 
au fost doborîte două avioane ame
ricane fără pilot. Agenția V.N.A. 
precizează că numărul total al 
avioanelor americane doborîte pînă 
în prezent deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam se ridică la 2794.

★
cum transmite agenția 
Ministerul Afacerilor Ex- 
R D. Vietnam a dat pu- 
o declarație în care pro-

După 
V.N.A., 
terne al 
blieității 
testează cu hotărîre împotriva fap
tului că guvernul japonez continuă 
să pună la dispoziție teritoriul țării 
■sale pentru baze aeriene ameri
cane.

agențiile de presă transmit
Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U., U Thant, în Orientul Apropiat, a sosit joi la Amman, venind de la Nicosia. In aceeași zi el a avut o întrevedere cu primul ministru iordanian, Bahjat Al Talhouni, în cadrul căreia au fost reluate consultările asupra modalităților de reglementare a situației în Orientul Apropiat. Seara Gunnar Jarring a părăsit capitala Iordaniei plecînd Ia Nicosia.

Șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a adresat un 
avertisment deschis companiilor petroliere internaționale care „își arogă dreptul de a dispune după bunul lor plac de resursele naturale ale Iranului". Pe de altă parte negocierile care au început luni la Teheran între o delegație reprezentînd companiile petroliere internaționale și conducerea Societății naționale iraniene a petrolului au fost întrerupte fără ca să se ajungă la vreun acord.

Senatorul Robert Kennedy a lăsat miercuri să se înțeleagă că ar putea reveni asupra hotărîrii sale de a nu-și prezenta candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta sau de a-1 sprijini pe președintele Johnson dacă va fi desemnat candidat al Partidului democrat, așa cum promisese anterior, ca urmare a rezultatelor alegerilor preliminare din statul New Hampshire și a insuccesului relativ pe care l-a constituit acest scrutin pentru Johnson.
Al 7-lea Congres al Uniunii 

ziariștilor polonezi s-a deschis joi la Varșovia. La congres participă Zenon Kliszko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al și Artur Starewicz, secretar anunță agenția P.A.P. P.M.U.P., al C.C.,
inaugti-fost 

de carte ro-Pungan, amba-La Liverpool a 
rată o expoziție 
manească. Vasile sadorul Republicii Socialiste România

fărăpar- din tipă- care

fost abordate probleme ale relațiilor comerciale dintre cele două țări.
în Uniunea Sovietică a fost 

lansat ieri satelitul artificial 
al pământului „Cosmos-206", care s-a plasat pe o orbită avînd parametrii apropiați de cei stabiliți inițial. Aparatajul științific instalat la bord este destinat să continue cercetarea spațiului cosmic.

în Marea Britanie, a înmînat din tea Bibliotecii Centrale de Stat București Biblia Românească, rită la București în anul 1682, urmează să îmbogățească fondul decărți rare al bibliotecii Pieton din Liverpool. Doamna Ethel Wormaid a oferit la rîndul ei Bibliotecii Centrale de Stat din București a IV-a ediție folio a operei lui W. Shakespeare, e- diție apărută în anul 1685.
Noi incidente la granița 

iordaniano-izraeliană au avut loc în cursul zilei de joi.
Convorbire Indira Gandhi 

Otto Winzer. Primul ministru Indiei, Indira Gandhi, a primit ministrul afacerilor externe al R.Germane, Otto Winzer, care se află în vizită în capitala Indiei. în cursul a cu au

al pe D.
convorbirii avute cu acest prilej, fost făcut un schimb de păreri privire la situația din Vietnam și

2®
'Ț

Șțt

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la cotropirea Austriei de către hitle- 
riști, la Viena au avut loc adunări comemorative. în fotografie : cancela

rul Austriei, Josef Klaus, depunînd o coroană de flori la mormîntul eroi
lor luptei de rezistență

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l București Piața „Scintell”, Tel. 17 60 10,

Cercuri largi ale 
opiniei publice 
mericane continuă 
acțiunile de protest 
împotriva agresiu
nii S.U.A. în Viet
nam. feste 3 500 
de studenți ai U- 
niversitâții Colum
bia au organizat o 
grevă de protest 
împotriva serviciu
lui militar; 900 de 
funcționari ai gu
vernului federal au 
semnat o declara
ție în care cer în
cetarea războiului 
din Vietnam. Ac
țiuni de protest îm
potriva acestui răz
boi au loc și în 
alte țări. In foto
grafie: ciocniri în
tre poliție și de
monstranți cu pri
lejul unei recente 
manifestații la Lon-

a- SESIUNEA COMISIEI MIXTE
ROMANO-IUGOSLAVE DE
COLABORARE

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite ; 
Joi a sosit la Belgrad Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică, pentru a participa la 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
comisiei. La gara Dunav el a fost 
întîmpinat de Mustafa Șabici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică și de alte

Elogii pariziene
pentru arhitectura
românească

■
CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU

Expoziția „Arhitec
tura românească veche 
și modernă" deschisă 
de cîteva zile la Școa
la națională superioa
ră de arte frumoase 
din Paris, a fost pri
mită cu un viu interes 
de arhitecți, urbaniști, 
de un numeros public. 
Expoziția prezintă o 
vastă panoramă a ar
hitecturii românești 
de-a lungul secolelor. 
Vizitatorii sînt purtați 
printre monumentele 
arhitecturii vechi ro
mânești: biserici și mă
năstiri din Muntenia, 
Moldova si Transilva
nia, încărcate de artă, 
într-o concepție româ
nească originală.

Privesc împreună cu 
ei panourile ce repre
zintă curentele clasic, 
rdnțantic. și eclectic 
ale arhitecturii româ
nești din a doua ju
mătate a secolului tre
cut.

Prin fata vizitatori
lor defilează construc
ții monumentale din 
București, Brașov, 
Cluj, Galați, Constan
ta, Iași, Timișoara, 
Craiova.

O dată cu arhitectu
ra modernă larg re
prezentată aci, multo
ra li se dezvăluie o 
Românie aflată într-un 
puternic proces ele in
dustrializare. Ei fac 
cunoștință cu profilul 
masivului Combinat 
chimic de la Borzești, 
cu al celui siderurgic 
de la Hunedoara, 
Combinatul siderurgic 
de la Galați, rafinăria 
de la Brazi și cu mul-

te alte întreprinderi ce 
patentează industria 
modernă a României 
socialiste. Grija fată 
de om este ilustrată 
de numeroasele con
strucții sociale văzute 
sub unghi arhitectu
ral : scoli, spitale, te
renuri de sport, com
plexe comerciale, tea
tre etc. Dar centrul 
interesului îl consti
tuie îndeosebi arhitec
tura locuințelor, căci 
problema este la ordi
nea zilei și în Franța. 
In fine, o privire asu
pra litoralului, care 
își etalează construc
țiile sale turistice mo
derne.

Construcțiile noastre, 
trezesc interes mai 
ales în rîndurile spe
cialiștilor. Pentru pri
ma dată parizienii văd 
schema de amenajare 
a Bucureștiului, ceea 
ce pentru noi este o 
noutate — îmi spunea 
un arhitect francez.

„O expoziție remar
cabilă — mi-a decla
rat dl. Jean de Saint 
Jorre, director ad-in
terim al Scolii națio
nale de arte frumoase 
din Paris. Am găsit în 
prezentarea ei un anu
mit număr de elemen
te deosebit de intere
sante pentru viitorii 
noștri arhitecți și 
chiar și pentru arhitec
ta noștri de azi. Mi s-a 
părut inedită o anume 
sensibilitate estetică a 
arhitecților români; 
construcțiile dumnea
voastră industriale 
sînt într-adevăr un lu
cru exemplar. Am fost

impresionat de actua
litatea plastică a aces
tor realizări arhitectu
rale, cit și de unitatea 
arhitecturii românești, 
ceea ce arată că țineți 
seama de realitățile 
contemporane cît și de 
anumite tradiții. din 
țara dv. Expoziția 
este o excelentă lecție 
de arhitectură".

La rîndul său, dl. 
Jean Basdevant, direc
tor general al afaceri
lor culturale și tehnice 
din Ministerul Afaceri
lor Externe, a remar
cat îndeosebi eforturi
le depuse de școala 
românească de arhi
tectură pentru realiza
rea unor complexe so
ciale în jurul con
strucțiilor industriale.

Dl. Claude Menard, 
delegat general pentru 
expoziții din Ministe
rul Afacerilor Cultura
le, a remarcat că ex
poziția este interesan
tă si bine prezentată : 
„In primul rînd pen
tru că oferă o pano
ramă istorică a arhi
tecturii românești din 
evul mediu și pînă la 
urbanismul modern de 
azi. Este apoi intere
santă pe plan tehnic, 
a subliniat domnia sa, 
pentru oamenii de 
artă, pentru arhitecți. 
Vă felicit pentru o a- 
semenea expoziție care 
are succes. Mărturie 
este marele număr de 
studenți și arhitecți ce ■ 
au venit să o viziteze. 
Este o foarte bună 
sursă de informare 
pentru publicul pari
zian de specialitate".

ECONOM ICÂ
persoane oficiale. Au fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Aurel Mălnă- 
șan, precum și membri ai amba
sadei.

La prînz, Mustafa Șabici a oferit 
o masă în cinstea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu.

★
In. clădirea Vecei Executive Fe

derale de la Novi-Beograd, joi 
după-amiază au început lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabo
rare economică. La lucrări parti
cipă Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române, și Mus
tafa Șabici, membru al Vecei E- 
xecutive Federale, președintele 
părții iugoslave, precum și experți 
ai celor două țări.

în cadrul sesiunii se 
realizările prevederilor 
telor sesiuni ale comisiei, 
desfășurarea schimbului de mărfuri 
între cele două țări de la începu-: 
tul anului 1967 pînă în prezent. Pe 
ordinea de zi figurează, de aseme
nea, analizarea și stabilirea de noi 
posibilități de colaborare economi
că și cooperare industrială, precum 
și unele probleme de dezvoltare a 
colaborării în domeniul transpor
turilor și turismului.

Lucrările sesiunii se desfășoară 
în spiritul prieteniei și înțelegerii 
reciproce care caracterizează rela
țiile dintre cele două țări.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Gheorghe Rădulescu a avut o con
vorbire cu Kiro Gligorov, vicepre
ședinte al Vecei Executive Federale, 
la care au participat Mauriciu No
vac, vicepreședinte al Comitetului 
de stat al planificării, și Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul României la 
Belgrad. Au fost prezenți, de ase
menea, Mustafa Șabici, membru al 
Vecei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, și Vladimir 
Loncear, director general adjunct al-o 
Institutului federal de planificare 
economică.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

analizează 
preceden- 
precum și

PE PIAȚA AURULUI

Tranzacții
fără precedent

Febra aurului a atins valori cu 
totul neobișnuite în cursul zilei jho 
ieri. La Londra, principala pîa\ / 
mondială a aurului, vînzările au 
înregistrat un nou record. Tran
zacțiile au fost apreciate între 200 
și 400 tone de aur.

La bursa din Paris a avut loc 
joi o activitate frenetică. Volumul 
tranzacțiilor a atins cifra de 263,2 
milioane franci față de 96,8 milioa
ne miercuri și 4 milioane în zilele 
cu activitate normală.

COMEMORAREA IUI KLEMENIGO1TWALD
PRAGA 14. — Corespondentul

Agerpres E. Ionescu transmite : 
Joi dupâ-amiază, la uzinele „CKD" 
din Praga a avut loc o adunare 
consacrată comemorării morții lui 
Element Gottwald. Au luat parte 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci. Luînd cuvîntul, Bohu- 
slav Lastovicka, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Adunării Naționa
le, a vorbit despre participarea lui 
Element Gottwald la activitatea 
P.C. din Cehoslovacia, de construire 
a socialismului înțr-un mod care a 
corespuns condițiilor Cehoslova
ciei. „Sfîrșitul vieții lui Element 
Gottwald a fost într-un anumit sens 
o tragedie personală. In anii ’50*el 
a făcut concesii deformațiilor nor
melor leniniste și cultului persona
lității. Există dovezi că E. Gottwald 
s-a împotrivit unei astfel de evolu
ții. Dar acest lucru nu a oprit dez
voltarea fenomenelor nefavorabile, 
a spus vorbitorul. Aceste defor
mări ,,au subminat baza ideologică 
a socialismului și unitatea societă
ții socialiste". Rezultatele acestei 
situații ar fi putut fi atenuate și 
depășite cu mult mai devreme, 
dacă cu 10—12 ani în urmă ar fi 
avut loc o înlăturare radicală a 
deformărilor și represiunilor, a 
spus vorbitorul.

B. Lastovicka a, subliniat necesi
tatea de a se face în mod consec
vent reabilitări arătînd că îndrep
tarea greșelilor nu se poate reali
za altfel decît prin schimbări pro
funde în metodele și stilul de lucru 
și în procesul de democratizare a 
vieții în Cehoslovacia.

P.C. din Cehoslovacia și opinia 
publică sînt de acord în ceea ce 
privește hotărîrile și directivele 
Congresului al XlII-lea al parti
dului. Insatisfacția și pasivitatea 
s-au manifestat în ultimul timp 
deoarece a existat sentimentul că 
problemele arzătoare se soluționea

ză extrem de încet. La ultimele 
plenare ale Comitetului Central s-a 
ajuns la concluzia că corijarea lip
surilor trebuie să înceapă în pri
mul rînd cu reexaminarea activi
tății partidului însuși. „Amplul 
schimb de păreri trebuie să devină 
o trainică parte constituantă a vie
ții partidului și întregii societăți, 
a spus vorbitorul, arătînd că pro
gramul de acțiuni care se pregă
tește „soluționează în primul rînd 
problemele modificării necesare a 
sistemului politic în spiritul dez
voltării unei democrații cu adevă
rat socialiste".

Referindu-se la relațiile dintre 
cehi și slovaci, B Lastovicka a 
arătat că numai deplina lor egali
tate în drepturi, adică excluderea 
oricărei forme de dominare, con
stituie calea spre consolidarea 
coexistenței lor într-un singur stat.

în încheierea cuvîntării sale, pre
ședintele Adunării Naționale Ceho
slovace a spus că rezultatele dez
voltării de două decenii a Ceho
slovaciei depășesc cu mult tot ceea 
ce a realizat burghezia într-o pe
rioadă de 20 de ani Țelul efortu
rilor P.C. din Cehoslovacia în ulti
mul timp este de a elimina pentru 
totdeauna și definitiv fenomenele 
negative din viața Cehoslovaciei, 
care au frînat dezvoltarea socie
tății.

★

Cu ocazia comemorării a 15 ani 
de la moartea lui Element Gott
wald, joi dimineața, la mormîntul 
lui de la Monumentul Național de 
la Vitkov au fost depuse coroane 
de flori din partea C.C al P.C din 
Cehoslovacia și a altor organizații, 
instituții și întreprinderi din Praga 
și regiunea Cehiei centrale La de
puneri au participat O Cernik, 
I. Dolansky. J. Hendrych, I. Lenart, 
J Pilier. O Simunek, J Spacek și 
alți conducători de partid și de 
stat

REUNIUNEA
GUVERNULUI CEHOSLOVAC

PRAGA 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.E., la 
Praga a avut loc o ședință a gu
vernului cehoslovac la care a fost 
ascultată informarea ministrului 
afacerilor interne, ministrului a- 
părării naționale și procurorului 
militar principal privind cercetă
rile în cazul activității criminale 
a lui Ian Sejna. După cercetarea 
amănunțită a tuturor împrejură
rilor — relatează C.T.E. — gu
vernul va reveni asupra acestui 
caz și va lua măsuri severe pe 
linia organelor de stat.

în cadrul aceleiași ședințe au

fost dezbătute problemele legate 
de închiderea unor mine de căr
bune neeficiente, probleme ale 
dezvoltării colaborării economice 
internaționale și ale relațiilor polL 
tice externe ale Cehoslovaciei.

Apoi, guvernului i-a fost pre
zentat un raport privind măsu
rile în vederea reducerii poluării 
aerului în regiunea Cehiei de nord. 
Guvernul a analizat, de asemenea, 
probleme ale dezvoltării economice 
ale unor regiuni slovace rămase 
în urmă, precum și unele probleme 
curente.

în Consiliul
Național Slovac

BRATISLAVA 14 (Agerpres). — 
La Bratislava a avut loc ședința 
Consiliului Național Slovac, în ca
dru] căreia deputății au ascultat 
scrisoarea lui Michal Chudik prin 
care acesta își anunță demisia din 
funcția de președinte al Consiliu
lui Național Slovac și din rîndul 
membrilor prezidiului consiliului

Luînd cuvîntul, deputății și-au 
exprimat atitudinea critică față de

scrisoare, arătînd că în ea nu se 
vorbește de loc despre greșelile co
mise de Chudik în activitatea sa. 
Un deputat a propus ca plenumul 
Consiliului Național Slovac să-și 
declare dezacordul față de forma 
în care a fost exprimată cererea 
de demisie a lui Chudik și să-1 
scoată din această funcție pentru 
pierderea încrederii.

Nota guvernului 
cehoslovac adresată S. U. A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Ambasadorul Cehoslovaciei în 
S U A., E Duda, a înmînat lui W 
Stoessel, asistent ad-interim al se
cretarului de stat al S.U.A. pentru 
probleme europene, o notă a guver
nului cehoslovac. Referindu-se la a- 
cordul cu privire la extrădarea reci

procă a infractorilor, încheiat între 
Cehoslovacia și S.U.A. în anul 
1925, nota cere oficial extrădarea 
lui Ian Sejna, care a comis infrac
țiuni grave, ce cad sub incidența 
acordului dintre cele două țări — 
anunță agenția C.T.E.
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