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A trecut un an de la Consfătuirea pe țară

în domeniul proiectării construcțiilor

CUM SÎNT ÎNFĂPTUITE

INDICAȚIILE CONDUCERII

PARTIDULUI PRIVIND 1M
BUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂ

TU DE PROIECTARE?
Locul ți răspunderea proiectanțiîor Tn înfăptuirea amplului 

<>■ program de dezvoltare economică ți socială a țării sînt azi 
bine precizate. Adevărați deschizători de drum în ridicarea noi
lor edificii ale socialismului. El STNT CHEMAȚI SA ELABOREZE 
PROIECTE CARE SA CUPRINDĂ SOLUȚII TEHNOLOGICE Șl 
CONSTRUCTIVE APROFUNDATE Șl EFICIENTE, APLICABILE TN 
CONDIȚIILE ȚARII NOASTRE, IN AȘA FEL INCIT INVESTIȚIILE 
SA POATĂ FI REALIZATE CIT MAI REPEDE, CU FONDURI Șl 
RESURSE CIT MAI REDUSE, CU EFECTE ECONOMICE SUPE
RIOARE, COMPARABILE CU CELE MAI BUNE REZULTATE OB
ȚINUTE LA OBIECTIVE SIMILARE DIN ȚARĂ Șl DE PESTE HO
TARE. Tocmai ținînd seama de rolul și importanța mațoră a 
nctivității de proiectare în îndeplinirea programului de investi
ții prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. și 
planul cincinal, conducerea de partid ți de stat a inițiat — cu 
mai bine de un an în urmă — o consfătuire de lucru cu cadre 
de specialiști din domeniul proiectării construcțiilor. Consfătui
rea a prile|uit o analiză principială a muncii de concepție din 
organizațiile de proiectare, îndeosebi a laturilor legate de'ela
borarea în timp util ți în condiții de înaltă eficiență ți calitate 
a documentațiilor tennico-economice, conturînd un amplu plan 
de acțiune în vederea perfecționării substanțiale a activității 
in acest domeniu.

j Investigațiile întreprinse în rîndul specialiștilor din mai mult» 
' Institute de proiectări, de pe țantiere de construcții, din,. în

treprinderi beneficiare ți ministere titulare de investiții (și ale 
căror rezultate le consemnăm în pagina a lll-a a ziarului) au 
urmărit să reliefeze cum sînt traduse în viață indicațiile condu
cerii partidului ți planul de măsuri stabilit pentru rezolvarea 
principalelor probleme ridicate la consfătuirea consacrată ac
tivității de proiectare în domeniul construcțiilor.

Joi, în cea de-a doua zi a Con
ferinței pe țară a Uniunii Artiști
lor Plastici, care se desfășoară în 
sala mică a Palatului, au continuat 
discuțiile generale. Au luat cuvîn- 
tul pictorul Corneliu Baba, artist 
al poporului, arhitectul scenograf 
Ștefan Norris, pictorii Mihai Ho
rea, Aurel Ciupe, maestru emerit 
al artei (Cluj), sculptorul Patriciu 
Mateescu, Olga Horșia, director 
adjunct al Direcției de artă popu
lară din cadrul UCECOM, pictorii 
Petre Hîrtopeanu (Iași), Camilian 
Demetrescu, Constantin Piliuță, 
Virgil Miu, Mircea Vărzaru (Con
stanța), criticul N. Argintescu- ' 
Amza, arhitectul scenograf Paul 
Bortnovschi, criticul Dan Hăulică, 
pictorii Traian Brădean, Costin 
Ioanid. sculptorul Oscar Han, 
maestru emerit al artei, pictorii 
Virgil Demetrescu-Duval, Mârius 
Cilievici, graficianul Octav Grigo- 
rescu, scenograful Ion Oroveanu, 
graficianul Gheorghe Ivancenco, 
pictorul Pavel Codiță.

Conferința a fost 
Pompiliu Macovei, 
Comitetului de Stat 
tură și Artă, Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru ' problemele tineretului, 
prof. univ. dr. Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, arh. Ascanio Damian, vicepre
ședinte al Uniunii Arhitecților.

După încheierea dezbaterilor, 
delegații la conferință au votat 
noul statut al Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Lucrările conferinței continuă.
★

Dezbaterile care au avut loc au 
prilejuit încă de la deschiderea lu
crărilor conferinței un schimb larg 
de opinii în problemele multiple și 
variate ale mișcării plastice din țara 
noastră. Vorbitorii au subliniat evo
luția complexă a artei românești 
contemporane, profund legată de 
popor și de munca sa însuflețită

salutată de 
președintele 
pentru Cui-

pentru edificarea vieții noi, relevînd 
faptul că artiștii din toate genera
țiile au simțit de-a lungul întregii 
lor activități prețuirea deosebită pe 
care partidul și statul o acordă crea
torilor și rolului' lor important în 
societatea socialistă.

Arta plastică românească, în toate 
manifestările ei, a spus artistul po
porului Alexandru Ciucurencu, se 
impune cu realizări de calitate da
torită numeroaselor talente care au 
existat înainte și celor care se dez
voltă în zilele noastre. Trăim în
tr-un stat socialist și facem o pic
tură corespunzătoare statului nos
tru socialist Să facem o artă fără 
compromisuri, dar în același timp 
o artă pentru oamenii muncii, pen
tru că noi sîntem una cu oamenii 
muncii și trebuie să contribuim în 
felul nostru la desăvîrșirea operei 
noastre minunate.

în contextul dezbaterilor, pri
vind dezvoltarea tuturor genurilor 
de artă, s-a subliniat necesitatea 
îmbogățirii universului tematic, în 
vederea oglindirii într-o măsură 
mai nuanțată a epocii noastre de 
înnoiri și elanuri. Trebuie stimu
lată, cu maximum de răspundere, 
o artă în cane constructorii socia
lismului — poporul român — să-și 
regăsească tălmăcite cu amploare 
gîndurile și simțămintele sale. Pic
tura noastră, a spus artistul po
porului Corneliu Baba, ca și cele
lalte îndeletniciri din țara noastră, 
este astăzi liberă. Pentru noi. ar
tiștii, lumea este larg deschisă, iar 
posibilitățile de creație multiple. 
Au apărut îmbucurătoare mani
festări îndrăznețe, opere' care de
monstrează din ce în ce mai evi- 
dent . performanța .ce înscrie... pre-; . .. 
ocupările noastre pe marea, orbită 
a gîndirii artistice contemporane.. 
Avem la dispoziție toate condi
țiile propice creației, avem bună
voința și foarte multă îngăduință

(Continuare în pag. a IV-a)
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Premiile

Uniunii

Sarcinile trasate de Conferința Na
țională a P.C.R. cu privire la perfec
ționarea conducerii și planificării eco
nomiei, aplicarea în producție a re
zultatelor cercetării științifice, organi
zarea superioară a producției și a 
muncii, creșterea eficienței economice 
în toate ramurile, folosirea rațională 
și cu maxim randament a potenția
lului tehnico-material și uman au un 
cîmp larg de aplicare în cooperativele 
agricole. în stadiul de dezvoltare în 
care se găsesc cooperativele, mersul 
înainte depinde în mod hotărîtor și 
nemijlocit de calitatea și competența 
cadrelor de conducere și administra
tive, de capacitatea lor de a stăpîni 
mijloacele de producție mereu mai 
perfecționate, de priceperea de a ad
ministra bogățiile unităților, de recep
tivitatea la tot ce e nou și înaintat, 
de puterea de a ține pasul cu prdgre- 
sul general. Subliniind însemnătatea 
problemei pregătirii profesionale a 
membrilor cooperatori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta la Congresul 
cooperativelor agricole de producție : 
„împreună cu organele agricole de 
stat, uniunile cooperatiste vor trebui 
să se preocupe de organizarea cursu
rilor de ridicare a calificării și specia
lizarea cadrelor de conducere și admi
nistrative din cooperative, de funcțio
narea în cele mai bune condiții a în- 
vățămîntului agrozootehnic pentru pre
gătirea profesională a masei de țărani 
cooperatori**. Aceste indicații și consi
derente au stat la baza unei recente 
hotărîri a Biroului Permanent al Con
siliului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție cu pri
vire la pregătirea cadrelor de condu
cere și administrative din cooperati
vele agricole.

Paralel cu eforturile pe care statul 
le face de a asigura acest sector im
portant al economiei naționale cu ca
dre de ingineri, medici veterinari, teh
nicieni în toate ramurile producției a- 
gricole, Uniunea Națională a înmănun
cheat într-un plan de măsuri un sis
tem propriu de instruire, pregătire și 
perfecționare a cadrelor. Atenția prin
cipală este acordată pregătirii profe
sionale a președinților de cooperative 
agricole de producție, acești oameni 
asupra cărora — fără să diminuăm cu 
aimic activitatea și răspunderea co
lectivă — apasă răspunderea bunului 
mers al treburilor obștești și care sînt

Stelian IONESCU 
membru al Biroului Permanent 
al Consiliului Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole' 
de Producție

chemați să organizeze activitatea co
lectivă a consiliului de conducere și 
a celorlalți1 cooperatori. în decursul 
anilor au trecut prin această funcție 
un număr mare de cadre. O bună 
Ee au făcut eforturi deose-

și au învățat bine această „me
serie". Alții însă s-au pierdut pe 
drum, nereușînd să conducă și să facă 
față cu competență problemelor. Avem 
în momentul de față 1 200 președinți 
cu o vechime de peste 6 ani în a- 
ceastă funcție. Este un lucru cunos
cut că, în cooperativele unde președin
ții au o vechime mare, aceste unități 
au rezultate economice bune, se dez
voltă unitar, crește fondul de bază, se 
obțin an de an producții mari, va
loarea zilei-muncă cunoaște o dezvol
tare constant ascendentă. Stabilitatea 
și buna pregătire • președinților se 
răsfrînge pozitiv în activitatea coope
rativelor agricole.

Paralel cu preocuparea de a-î ajuta 
pe președinții cooperativelor să se pre
gătească prin învățămîntul de stat —■ 
și avem în acest sens posibilități foar
te mari prin cursurile serale și fără 
frecvență )a liceele de specialitate a- 
gricole și economice — Uniunea Na
țională a organizat, la indicația condu
cerii de partid și de stat, cursuri de 
scurtă durată pentru președinți, în ra
port cu pregătirea și experiența lor 
în muncă. Președinții mai noi în func
ție, care nu au studii medii sau su
perioare și nu au urmat nici un curs 
special de pregătire (circa 2 500) vor 
fi școlarizați în cursuri cu durată de 
două luni. Cei care au o activitate 
îndelungată, experiență în această 
funcție și care au mai urmat diferite 
cursuri de scurtă durată vor fi șco
larizați timp de numai o lună. Pre
ședinții care au studii medii sau su
perioare de specialitate agricolă sau 
economice vor fi instruiți pe timp de 
10—15 zile pentru împrospătarea cu
noștințelor. Atît cursurile cît și instrui
rile vor fi organizate în perioada de 
timp cînd lucrările agricole sînt mai 
puțin aglomerate.

Programa de învățămînt a fost în 
așa fel alcătuită îneît răspunde unor 
cerințe actuale ale cooperativelor a- 
gricole și mai ales problemelor eco
nomice. în pregătirea președinților se 
va pune un accent deosebit pe pro
blemele organizării activității coopera
tivelor, creșterii eficienței econo
mice a sectoarelor de produc
ție, pe problemele de economie a- 
grară, organizarea producției, norma-

(Continuare în pag. a V-a)
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Cînd urmăresc titlul acestor 
rînduri, mulți cititori se gîn- 
desc probabil la vreo armă stră
veche, recent descoperită in im
punătorul castel medieval de la 
Hunedoara. Nu, lancea despre 
care vom vorbi mai jos nu are 
nimic comun cu armurăria feu
dală. Iar dacă totuși vrem s-o 
numim armă, atunci locul' ei îl 
găsim pe cîmpul de bătălie pen
tru creșterea și modernizarea 
producției de oțel.

Cerințele crescînde de metal 
au determinat pe savanții, spe
cialiștii și practicienii siderur- 
giști din toată lumea să caute 
căi eficiente, ieftine și rapide 
de sporire a producției de oțel. 
Specialiștii și-au îndreptat aten
ția asupra unui element banal și 
omniprezent în natură, înscris în 
celebrul tabel al lui Mendeleev, 
in „căsuța" cu numărul 16 — 
oxigenul. Pentru că acest ele
ment, esențial pentru viața și 
existența de toate zilele a tot ce 
este viu pe pămînt, este indis
pensabil producției de oțel. Cu 
ajutorul oxigenului, metalul 
brut, purificat și înnobilat în 
uriașele retorte ale cuptoarelor 
încinse la mii de grade, capătă 
rezistența, maleabilitatea, ducti- 
bilitatea, refractaritatea — în
tr-un cuvînt, toate calitățile ne
cesare. Așa s-a născut lancea. 
Un instrument deosebit de sim
plu la prima vedere, dar extrem 
de complicat din punct de ve
dere tehnic. O instalație care, 
cufundată direct în baia de me
tal în clocot, insuflă oxigenul 

. sub presiune, determinînd obți
nerea unor sporuri de producție 
mai mult decît spectaculoase.

Secretul deci, în principiu, a 
fost găsit. Numai că oțelul, în 
frămîntata și anarhica lui plă
mădeală, s-a opus omului. Nici 
o lance n-a rezistat mai mult 
de 24 de ceasuri dezlănțuirii 
fantastice a metalului topit.

In acest moment, cînd specia
liștii în producția de oțel erau 
angajați într-o maximă încor- 

"dare pentru a face lancea ,să' 
reziste temperaturilor înalte din 
cuptoare, la Hunedoara — prin
cipalul furnizor de metal pentru 
economia ■ noastră națională — 
s-a pus din plin problema folo
sirii oxigenului pentru perfec-. 
ționarea procesului de elabora
re a otelului.

Mai întîi au fost aduse din 
import cîteva lănci. Au sosit și 
specialiști, s-au făcut probe. 
Dar, ca peste tot unde s-a în
cercat, lancea n-a rezistat decît 
cîteva zeci de ore. Performanța 
cea mai bună a fost de 49 de 
ore. Cercetătorii noștri de la 
ICEM și IPROMET au încercat 
și ei nenumărate variante. 
Eforturi materiale și bănești, 
o cheltuială de gîndire tehnică 
pentru elucidarea complicatei 
probleme a lăncii. Complicată 
pentru că construcția ei cerea 
rezolvarea unor ecuații cu mul
te necunoscute, din cele mai di
verse domenii': termodinamică, 
hidrodinamică, mecanica fluide
lor la presiuni și temperaturi 
înalte, rezistența materialelor.

Participant la aceste încercări 
și eforturi a fost, chiar din pri
mele zile, un maistru, pe nume 
Ion Cismaș, un om cu 27 de 
ani de meserie în spate, petre- 
cuți lingă cuptoarele Hunedoa
rei. A fost pe rînd ucenic, calfă, 
mai apoi șef de echipă și mais
tru. Un meseriaș de înaltă cali
ficare, dotat cu o extraordinară 
intuiție a meseriei, pasionat de 
neastîmpărul căutărilor.

In fața atîtor nereușite cu toa
te felurile de lănci, s-a apucat 
de unul singur să dezlege taine

V. LAURENȚIU

După trei zile petrecute în Capi
tală, președintele Republicii Soma
lia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, 
cu soția, și persoanele din suita sa, 
au făcut, în cursul zilei de joi, vi
zite în județele Prahova și Brașov.

La rafinăria Brazi și Combina
tul petrochimic-Ploiești, oaspeții au 
fost salutați de Dumitru Balalia, 
președintele Consiliului popular al 
județului Prahova, Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului, și Nicolae 
Ionescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice.

Vizitând rafinăria, care prelu
crează un sfert din producția anu
ală de țiței a țării, oaspeții s-au 
oprit la instalația de distilare at
mosferică și în vid, realizată după 
proiecte și înzestrată cu utilaje ro
mânești. Au fost, de asemenea, pre
zentate agregatele complexului de 
cracare catalitică a distilatelor gre
le și alte instalații de prelucrări 
avansate, datorită cărora valoarea 
unei tone de țiței a sporit în 
ultimii ani cu 60 la sută.

La combinatul petrochimic au 
fost date ample explicații în legă
tură cu procesul tehnologic. La o 
întrebare cu privire la export, s-a 
arătat că astăzi combinatul furni
zează produse chimice pentru »- 
proape 40 de țări.

In cadrul unei convorbiri cu spe
cialiștii români au fost puse între
bări privind istoricul și perspecti
vele prelucrării și chimizării țițeiu
lui în țara noastră, gradul de auto
matizare a întreprinderii și alte 
probleme tehnice. Miniștrii soma
lezi s-au interesat de unele aspecte 
privind posibilitățile de colaborare 
cu România în domeniul prospec
tării și explorării bogățiilor din 
subsolul țării lor.

Semnînd în cartea de onoare, 
președintele Somaliei a exprimat 
părerea că prețioasa activitate a 
muncitorilor și tehnicienilor români

din acest județ, cu tradiție în in
dustria petrolului, poate fi utilă 
pentru cercetările actuale din acest 
domeniu ce se desfășoară în So
malia.

în continuare, coloana mașinilor 
a traversat Valea Prahovei, îndrep- 
tîndu-se spre municipiul Brașov. 
La sosire, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Gheorghe Pană, președin
tele consiliului popular județean, 
care a oferit apoi un dejun în sa
loanele „Hotelului Sporturilor" din 
Poiana Brașov, la care au luat 
parte Constantin Cîrțînă, primarul 
municipiului Brașov, și alți repre
zentanți ai organelor locale.

în toastul său, președintele Con
siliului popular al județului Bra
șov a exprimat admirația față de 
eforturile pe care harnicul și dîr- 
zul popor somalez le depune pen
tru dezvoltarea economiei și oultu- 
rii sale naționale. Răspunzînd, pre
ședintele Republicii Somalia a evo
cat lupta pentru cucerirea și con
solidarea independenței țării și 
a subliniat că în această luptă 
poporul său nu este singur, ci se 
bucură'de sprijinul politic și eco
nomic al României și al altor țări. 
Vorbitorii au făcut urări pentru 
prietenia și dezvoltarea relațiilor 
dintre cele «două țări, pentru pros
peritatea popoarelor român și so
malez, pentru pace și progres în 
lumea întreagă.

După dejun, oaspeții au vizitat 
uzina de tractoare, unde au fost 
întâmpinați de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini. Directorul general al 
uzinei a evocat în secvențe eloc
vente istoricul tractorului românesc, 
al cărui act de naștere a fost sem
nat la Brașov cu aproape două 
decenii în urmă. A reținut atenția

(Continuare în pag. a V-a)
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împlinirea a 19 ani de la semnarea 
(aprilie 1949) a Tratatului Atlanticu
lui de Nord nu pare să fi reținut 
în mod deosebit atenția presei din 
țările membre ale organizației. Este 
puțin probabil ca explicația să fie 
oferită în exclusivitate de absenta 
unei cifre rotunde a aniversării. Pen
tru destinele N.A.T.O. nu data ani
versării este însă momentul cel mai 
important al anului 1968, ci obliga
tivitatea membrilor săi de a preavi
za asupra continuării sau nu a apar
tenenței lor la acest pact, al cărui 
termen expiră în primăvara lui 1969.

Intr-un moment în care N.A.T.O. a

Cetățeanul te dispoziția

functionarulu
9

De ce este permanentă și 
atît de mare aglomerația 
la ghișeele instituțiilor pu
blice ? La această între
bare am răspuns, desigur în 
parte, într-un număr ante
rior al ziarului — cînd 
ne-am ocupat mai pe larg 
de serviciile de pensii. In 
notele de față continuăm 
investigațiile la alte insti
tuții.

O caracteristică: la ghi
șeele diferitelor servicii ale 
consiliilor populare forfota 
începe dis-de-dimineață și 
se potolește seara tîrziu. 
Ce-i aduce aici pe cetățeni? 
Vin cu cereri, solicită di
verse acte. Se știe că multe 
din cunoscutele formalități 
inutile, care făceau solici
tantului viața amară, au 
fost înlăturate din practica 
acestor instituții. Bunăoară, 
consemnăm cu satisfacție 
că pentru a-ți aduce legai 
soția la domiciliul conjugal 
nu mal ai — ca mai îna-

inte —• obligația să pre
zinți la „spațiu" dovada că 
ești... în cîmpul muncii ! 
Au fost eliminate și alte 
acte și formalități de pri
sos. Totuși, 
aglomerația 
ce ?

cum afirmam, 
persistă. De

„serviciul 
nu cere

TotușI, 
spațiu" 
autobiografia cum 
naților vecinilor bu 
niciior solicitantu 
lui...

Ca . șl în cazul servi
ciilor de pensii, la servi
ciile de reglementare a 
spațiului locativ întîinim 
Ia tot pasul reminiscențe 
ale vechiului stil de mun
că, ale practicilor perima
te. Un exemplu. Ghișeul 
unde se legalizează schim-

0 sau invers? 00
bul de locuință înregistrea
ză, în continuare. recor
duri de cereri. Cineva ne
avizat și-ar putea închipui 
că nu-i nimic pe lume mai 
ușor decît să faci un 
schimb de locuință. Firește, 
situația trebuie să fie con
semnată în acte, pe foile 
de repartiție. Cît ar putea 
să dureze totul ? Două, trei 
ore ? O zi, două, cinci ? 
Pare neverosimil, dar în 
realitate poate dura luni 
de zile. E un timp în care 
omul este pus la încercări 
grele, „plimbat", chestio
nat, suspectat. Nici func
ționarii care rezolvă actele 
necesare nu duc o viață 
mai ușoară. Sînt și ei puși 
la încercări, plimbați... 
Pentru o edificare mai 
completă publicăm — de 
această dată integral — In
strucțiunea care „regle
mentează" schimbul de lo
cuință (care în practică a 
rămas încă valabilă) :

„Schimbul de locuință se 
aprobă numai de 
ful serviciului de 
mentare a spațiului 
tiv... Sectorul care a j 
cererile este obligat 
termen de 20 de zile, să 
verifice toate spațiile anga
jate în schimb, să stabi
lească prin referate sepa
rate, pentru fiecare spațiu, 
dacă schimbul solicitat în
deplinește condițiile legale 
și să obțină pe cereri avi
zul de principiu al șefilor 
de servicii din sectoarele 
respective. După obținerea 
tuturor avizelor de princi
piu, solicitanții la schimbul 
de locuință vor fi invitați să 
depună la sectorul care a 
făcut verificarea restul de 
acte necesare schimbului. 
Aceste acte sînt controlate 
și verificate de șeful servi
ciului de reglementare a 
spațiului locativ care a pri
mit actele și a făcut verifi
cările pe teren. Dacă sînt

! șe- 
regle- 
loca- 

primit 
ca. în

îndeplinite condițiile legale, 
sectorul va emite, în alte 
10 zile de la primirea res
tului de acte, ordinul de 
repartiție pentru beneficia
rul care primește spațiul 
pe teritoriul său (?). iar 
celorlalte sectoare li se va 
înmîna o comunicare la 
care se vor adăuga cererea 
și actele beneficiarilor de 
pe teritoriul lor. Sectoarele 
care au primit comunică
rile și dosarele cu acte, în 
termen de 5 zile vor emi
te titularilor ordinele de 
repartiție respective".

Dăm autorilor acestei 
mostre scandaloase de ba
bilonie birocratică și, în ge
neral, tovarășilor care re
glementează spațiul loca
tiv o sugestie: Ce-ar fi 
dacă i-ar cere cetățeanului

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a II-a)

devenit semnul de întrebare al evo
luției relațiilor americano-vest euro
pene (a căror reconsiderare este larg 
reclamată) si anacronismul cel mai 
flagrant al începutului de destindere 
în Europa (a cărui realitate este larg 
recunoscută), atlantismul ca doctrină 
politică este obiectul unui sever pro
ces de reconsiderare de ambele părți 
ale oceanului ce i-a inspirat numele.

în 1943, ideea „comunității atlanti
ce" era susținută de Walter Lippmann 
prin mărturisirea unor profesii de 
credință ca : „Destinul a predetermi
nat... poziția centrală a Americli în 
civilizația occidentală. De aici de
curg în mod fatal sarcinile esențiale 
ale Americii". După peste două de
cenii, același cu predilecție citat 
Lippmann, declara : „Miezul proble
mei este că Europa occidentală a de
pășit dependenta față de America. Do 
aceea, ea nu mai acceptă conduce
rea și dominația americană în pro
blemele europene". O răsturnare atît 
de drastică a unei viziuni politice la 
o personalitate ca aceea citată nu-și 
găsește echivalentul decît în modifi
carea la fel de radicală pe care au 
suferit-o de-a lungul acestor două
zeci de ani factorii pe care s-au în
temeiat raporturile americano — vest- 
europene.

Nu mal este, poate, necesar a re
veni asupra mobilurilor care au de
terminat diplomația americană să 
creeze’ alianța atlantică, nici asupra 
condițiilor din perioada imediat post
belică, care au înlesnit masiva pă
trundere, în egală măsură politică, 
economică șl militară a Statelor Uni
te în Europa apuseană.

Prin planul Marshall și Pactul 
Atlanticului de Nord se realiza o he
gemonie fără precedent în istoria ci
vilizației moderne. Fundamentul pe 
care s-a construit această hegemonie 
era real; necesitatea refacerii econo
mice. problemă vitală în orice socie
tate care a cunoscut distrugerile răz
boiului — și țările vest-europene 
le-au cunoscut din plin — prezenta 
pentru puternica economie ame
ricană terenul ideal al unei expan
siuni de anvergură nemaiîntîlnită. 
Dar „ideologia" care trebuia să su
deze spiritul alianței era artificială : 
anticomunismul, cultivarea sentimen
tului de teamă față de intențiile 
U.R.S.S. și ale celorlalte țări socia
liste. Esența și telul organizației erau 
lipsite de echivoc : bloc militar, sub- 
ordonînd întregul potential vest-eu-

Georgo SERAFIM ,

(Continuare In pag. a Vl-a)
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SISTEMATIZAREA RURALĂ
SOLICITA ÂPOCTOL
CERCETĂRII SOCIOLOGICE

In condițiile profundelor trans
formări economice și sociale petre
cute în satul românesc, dezvoltarea 
localităților rurale se înfățișează cai 
o operă de sistematizare desfășurată 
conștient, un program național de 
anvergură, inclus ca parte compo
nentă într-o politică științifică de 
stat. Stăpînirea procesului solicită o 
temeinică cunoaștere a realității, de
terminarea riguroasă a instrumente
lor de investigare adecvate obiecti
velor propuse. De aici derivă cerința 
de studiere sistematică, atentă, a 
transformărilor petrecute, considera
rea ansamblului problemelor, a com
plexității tuturor factorilor și a in- 
tercondiționărilor reciproce.

Istoricește, tocmai școlii sociologi
ce îi revine — și nu numai pe plan 
intern — meritul prioritar de a fi 
organizat, prin intermediul unor e- 
chipe multidisciplinare, acel complex 
de cercetări rurale care au rămas 
în epocă drept precursoare aproape 
singulare ale studiilor de sistemati
zări sătești. Din păcate însă, pe an
samblul ultimelor decenii, accentua
rea studiului de sistematizare, ca 
ramură distinct specializată, a echi
valat, în fapt, cu o renunțare trep
tată la tradiția largii profilări pe bază 
sociologică, determinînd nu rareori 
o anumită îngustare tehnicistă a ca
drului de cercetare și o slăbire pînă 
la dispariție a prezenței sociologice. 
Componenta echipei care desfășoară 
în prezent studii de sistematizări ru
rale numără cadre de variată forma
ție tehnică, dar se dispensează cu 
ușurință de serviciile unui sociolog.

Considerăm că, în lumina indica
țiilor cuprinse în documentele de 
partid și de stat, apare pregnantă 
neconcordanța acestei situații cu ce
rințele operei de sistematizare rura
lă. Este, mai întîi, de precizat că 

. sistematizarea nu constituie o simplă 
proiectare tehnică a unei scheme de 
organizare, ci un act de profundă 
esență sociologică, al cărui subiect 
principal și unic beneficiar este co
lectivitatea socială. Pe de altă parte, 
nu poate fi ignorată natura multidi
mensională a așezării rurale. Produs 

' istorico-geografic și cadru de activi
tate economică, structură demografi
că și spațiu de contact social, mediu 
construit — așezarea rurală însu
mează tot atîtea legități specifice, 
a căror acțiune nu întotdeauna con
vergentă se cere confruntată și ri
guros dirijată pe direcțiile operei 
de sistematizare, Optimizarea valori
lor de mărime, densitate, profil eco
nomic, raze de servire nu se poate, 
de aceea, întemeia pe considerarea 
paralelă a cîte unui parametru izo
lat. Ca factor de civilizație, sistema
tizarea nu se poate deci dispensa de 
o reală proiectare sociologică, care 
să definească necesarul de densifica- 
re și diversificare a contactelor so
ciale, stimularea inițiativei creatoare, 
potențarea spiritului comunitar și de

Lancea
„Hune
cfeeta

nedeslușite încă. Singur, nu din 
egoism, ci din dorința și ambi
ția de a vedea el însuși ce poate.

După o vreme, maistrul s-a 
înfățișat cu o lance a lui. A 
fost privită la început cu oare
care neîncredere. Dar a fost în
cercată totuși. Cu rezultate su
perioare : 54 de ore a rezistat in 
baia de metal. Cu aceasta s-a 
creat capul de pod pentru o nouă 
ofensivă. Încurajat de inginerul 
Sabin Faur și maistrul oțelar 
Stefan Tripșa, Cismaș a conti
nuat propriile-i căutări. Laneea 
a ll-a și-a mărit longevitatea 
la 87 de ore, iar a IH-a la peste 
120 de ore. Devenise astfel clar 
că lancea maistrului hunedorean 
depășise categoric durata de 
funcționare înregistrată de cea 
mai bună instalație similară 
provenită din import.

Un om mulțumit de sine, de 
izbînda proprie, ar fi „agă
țat" armele în cui, ar fi aș
teptat liniștit brevetul de in
venție și remunerația ce îi re
venea. Maistrul Cismaș însă a 
depus noi și stăruitoare efor
turi. O nouă lance s-a născut 
în mintea și mîinile lui, a cărei 
durată de funcționare întrece 
250 de ore.

După cum sîntem informați, 
Ministerul Industriei Metalur
gice a acordat recent maistrului 
lăcătuș Ion Cismaș un premiu 
special de 20 000 lei.urmînd ca 
recompensa materială să se cal- 

/culeze ulterior în raport de efi
ciența economică ce rezultă din 
aplicarea acestei realizări teh
nice. Comparativ cu metoda de 
insuflare a oxigenului prin ar
zătoare, utilizarea tehnologiei 
de introducere prin bolta 
cuptorului, cu ajutorul lăncii, 
direct în baia lichidă de oțel, 
are ca rezultat creșterea produc
ției cu 8—11 la sută. Confecțio
narea noilor instalații la com
binatul hunedorean a permis 
extinderea acestei tehnologii la 
5 cuptoare Martin de 400 tone.

Maistrul Ion Cismaș a dat lăn
cii denumirea „Hunedoara". 
Un semn de respect pentru a- 
ceastă vatră de oțel a țării. în 
care muncește de aproape 3 de
cenii. Lancea „Hunedoara" 
este acum o pîrghie puternică 
în mîinile oțelarilor noștri, în 
lupta pentru creșterea și îm
bunătățirea calitativă a produc
ției de metal. ‘

vecinătate, al 
de altfel prin 
nesc.

Apare astfel;
' perios necesară depășirea 

îngust de abordare în favoarea unei 
viziuni sociologice integratoare de 
largă respirație, cu o capacitate spe
cifică nu de alăturare, ci de corela
re și sintetizare a datelor într-un sis
tem complex și unitar. Necesitatea 
clarificării cerințelor de viață în 
raport cu factorul de arhitectură a 
fost, de pildă, scoasă în evidență de 
o cercetare sociologică efectuată a- 
supra unor locuințe executate după 
proiecte I.P.C.T. pentru salariați din 
fermele agricole de stat. Proiectele 
au fost inițial executate pe baza u- 
nei comenzi tematice ai cărei para
metri funcționali echivalau, practic, 
cu cei caracteristici unui mod de 
locuire urban. Ipoteza acorda, în fapt, 
unor elemente urbane din concep
ția de arhitectură (clădiri cu multe 
apartamente, regim de înălțime etc.) 
funcția de a produce, prin acțiune 
izolată, un model urban de locuire. 
Verificarea de teren a impus însă 
constatarea că anumite caracteristici 
rurale (volumul specific de activități 
casnice, bugetul de timp etc.) pătrund 
adînc cu influența lor particulară în 
locuință și nu pot fi depășite numai 
prin soluții tehnice.

Sesizată în documentele de partid 
ca una din cauzele rămînerii în urmă 
din domeniul sistematizărilor sătești, 
lipsa unei acțiuni coordonate și u- 
nitare în efectuarea studiilor afe
rente și-a relevat pe alte direcții ca
rențele de ordin operațional. în ca
drul I.P.C.T. s-a desfășurat, de pildă, 
un amplu efort de cercetare consa
crat determinării elementelor tema
tice pentru tipurile de dotări social- 
culturale și locuințe rurale. Anga- 
jînd un colectiv complex alcătuit din 
sociologi, arhitecți, ingineri, econo
miști, studiul avansează o seriere a 
nevoilor de tipizare în domeniu, în- 
tr-o înc.ercare de sinteză a criteri
ilor tehnice cu cele sociale. Avind 
însă ca beneficiar C.S.C.A.S.-ul 
țcooi donator al problemelor rețelei 
de așezări), studiul a fost nevoit să 
lase în afara serierii nevoile de tipi
zare a construcțiilor agricole (coor
donate de C.S.A.) și nici nu a putut 
beneficia de datele proiectării agri
cole privind normele de gospodărire 
rațională a terenului, corelarea ce
rințelor de construcție cu cele de 
producție, profilul centrelor gospo
dărești etc. Ridicarea calitativă a 
nivelului studiilor de sistematizare 
rurală implică, de aceea, lichidarea 
parcelării mărunt-departamentale a 
problematicii sistematizărilor sătești 
și gruparea funcțională a forțelor de 
cercetare în colective integrate mul- 
tidisciplinar.

Este de considerat atent utilitatea 
instrumentelor de calcul sociologic 
și pe un alt plan important al siste
matizării rurale, avînd Th vedere ce- 

■ ririța amplasării șl'dimensionării ra
ționale și complex justificate a inves
tițiilor. Ar fi, în acest sens, de a- 
preciat metodologia prin care se de
termină în prezent eficiența con
strucțiilor rurale de interes social- 
cultural. O analiză â datelor de temă 
ce stau la baza proiectării căminu
lui cultural, magazinului sătesc, dis
pensarului și chiar a școlii prileju
iește aproape invariabil constatarea 
că, dacă în ceea ce privește alegerea 
unui sistem' constructiv, unui proces 
de execuție, există o preocupare 
rentă de a fundamenta opțiunea 
un calcul de eficiență, în ceea 
privește schema funcțională și, 
general, eficienta în exploatare, 
tele devin extrem de labile, justifi
carea devine incertă, căpătînd un ca
racter vag și nebulos. Fiind însă vor
ba despre obiective proiectate pentru 
o exploatare îndelungată și imobili- 
zînd resurse multiplu solicitate, nu 
este admisibil ca un calcul de efi
ciență a amplasării, dimensionării șl 
funcționalității lor să se oprească 
practic la momentul zero al dării în 
exploatare. Lacunele de concepție și 
metodologie lasă, de aceea, loc pen
tru numeroase și întemeiate între
bări. Ce elemente de cunoaștere di- ‘ 
rectă și complexă stau, de pildă, în 
prezent, la baza normării numărului 
de locuri într-o sală de cămin sau de 
cinematograf rural, într-o sală de 
restaurant etc., astfel încît să ne o- 
fere certitudinea că o capacitate pre
scrisă reprezintă o necesitate fermă

cărul depozitar este 
tradiție satul româ-

pe ansamblu, ca im-
cadrului

pentru o populație dată și că va 
rezultatul scontat ? în ce măsură 
dicii avansați sînt simple ipoteze 
gice sau se sprijină pe o cercetare 
sistematică, cu tehnici specifice de 
determinare a „cererii de consum" 
privind de pildă volumul, structura, 
și dinamica solicitărilor reale ale be
neficiarilor, opțiunile prioritare, gra
dul de adresabilitate ? în ce măsură 
condițiile de exploatare Ia o locali
tate de mărime dată justifică pre
vederea paralelă de spații construite 
pentru funcțiuni lesne de pus în 
cooperare, cum ar fi în conexiunea 
învățămînt-cultură-sport? Ce adecva
re există între o schemă de funcțiuni 
proiectată pentru o dotare și cerin
țele actuale și de perspectivă, certi
ficate prin prospectarea lor directă 
în teren ?

Cercetarea directă de teren re
marcă, a-tît la oraș cît și la sat, că în 
procesul utilizării dotărilor culturale 
își face loc o slăbire crescîndă a 
funcțiilor de spectacol (se preferă 
varietatea și calitatea programelor 
de televiziune „consumate" la domi
ciliu), dar și o solicitare tot maf ac
centuată a funcțiilor de club, in
tensificarea activităților „de cerc", 
în jurul cărora se polarizează un in
teres activ și creator. în construcția 
căminului cultural nu se resimte 
însă întotdeauna o corelare judicioa
să între spațiul afectat sălii de spec
tacol (prea adesea supradimensionat) 
și restul spațiului, rămas de regulă 
restrîns și într-o configurare incert 
justificată. Dar nu va îngreuna o a- 
semenea bază construită procesul vi
itor de asimilare obștească a cultu
rii ?

Este evident că răspunsul la ase
menea întrebări nu poate fi produ
sul unei analize tehnice, ci repre
zintă, prin definiție, obiectul cerce
tării sociologice, iar insuficiențele 
constatate în calculul de eficiență se 
explică tocmai prin faptul că în nor- 

\narea necesarului de dotare, dimen
sionarea capacităților, stabilirea uni
tăților de folosință, elementele dp. 
calcul sociologic sînt puse la luciu 
puțin sau de loc. Pentru a se așeza 
pe baze consecvent științifice calcu
lul de eficiență a investițiilor în do
tările social-culturale rurale este, de 
aceea, de prevăzut intervenția sis
tematică a studiului sociologic com
plex în faza primară, de asimilare a 
schemei funcționale și de fundamen
tare a temei de proiect. Rezultă — 
fie și dintr-o schițare sumară a cî- 
torva aspecte — terenul fertil de 
cercetare pe care îl oferă sociolo
giei ampla acțiune de sistematizare 
a localităților rurale, deschizînd so
cietății noastre noi orizonturi pe ca
lea progresului și civilizației.

Max LUPAN 
Georqetq- BUCHERU

da 
in- 
lo-

• „Salvarea* este o instituție sanitară creată expres 
pentru a răspunde cu promptitudine la chemările 
populației privind acordarea asistenței medicale de 
urgentă. Aceasta este suprema ei menire. Vreau 
însă să relatez un caz care contravine aces
tui imperativ. în noaptea de 20 spre 21 martie, 
copilul meu, Bogdan, de 2 ani și 5 luni, s-a îmbolnăvit. 
Avînd febră mare, care nu cedase la tratamentul 
aplicat acasă cu mijloacele pe care le aveam la înde- 
mînă, la ora 2 noaptea am telefonat la 06, la „Salvare". 
Mi s-a răspuns, scurt și înțepat, să mă adresez poli
clinicii teritoriale „Vitan". Aici mi s-a notat adresa 
și mi s-au dat asigurări că va veni de urgență la do
miciliu un medic. La ora 4 dimineața, salariata de 
serviciu mi-a răspuns, pe un ion iritat, să am răb
dare că mașina „e pe drum". Am mai așteptat alte 4 
ore și mașina tot n-a venit. Noroc cu medicul de la 
circumscripția de cartier (o doctoriță foarte inimoasă), 
care a venit la prima oră de teren și a consultat co
pilul, prescriindu-i tratamentul adecvat. Mașina poli
clinicii, care la ora 4 dimineața mai era încă „pe 
drum", n-a ajuns nici pînă în ziua de azi. Iată o 
mostră de „promptitudine", pe care o ofer, spre luare 
de cunoștință. Direcției sanitare a municipiului Bucu
reștii

Matilda MARCULESCU
itr. Zâvideni 35, blocul M 15 
București

• Lui Ion Moraru din Sibiu — se arăta într-o scri
soare — i s-a defectat recent aparatul de radio. A 
chemat un văr de-al său, tehnician radio, ca să-1 ve
rifice. Acesta i-a spus ce defecțiuni are și l-a îndrumat 
să. ducă radioul la o unitate a cooperativei „Tehnica 
nouă" unde să indice micile reparații pe care le solicită. 
Zis și făcut. Dar cînd s-a prezentat pentru a-și ridica 
aparatul reparat, a constatat că nota de plată îi fusese 
încărcată substantial. A protestat și i s-au mai redus 
unele sume. Totuși, 1 se cereau 183 de lei, în care 
intrau și costurile unor operații neefectuate. Redac
ția a trimis această sesizare UCECOM. Cum a 
înțeles biroul de reclamații și sesizări al UCECOM 
să o rezolve ? Foarte simplu. I-a răspuns omului 
ceea ce știa și el dinainte, ocolind faptele pe care 
le contesta. Iar redacția a primit o copie de pe 
acest răspuns nesatisfăcător. Cu asemenea rezolvări...

■ reclamați!
5

■ răspunsuri

Toleranta fată 
de infracțiune

5
de pe autoturismul respec
tiv ascunsese acolo cîteva 
sticle cu lichior.

— Și de ce nu i-ați îngă
duit ?

— Am și eu orgoliul meu 
de șef al acestei întreprin
deri— se justifică Gheor- 
ghe Budu. Cum era să-i 
permit să ,.mă buzunăreas- 
că" tocma.i pe mine?!

Greu de înțeles cum poate 
fi confundat buzunarul cu... 
autoturismul. (De altfel, 
paznicul nu pe director îl 
controla, ci pe șoferul care 
conducea autoturismul di
rectorului). Cu ce ar fi fost 
lezat prestigiul directorului 
dacă ar fi procedat perso
nal la verificarea mașinii 
și ar fi demonstrat în fața 
celor prezenți fie că bă
nuiala paznicului era ne
întemeiată, fie că este in
transigent cu elementele in
corecte și nu face nici o ex
cepție? Neîndoios că un a- 
semenea gest n-ar fi putut 
avea decît un efect favora
bil, exemplar, întărind pres
tigiul său. Atunci, oare, de 
ce nu l-a făcut? Mi-am 
„permis" să-i relatez cu 
acest prilej despre atitu
dinea firească, corectă, a 
unui alt director de în
treprindere care — fiind 
sesizat că șoferul său ar fi 
un element necinstit (ex- 
ploatînd faptul 
directorului nu 
lată, șoferul 
poarta fabricii 
stofă) — a contribuit per
sonal la prinderea infrac
torului. Nimeni nu poate 
spune că prestigiul direc
torului respectiv ar fi scă
zut cu ceva.
trivă !

Nu știu de 
torul meu a 
părere...

Știu, în schimb, ce efect 
imediat a avut supărarea 
directorului Gh. Budu pen
tru „îndrăzneala" paznirtf-' ^ 
lui-: urmîndu-i „exempliir'-; 
și un alt om cu răspundere 
în fabrica respectivă, ingi
nerul Tetelea, n-a mal per
mis paznicului să contro
leze mașina care îl deser
vește. Cu toate că paznicul 
fusese încunoștiințat că în 
mașină erau ascunse sticle 
cu lichior.

Cei în cauză, ca șl alțl 
„protectori" ai celor ce nu 
se sfiesc să calce legea 
știindu-se la adăpostul pro
tecției, sînt datori opiniei 
publice cu un răspuns la 
o întrebare cît se poate de 
limpede : de ce și pentru 
cine interveniți ?

Se înțelege de la sine că 
această optică sui-generis 
despre incorectitudine, în- 
curajînd — fie și indirect — 
apucăturile necinstite, este 
profund reprobabilă. Tot , ,
atît de clar ar trebui mțe-, ' 
Ies că un astfel de „sprijin^1””1 
nu poate fi tolerat, indife
rent de la cine emană, in
diferent de modul în care 
și de locul unde se mani
festă.

Mihai GROZAVU

— In cazul lui Viliman, 
noi am socotit că totuși 
meritele sale (?!), faptul că 
aveam nevoie de el în 
fabrică...

Totul îmi devenea lim
pede. însuși directorul — 
omul numărul unu al în
treprinderii respective — 
care e dator să privească 
manifestările de incorecti
tudine de pe poziția celei 
mai înalte responsabilități, 
care nu trebuie să tolereze 
nici o abatere ce lovește 
în avutul obștesc, încerca 
să demonstreze că totuși 
unele merite... interesele 
fabricii... ar justifica tole
rarea unor fapte atît de 
grave.

Te întrebi: ce fel de „me
rite" poate avea un astfel 
de element față de fabrica 
în care lucrează și din care 
își însușește fără scrupule 
bunuri realizate cu banii 
statului și cu eforturile 
tuturor celorlalți salariați ? 
Ce fel de , „interese" pot 
justifica absolvirea lui de 
răspundere pentru fapta 
comisă ? Dar, ceea ce este 
și mai grav, ce influență 
va avea o asemenea inter
venție asupra altor ele
mente predispuse la fapte 
necinstite ? Nu le va în
curaja în intenția lor de a 
comite ilegalități ? Convinși 
fiind că orice om de bună 
credință poate da un răs
puns... corect la asemenea 
întrebări, să analizăm mai 
atent optica deformată a 
celor dispuși să-i scoată 
„basma curată" pe cei care 
încalcă flagrant legile țării.

După cum se știe, com
baterea faptelor antisociale, 
respectarea strictă a lega
lității socialiste constituie o 
datorie cetățenească ele
mentară. Cu atît mai mult 
apasă ea pe umerii celor 
investiți cu munci de răs
pundere, a căror conduită 
personală trebuie să stea 
sub semnul corectitudinii 
desăvîrșite. Cum se poate 
însă împăca acest postulat 
social cu atitudinea contra
dictorie față de faptele in
corecte, cu imaginea „voa
lată" despre comportare în 
general și, mai ales, 
despre... propria compor
tare ? Cum se explică a- 
ceastă optică viciată (și 
vicioasă) ?

La întreprinderea sus- 
amintită, printre alte fapte 
cu un substrat mai mult 
decît dubios, s-a întîmplat 
nu de mult și următorul — 
să-i zicem — incident : un 
paznic a „îndrăznit" să-i 
solicite directorului permi
siunea de a controla chiar 
autoturismul care îl deser
vește pe dumnealui. „Dar 
aceasta este culmea obrăz- 

. niciei !...“ — l-a apostrofat 
directorul. Și, bineînțeles, , 
nu i-a îngăduit’.. deși,. în 
treacăt fie spus, paznicul 
n-ar fi solicitat acel con
trol (care intră, de altfel, 
în atribuțiunile sale legale), 
dacă n-ar fi fost sesizat 
de un muncitor că șoferul

Cu toate că, teoretic, de
finirea noțiunii de inco
rectitudine nu comportă 
nici o dificultate, ea în- 
semnînd, în esență, o aba
tere de la normele scrise 
sau nescrise ale conviețuirii 
sociale — abatere care le
zează de obicei interesele 
colectivității și trebuie deci 
ferm combătută — în 'prac
tică însă ne ciocnim cîteo- 
dată de atitudini stranii față 
de acest rău social.

Uneori lucrurile se pe
trec astfel : doi indivizi 
comit fapte ilicite de ace
eași natură. Unuia i se în
tocmesc acte de trimitere 
în instanță. Este judecat și 
condamnat. Pentru celălalt 
însă se găsește cîte-o voce 
„cumsecade": „Nu. Nu este 
cazul să luați măsuri — 
pledează „binevoitorul". X 
este totuși «un om de trea
bă»; a greșit doar. Știți 
ce-ar însemna să piardă,fa
brica un om ca el? Vai, ar 
însemna..." Din păcate, 
printre cei chemați să a- 
plice legea se găsesc 
și oameni „înțelegători" sau,' 
mai bine zis, oameni care 
au despre incorectitudine o 
părere tot atît de ciudată 
ca și cei care intervin pen
tru infractori. Care sînt 
consecințele unui asemenea 
mod intolerabil de a apre
cia faptele infracționale ?

Am avut recent o discu
ție pe această temă cu di
rectorul I.I.S. Bacău (fa
brică de bere, lichioruri, 
spirt și drojdie), Gheorghe 
Budu.

— Cum apreciațl corec
titudinea unor salariați din 
întreprinderea pe care o 
conduceți ? — am întrebat . 
fără vreo precizare.

— Da, desigur, nu pot fi 
mulțumit de unele aspecte 
— a răspuns el prompt, 
intuind sensul întrebării. 
Există unii salariați care 
încearcă să sustragă pro
duse din fabrică. Băuturi. 
Știți, „specificul"... Noi însă 
luăm măsuri, sancționăm, 
nu tolerăm. Față de risipa 
care exista altădată...

— Bine, dar au fost șl 
cazuri, chiar recente, cînd 
s-au făcut și intervenții 
pentru „salvarea" de la răs
punderea penală a unor 
persoane incorecte. Ajutoa
rele dumneavoastră apro
piate, directorul adjunct, 
Nicoiae Apăru, și șeful 
serviciului administrativ, 
Constantin Vrînceanu, au 
mers personal Ia miliție 
pentru a insista să nu se 
ia măsuri legale împotriva 
lui Dumitru Viliman, care 
a fost prins la poartă cu 
o cantitate însemnată de 
spirt și lichior. Contabilul 
șef, Traian Brăescu, a în
cercat să ia apărarea in- _______
fractorului. loan Lazăr, care directorul.

că mașina 
era contro- 
scotea pe 
baloturi de

Ba, dimpo-
ce interloeu- 
fost de altă

cu
pe 
ce 
în 

da
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sau invers?funcționarului

mă mai a-

înțeleg de la 
cazul ca alții

este carac- 
de muncă 

serviciile

care par a face 
' ‘ •’ ' că

fnncțio- 
dispoziția ce- 
slujba lor. și

anumite cazuri, să nu 
mai pretindă și să nu 
mai elibereze certifica- 
adeverințe. dovezi. Dar 
circumscripțiile finan-

• Asistenta medicală Victoria Săvulescu din Pitești 
ne-a semnalat cu cîtva timp în urmă că fosta secțiune 
sanitară a orașului Pitești i-a înmînat o adresă prin 
care i se făcea cunoscut că, fiind calificată ca asis
tentă de obstetrică-ginecologie. nu mai poate funcți
ona pe postul de soră medicală la Uzina chimică din 
localitate, urmînd să fie repartizată în altă parte, 
în afara orașului. „Măsura aceasta — relata sus- 
numita — mă nedreptățește profund, deoarece la 
întreprinderea în care lucrez există un post liber 
în specialitatea mea". Direcția sanitară județeană 
Argeș, căreia i-a fost trimisă de către redacție această 
sesizare, ne-a răspuns că a hotărît rămînerea în 
continuare, în întreprindere, a sus-numitei, pe pos
tul în care este calificată..

• Anallzînd cererile adresate redacției de mai mulți 
absolvenți de liceu fără examen de bacalaureat, Mi
nisterul învățămîntului ne informează că persoanele 
care au absolvit liceul de cultură generală în perioada 
1958—1966 șl care au susținut examenul de bacalau
reat de maximum 3 ori fără să-I promoveze, sau nu 
l-au susținut niciodată, se mai pot prezenta, în mod 
excepțional, la acest examen o singură dată, în- 
t.r-una din sesiunile, anului 1968.
" în acest' scop, solicitariții Urmează să se adreseze in
spectoratelor școlare județene de care aparțin, pentru 
a li se stabili liceul la care urmează să susțină exa
menul.

Un ajutor 
in gospodărie

praf

aju- 
ca-

Destinat uzului casnic înde
osebi, aspiratorul de 
„RECORD' face azi parte 
tre mijloacele moderne 
lucru ale gospodinei. Cu 
torul acestuia, „toaleta"
sei se face operativ, fără efort. 
Accesoriile aspiratorului, între 
care diferitele perii, ajuta la 
absorbția prafului din covoare, 
tapițerii, saltele, perne, dra
perii, haine groase, cărți. La 
cerere, o dată cu aspiratorul, 
se mai pot livra pîsle pentru 
parchet și pulverizator pentru 
prafuri.

Pentru curățarea parchetului 
sau a suprafețelor acoperite 
cu mase plastice se atașează 
o pîslă la diuza pentru co
voare care, în același timp, e- 
fectuează și lustruirea.

Prețul unui aspirator este 
765 lei. Se vinde și cu plata 
în rate la TOATE MAGAZI
NELE DE SPECIALITATE.

• Lorinț Iosif, din Făget, este cojocar de cînd se știe. 
Are brevet, carte de meșter și autorizație de exer
citare a meseriei. I se aduc piei crude de oaie, pe care 
le argăsește și confecționează apoi din ele cojoace. 
Acum cîtva timp, însă, după cum ne-a semnalat sus- 
numitul, organele financiare i-au interzis, pe baza 
unor reglementări în vigoare propuse de Ministerul 
Industriei Ușoare, să mai argăsească piei, obiectul 
autorizației rămînînd doar confecționarea de cojoace. 
Dar clienții nu-i aduc și nici n-au posibilitatea să-i 
aducă piei gata prelucrate, ci numai crude. în aceste 
condiții, autorizația nu-și mai are sens, reglementă
rile în vigoare, care interzic micilor meseriași parti
culari să efectueze operația de argăsire, fiind ana
cronice. Semnalăm această situație Ministerului In
dustriei Ușoare,; pentru a întreprinde cele cuvepite.

• Pînă anul trecut, la noi, la Uzina mecanică Muscel 
(Cîmpulung-Argeș) exista un club. Bun, rău, cum era, 
ne foloseam de el. Dar a fost .dărîmat și cu el... s-a 
dus și activitatea culturală din uzină. Ce fac acum 
tinerii noștri în timpul liber ? Unii bat bulevardul 
în lung și-n lat, alții se plictisesc stînd pe bănci în 
parc, alții înfundă restaurantele (de care nu ducem 
lipsă în oraș). în Cîmpulung nu există decît un singur 
cinematograf La casa de cultură e „sărbătoare" cînd 
se organizează ceva interesant; sălile cu jocuri dis
tractive stau mai mult încuiate, sala mare de fes
tivități așteaptă să fie folosită mai des. Sîntem dor
nici să jucăm șah, biliard, să citim cărți interesante, 
să facem sport — într-un cuvînt să ne petrecem tim
pul liber în mod .util și atractiv. Dar unde ?

Un grup de tineri de la Uzina mecanică 
Muscel, Cîmpulung-Arges

i a fost prins... în . timp ce. 
scotea pe poartă, în baza 
unui aviz de expediție fal
sificat, un transport de bere 
în valoare de peste 45 000 
lei. Cum se explică aseme
nea intervenții ?

A început sezonul turistic la Bicaz

șl autobiografia cumnaților 
vecinilor de peste drum ai 
bunicilor solicitanților? Ar 
fi dosarul mai complet ! 
De ce este nevoie de atîtea 
întortocheate formalități 
pentru a te muta de pe o 
stradă pe alta ? Pentru 
ca funcționarii să-și facă 
de lucru alergînd după 
șefii de servicii, iar cetă
țenii să alerge, la rîndul 
lor, după funcționarii de 
la spațiu ? Cînd se vor 
descotorosi complet și de
finitiv instituțiile publice 
de asemenea „reglementări" 
șicanatorii?

Coșul de hîrtie aș
teaptă

Mai generează (și încă 
din abundență) aglomerație 
la „spațiu" birocrația cea 
de toate zilele, încurcătu
rile pe care le fac, din in
competență, funcționarii a- 
cestui serviciu. Din sutele 
de exemple pe care le-am 
fi putut da, am ales unul. 
Cetățeanul Aurel Bălașa, 
din București, ne infor
mează că este pur și sim
plu disperat, că a ajuns la 
capătul răbdării omenești. 
Despre ce este vorba ? în 
1962, în imobilul în care își 
are locuința s-a eliberat o 
cameră. Aurel Bălașa so
licită extinderea asupra a- 
cestei camere. S.G.L. și 
serviciul spațiu aprobă. 
Pentru aceeași cameră se 
prezintă însă la S.G.L. încă 
un solicitant — Ilie Valen
tina. Și — de necrezut! — 

g funcționarii aprobă și cere-

rea acesteia, ea ocupînd 
respectiva cameră. Aurel 
Bălașa se adresează, legal, 
organelor sectorului. I se dă 
dreptate deplină. S.G.L.-ul 
își recunoaște greșeala, tri
bunalul anulează ordinul de 
repartiție eliberat Valenti
nei Ilie. Dar degeaba ! 
Pentru a intra în dreptu
rile Iui, Aurel Bălașa bate 
de 4 ani drumurile — cînd 
la S.G.L., cînd la spațiu, 
cînd la autoritățile secto
rului 3. Se alege doar cu 
promisiuni, doar cu acel 
birocratic „mai treceți pe 
la noi". Cît 
dura această 
ție ? Și, cum 
e singurul 
trebi : unde 
funcționarii 
S.R.S.L.-ului 
tunci cînd lucrează cu acte 
publice ? Și cum să nu fie 
veșnic coadă la aceste ser
vicii dacă pentru o nimica 
toată omul e purtat pe 
drumuri, chemat și reche
mat, amînat și răsamînat I

Pentru a veni în spriji
nul cetățenilor si a se 
simplifica munca funcțio
narilor din clrcumscripții-

timp va mai 
stranie situa- 
am spus, nu 

caz. Te în- 
au gîndurile 

S.G.L.-ului, 
etc., etc. a-

le financiare, forurile cen
trale de stat au hotărît ca, 
în 
se 
se 
te, 
la 
clare mai este îmbulzeală. 
De ce ? Pentru că, în ciu
da prevederilor în vigoare, 
multe instituții continuă 
să pretindă cetățenilor — 
cu diverse prilejuri — acte 
inutile, purtîndu-i pe dru
muri Așadar, coșul de hîr- 
tie așteaptă.

Morișca „I.A.L. — 
I.R.C.R." și la mijloc 
cetățeanul

Unitățile susmenționate 
prestează servicii pentru 
populație. Ar trebui, ca ata
re, să fie niște unități dina
mice, maleabile, să răspun
dă prompt cererilor. Dimpo
trivă, omul se Izbește de 
rigiditatea și dezordinea 
serviciilor acestor instituții. 
Ca urmare, apar mii și mii 
de reclamații. în fond, ce 
necazuri fac cetățenilor

I.A.L.-urile, I.R.C.R.-urile ? 
Ii poartă pe drumuri și cu 
vorba. Una 
țeanul, alta 
I.A.L.-ul ori 
Valeria Fuiora 
rești ne scrie : 
intat o cerere 
sector 4. de... doi ani. De 
doi ani umblu pe la ser
viciile acestei întreprinderi 
în căutarea unui răspuns. 
Funcționarii nici nu mă 
iau în seamă. M-am adre
sat consiliului popular al 
sectorului. De aici am pri
mit următorul răspuns : 
„în urma verificărilor e- 
fectuate de organele noas
tre — adică de I.A.L.. care 
nu mi-a răspuns la cerere 
de doi ani 1 — s-a consta
tat că faptele sînt juste, 
dar nu aveți dreptate 1“ Mă 
întreb : cui să 
dresez ?“

Cazul relatat 
teristic stilului 
birocratic de la 
I.A.L.-ului. Nu vrem să se 
înțeleagă că fiecare solici
tant este lăsat să aștepte 
doi ani un răspuns. De o- 
bicei. funcționarii I.A.L.- 
ului sînt „operativi". Ei

cere cetă- 
„înțelege" 

I.R.C.R.-ul. 
din Bucu- 

„Am îna- 
la I.A.L.,

spun : „Da, rezolvăm.
Mîine". Vine cetățeanul a 
doua zi, dar ia-1 pe func
ționar de unde nu-i. E ple
cat cu o problemă urgentă 
pe teren ! Iar cererea a 
fost între timp pasată unui 
„țioleg", care ia totul de la 
capăt. La I.R.C.R. stilul de 
muncă e identic. Și mai 
trist pentru cetățean e a- 
tunci cînd aceste întreprin
deri încep să arate cu dege
tul una spre cealaltă. Ce se 
întîmplă? După cum se știe, 
I.A.L.-ul proiectează repa
rațiile la locuințe, iar 
I.R.C.R.-ul efectuează prac
tic lucrările de reparații, 
în mii de cazuri — e vor
ba de întreaga tară — 
lucrările executate de 
I.R.C.R. sînt de proastă ca
litate, incomplete. Cetățea
nul semnalează faptul 
I.A.L.-ului, care-i răspun
de : „Noi am proiectat 
bine, dar a lucrat prost 
I.R.C.R.-ul. Cereți la 
I.R.C.R. îndreptarea situa
ției". La I.R.C.R., un răs
puns asemănător : „Noi am 
lucrat după proiectele 
I.A.L.-ului. Deci, cereti-i 
lui socoteala". Cu aceasta

morișca a început să se 
învîrtească. Omul e trimis 
mereu de colo, colo. încep 
să se facă sesizări, se în
cheie dosare, iar la ghișee 
sînt mereu solicitanți care 
se întreabă: în virtutea 
cărui drept unele instituții 
care lucrează cu publicul 
îl tratează pe omul din 
fața ghișeului ca pe un 
sclav al lor sau ca pe un lu
cru neînsuflețit? Cum își 
permit, fără a suferi nici o 
consecință, să poarte oa
menii pe drumuri — a- 
cești oameni care iau leafă 
ca_ să servească, S.A SER- 

i cetă-VEASCĂ EI! — pe 
țean?

într-o bună măsură, răs
punsul la aceste întrebări 
s-a desprins din notele 
noastre : îmbulzeala inu
tilă de la ghișeele unora 
din instituțiile publice se 
Identifică cu reminiscențe
le unui stil de muncă bi
rocratic, formal, criticat în 
repetate rînduri; se mai 
identifică cu mentalitatea 
dăunătoare a unor funcțio
nari care, în virtutea func
ției pe care o dețin, își în
chipuie că sînt liberi să-1 
trateze pe cetățean cum 
vor ; și se mai identifică 
cu nepăsarea conducători
lor unor asemenea institu
ții, care nu-și înțeleg me
nirea și 
abstracție de adevărul 
aparatul de stat, 
narii sînt la 
tătenilor, în 
nu invers.

Și dacă nu 
sine, nu este 
— din conducerea organe
lor locale de partid și de 
stat — să-i ajute să înțe
leagă mal repede I

suplimentare
la Pronosport

La concursul Pronosport din 
21 aprilie Administrația de 
stat Loto-Pronoșport atribuie, 
din fondurile sale speciale, 
500 000 lei în premii suplimen
tare. Este vorba de patru au
toturisme (1 „Renault 10 Ma- 
jor“, 1 „Moskvici 408“ — cu 
4 faruri și radio, 1 „Skoda 
1 000 M.B.“ și 1 „Renault Gor- 
dini“) și de alte premii 
diferite categorii.

Premiile suplimentare 
acordă pe baza unor criterii 
pronosportistice.

Omologarea premiilor va a- 
vea loc în ziua de 27 aprilie. 
Cîștigătorii autoturismelor vor 
fi înștiințați în scris asupra 
datei cînd trebuie să se pre
zinte la Centrala Administra
ției de stat Loto-Pronosport 
pentru a intra în posesia lor.

Așadar, un buletin Prono
sport completat cu bună intu
iție, anticipînd rezultatele 
exacte, poate să fie echivalent 
cu o mașină mult dorită sau 
cu alte premii valoroase.

Concursul special Pronosport 
pune la dispoziția oricui două 
șanse premule obișnuite și 
cele suplimentare.
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activității de proiectare
ÎN ELABORAREA DO
CUMENTAȚIEI TEH
NICE PRIMEAZĂ ÎN
TOTDEAUNA CRITE
RIUL EFICIENTEI ECO
NOMICE?

O problemă principală, 
amplu dezbătută la con
sfătuirea amintită, o con
stituie eficiența economică 
a lucrărilor de proiectare și 
a obiectivelor construite. In 
cuvîntarea ținută cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: „Fieca
re proiectant trebuie să în
țeleagă că poartă răspunde
rea în fața poporului pentru 
calitatea proiectelor pe care 
le elaborează, pentru soluții
le pe care le concepe. Obiec
tivul principal al proiec- 
tantulufjAirebuie să fie — 
cu mijloace cît mai reduse, 
maximum de eficiență eco
nomică". După consfătuire 
— și pe baza sarcinilor sta
bilite atunci — a devenit 
o practică pentru institu
tele de proiectare să pre
zinte studiile tehnico-eco- 
noitî ce în mai multe va
riante. O asemenea măsură 
menită să preîntîmpine 
deciziile pripite, neapro
fundate, să înlăture ori
ce tendință de subiecti
vism în aprobarea noilor 
investiții; a permis compa
rarea indicatorilor tehnici 
ți economici ai noilor o- 
biective cu cei ai unor lu
crări similare realizate în 
țară sau în străinătate, a 
facilitat, în multe cazuri se
lectarea și adoptarea celor 
mai raționale și economice 
soluții constructive și teh
nologice, ,o fundamentare 
mai temeinică a eficienței 
•conomice a investițiilor.

Receptivitatea sporită a 
proiectanților din unele in
stitute față de evoluția ști
inței și tehnicii contempo
rane, grija lor de a pro
mova la noile instalații și 
capacități procese tehnolo
gice din cele mai moderne, 
cu discernămînt alese, au 
permis conceperea unor 
lucrări eare asigură fructi
ficarea cu rezultate econo
mice superioare a fondu
rilor de investiții alocate 
de stat. Noile unități de 
îngrășăminte azotoase afla
te în construcție la Craiova 
și Turnu Măgurele, cele de 
chimizare a produselor pe
troliere de la Rm. Vîlcea 
și Pitești se caracterizează 
prin capacități unitare spo
rite față de lucrări similare 
realizate anterior, printr-o 
eficiență ridicată în valo
rificarea materiilor prime. 
Sînt de relevat anumite re
zultate pozitive și în pro
iectarea unor obiective din 
industria ușoară, construc
toare de mașini și siderur
gică, Se pune totuși între
barea: tendința spre „monu
mental", exagerările, ten
dințele de risipire a terenu
lui din partea unor institute 
în conceperea constructivă 
și arhitecturală a obiective
lor noi — cu tărie combătu
te la consfătuire — au fost 
definitiv eradicate din ac
tivitatea institutelor de 
proiectare ? După cum s-a 
desprins și din ancheta 
noastră, asemenea aspecte 
negative nu au fost încă 
în întregime înlăturate. La 
un nou obiectiv proiectat 
recent de IPROMET — ni 
s-a spus la C.S.C.A.S. — 
s-a prevăzut inițial o înăl
țime pînă la calea de ru
lare a halei de peste 10 me
tri. In urma revizuirii mai 
atente a documentației, s-a 
văzut că o asemenea di
mensionare este mult exa
gerată, înălțimea halei fiind 
redusă apoi la numai 6 
metri. In cazul de față, s-a 
revenit asupra soluției ne
economice prevăzute de 
proiectant, preîntîmpinîn- 
du-se irosirea fără rost a 
unor fonduri de investiții. 
Sînt totuși situații în care 
astfel de prevederi exage
rate. păgubitoare, nu se i- 
dentifică și nu se reme

diază la timp, ajungînd să 
fie realizate practic.

Problema promovării 
unei concepții moderne, 
eficiente, la proiectarea 
noilor obiective industria
le îmbracă și alte aspecte.

— Se depune încă puțin 
efort de gîndire din partea 
unor proiectanți pentru a- 
doptarea de soluții teh
nologice și constructive
care să asigure econo
misirea spațiilor con
struite și înlăturarea exce
selor arhitectonice — apre
ciază tov'.' Moise Pat, ingi- 
ner-șef al întreprinderii de 
construcții industriale și 
montaj Brașov. Pe plan 
mondial se merge în pre
zent pe ideea construirii de 
hale industriale cu înve
lișuri ușoare, suple și, tot
odată, cu o mare mobilitate 
în efectuarea modificările,; 
de profil și tehnologie ce 
survin în mod obișnuit la 
oîțiva ani, potrivit evoluției 
rapide a tehnicii. In loc să 
se promoveze asemenea so
luții moderne, la noi 
există tendința de gene
ralizare a construcțiilor 
cu închideri grele, extrem 
de dificil de modificat ulte
rior.

BALASTUL TĂRĂGĂ
NĂRILOR Șl FORMA
LISMULUI

In scopul eliminării exa
gerărilor în dimensionarea 
suprafețelor productive și 
volumelor construite, pre
cum și a suprafețelor de 
teren ocupate de lucrările 
industriale, la consfătuirea 
cadrelor din proiectare s-a 
stabilit ca ministerele titu
lare de investiții să de
finitiveze normative depar
tamentale pentru unități de 
producție, linii tehnologice 
și obiecte care se execută 
repetat. în aceste norma
tive trebuia să se precizeze 
gabaritele constructive ale 
utilajelor și secțiilor de fa
bricație, condițiile speciale 
cerute construcțiilor și in
stalațiilor de procesul teh
nologic (trepidații, coroziu
ne, regim termic, umiditate 
etc.), indicatorii tehnico-e- 
conomici pe tipuri și capa
cități de producție.

— Elaborarea acestor nor
mative, oare trebuia șă 
aibă caracter de directivă 
pentru proiectanți și să 
servească ca mijloc de con
trol pentru eficiența pro
iectării, a fost tratată cu 
superficialitate de unele 
organe centrale titulare de 
investiții — ne-a spus arh. 
L. Adler, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare.

Dar aceasta nu este sin
gura prevedere a planului 
de măsuri, elaborat pe baza 
dezbaterilor consfătuirii, 
care nu a fost tradusă în 
viață la timpul prevăzut. 
Bunăoară, elaborarea unor 
proiecte tip de elemente 
prefabricate din beton ar
mat, destinate utilizării la 
hale cu medii corozive și 
organizarea producției lor 
industriale — sarcină care 
revenea Ministerului Indus
triei Chimice și Ministeru
lui Construcțiilor pentru In
dustria Chimică și Rafină-

Am mers pe șantierul u- 
nui asemenea obiectiv în 
curs de execuție, ale cărui 
proiecte sînt departe de a 
se baza pe criterii de maxi
mă eficiență economică, ci, 
dimpotrivă, stimulează ri
sipa de materiale. Este vor
ba de șantierul Fabricii de 
motoare electrice din Pi- 
tești-„Proiectantul (Institu
tul de proiectări uzine pen
tru industria electrotehni
că din Capitală) a prevă
zut ■ aici construirea unui 
pavilion administrativ cu 
tot felul de amănunte arhi
tectonice costisitoare" — 
ne-a spus tov. Traian Co- 
roamă, inginer-șef al șan
tierului nr. 4 Colibași.

Firește, tendința, mani
festată pe alocuri, spre rea
lizarea unor lucrări cu ga
barite mari, exagerate nu 
poate fi trecută întotdeau
na numai pe seama proiec- 
tanților. Ea este alimentată 
și de neajunsurile care se 
mai mențin în domeniul 
pregătirii unor investiții 
noi. Contrar Indicațiilor 
date de partid, subliniate 
și la Conferința Națională 
a P.C.R. — potrivit cărora 
în planul anual de investi
ții să nu se introducă nici 
o lucrare fără documenta
ția tehnică dinainte pregă
tită — se practică încă sis
temul realizării lucrărilor 
de construcție in paralel 
cu proiectarea ; fără să cu
noască cu exactitate di
mensiunile și caracteristi
cile noilor agregate și uti
laje, organizațiile de ■ pro
iectare prevăd1 spații aco^- 
peritoare, de obicei mal 
mari față de necesitățile 
reale, tocmai pentru a pre- 
întîmpina vreo surpriză. în
trebarea este : cînd au 
de gînd Ministerul Indus
triei Metalurgice, Ministe
rul Industriei Alimentare, 
Ministerul Industriei Chi
mice și allți titulari de in
vestiții — care au lucrări 
de acest gen — să ia măsuri 
pentru respectarea sarcini
lor trasate clar de con
ducerea partidului privind 
soluționarea din timp a tu
turor problemelor legate de 
pregătirea șl realizarea noi
lor investiții ?

rli — n-a fost soluționată. 
Foarte puțin sau chiar deloc 
s-a intervenit pentru perfec
ționarea mecanismului 
complicat și deosebit de 
delicat al realizării inves
tițiilor, în sensul ca atît în 
proiectare, cît și în execuție 
să se urmărească același 
țel major : gospodărirea cît 
mai bună, cu rezultate eco
nomice optime, a fonduri
lor materiale și financiare 
ale statului. Tov. ing. An
drei Altman, directorul In
stitutului de proiectări pen
tru industria alimentară, 
ne-a relatat că metodolo
gia actuală de planificare 
a forței de munoă și de 
cointeresare materială im
pinge adesea organizațiile 
de construcții la căutarea 
tuturor mijloacelor pentru 
a determina institutele de 
proiectare și pe beneficiari 
să prevadă sau să accepte 
devize cu valori cit mai ri
dicate, condiții cit mai ne
economice de aproviziona
re eu materiale, distanțe 
de transport cit mai lungi.

Mulți dintre cei cu care 
am discutat în cursul an
chetei noastre apreciază că, 
din această „confruntare" 
dintre ' proiectant-construc- 
tor-beneficiar, eficiența e- 
conomică a investițiilor nu 
are întotdeauna de cîștigat. 
Proiectantul, ca persoană, 
crede că dacă este amabil 
și îngăduitor față de pre
tențiile constructorului, a- 
cesta îl va acoperi în situa
ția cînd constată deficiențe 
reale ale proieoteilor. Se 
ajunge, prin urmare, vrînd 
nevrînd, la un compromis 
între toate părțile intere
sate și aceasta în defavoa
rea economicității lucrări
lor. In lumina acestor con
siderente, interlocutorii 
noștri au propus ca minis
terele și celelalte organe 

economice centrale să pre
conizeze cît mal repede 
măsuri care să vizeze per
fecționarea sistemului de 
planificare și urmărire a 
planului de investiții, a re
lațiilor dintre proiectant,

VIZIUNEA DE PERS
PECTIVĂ ESTE 0 NE
CESITATE IMEDIATĂ
ÎN MUNCA OAMENI
LOR DE LA

După cum am mai amin
tit, parte din neajunsurile 
arătate își au originea în 
modul defectuos în care u- 
nele ministere titulare ac
ționează pentru pregătirea 
condițiilor necesare înce
perii și desfășurării nor
male și cu continuitate a 
procesului de proiectare a 
noilor investiții. Introduce- 
.rea în plan și începerea 
unor investiții, fără să fie 
suficient studiate anterior, 
influențează și azi negativ 
evoluția lucrărilor pe o se
rie de șantiere, ca de exem
plu cele de la Fabrica de 
motoare electrice din Pi
tești, de la Combinatul si
derurgic Galați etc. In ca
zul combinatului gălățean, 
în locul unui proiect înche
gat pentru fiecare obiectiv, 
organizației de construcții
1- a fost oferită adesea o 
documentație fragmentată 
și asupra ei s-a revenit pe 
parcurs de mai multe ori. 
După cum ni s-a spus pe 
șantier, tipic pentru modul 
fărîmițat în care s-a pre
dat documentația este 
exemplul oțelăriei. Proiec
tul pentru hala secției de 
elaborare a fost predat eșa
lonat în 16 volume a cîte
2— 3 mape fiecare. Răspun
derea principală revine 
neîndoielnic Ministerului 
Industriei Metalurgice, ca 
titular al acestor investiții.

Referindu-se la situația 
realizării documentației 
pentru acest șantier, tov. 
ing. P. Wexler, directorul 
Institutului de proiectări 
laminoare, a precizat: „Lu
crăm adesea forțat, în asalt, 
ceea ce poate influența 
asupra exactității și calității 
soluțiilor prevăzute în pro
iectele de execuție. Consi
der însă că ceea ce se cîș- 
tigă prin creșterea opera
tivității în realizarea in
vestițiilor este mult mal 
mult decît ceea ce se pierde 
din cauza grabei". Acest 
punct de vedere este în
deobște just, dar nu poate 
fi. integral acceptat. Punînd, 
cum se spune, degetul pe 
rană, tov. ing. Victor Magul, 
șeful sectorului tehnico- 
economic șl secretarul co
mitetului de partid din 
acest institut, ne-a relatat:

— Încă înainte de con
sfătuirea cu cadrele din 
proiectare, printr-o hotă-

EXISTĂ REALIZĂRI 
(DAR INSUFICIENTE) 
ÎN ECONOMISIREA 
METALULUI Șl A AL
TOR MATERIALE

Se cuvine să ne oprim șl 
asupra unei alte sarcini im
portante pe care conduce
rea de partid și de stat a 
accentuat-o atît la consfă
tuirea pe țară a cadrelor 

beneficiar și constructor, 
pentru a se crea condiții 
mai propice menite să asi
gure Îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid în do
meniul creșterii eficienței 
economice a investițiilor.

PLANȘETĂ
rîre a Consiliului de Mi
niștri s-a stabilit obligati
vitatea ministerelor de a 
elabora studii de dezvoltare 
în perspectivă a fiecărei 
ramuri industriale. Cel 
puțin în cazul nostru, sar
cina aceasta nu este încă 
tradusă în viață. în siste
mul actual de lucru, stabi- 

. lirea obiectivelor de inves
tiții se. face pe baza unor 
'date'parțiale'și incerte pri
vind necesarul de produse 
finite, iar selectarea și 
fundamentarea tehnico-e- 
conomică a soluțiilor teh
nologice, de amplasament și 
constructive se fac, în ma
rea majoritate a cazurilor, 
în faza de S.T.E., unde gra
dul de adîncire ar impune 
analizarea unui număr cît 
mai mare de variante.

Este de la sine înțeles că 
un asemenea mod de lucru 
nu este de natură să spri
jine institutele de proiec
tare în elaborarea de docu
mentații tehnice de calitate 
și în termen cît mai scurt. 
Soluția este una singură : 
clarificarea din vreme a 
tuturor problemelor pri
vind precizarea proceselor 
tehnologice, stabilirea cît 
mai exactă a datelor de 
temă în legătură cn noile 
capacități de producție, 
care trebuie să rezulte din 
studiile de dezvoltare ale 
fiecărei ramuri. In lipsa 
unor asemenea studii, unele 
institute de proiectări lu
crează încă fără a avea 
precizată cu destulă clari
tate perspectiva, sînt soli
citate să elaboreze în „asalt" 
tot felul de documentații 
extraurgente, deși, printr-o 
mai judicioasă dozare a 
eforturilor și programare a 
lucrărilor, activitatea lor ar 
putea deveni mai fruc
tuoasă și eficientă. în acest 
sens am reținut propunerea 
conducerii Institutului de 
proiectări laminoare ca 
munca de elaborare a stu
diilor de perspectivă să 
facă nemijlocit parte din 
răspunderea unor compar
timente distincte ale insti
tutelor de proiectări, bine 
organizate, iar ministerele 
titulare de investiții să ia 
măsuri pentru sprijinirea 
proiectării în vederea atin
gerii acestui țel. Această 
propunere merită să fie 
studiată de forurile com
petente.

din proiectare cît și cu alte 
prilejuri — și anume : re
ducerea, prin proiectarea 
sistemelor constructive, a 
consumului de materiale 
principale și, in special, a 

consumului de metal. Dacă 
examinăm acum, la mai 
bine de un an după con
sfătuire, ce s-a făcut în 
acest domeniu, constatăm 
la unele institute de pro
iectare rezultate pozitive. 
La IPROMET am notat că 
prin revizuirea unor pro
iecte întocmite anterior și 
dimensionarea mai rațio
nală a construcțiilor, s-au 
economisit la documentația 
elaborată anul trecut 1890 
tone metal, 900 tone ciment 
șî circa 1300 tone lemn. La 
sute de tone se ridică eco
nomiile de metal și la pro
iectele elaborate în ultimul 
an de IPROCHIM, IPRAN, 
I.P.I.U. și I.P.I.A.

Dar rezervele de redu
cere a consumului de me
tal nu au fost nici pe de- 
pa,rte puse în mod cores
punzător în valoare, minis
terele îndrumînd insuficient 
institutele de proiectare 
spre acest obiectiv. Față de 
anumite excese ce se mențin 
în folosirea construcțiilor 
metalice, într-o serie de in
stitute de proiectare —mai 
ales din industria construc
toare de mașini și metalur
gică — nu s-a trecut la o 
verificare aprofundată a 
tuturor proiectelor pentru 
ca, în cazurile în care este 
rațional și posibil, con
strucțiile metalice să fie în
locuite cu cele din beton ar
mat. Exagerări în consumul 
de metal, în special de oțel- 
beton, sînt generate și de 
supradimensionarea unor 
elemente de rezistență — 
cum este cazul cu fundațiile 
rezervoarelor sferice de la 
Combinatul petrochimic Pi
tești, unde s-a prevăzut un 
consum de oțel-beton cu 5'0 
la sută mai mare decît era 
necesar.

La C.S.C.A.S. se află ma
cheta noilor construcții de 
la Uzina de mașini grele 
București, ale căror proiec
te sînt socotite aici complet 
nefundamentate din punc
tul de vedere al consumu
lui de metal.

— Prin eliminarea exa
gerărilor s-ar putea eco
nomisi la lucrările respecti
ve 5 000 tone metal — sus
ține tov. L. Adler — ceea 
ce echivalează cu necesa
rul de oțel pentru circa 
5 000 de apartamente. Con-

CALE LIBERĂ INTRO
DUCERII Șl EXTINDERII 
MATERIALELOR NOI, 
UȘOARE DE CONS
TRUCȚIE

Consumul ridicat de me
tal, ca și de alte materiale 
principale este și o conse
cință a ritmului lent de 
extindere a elementelor și 
secțiunilor tip, a materia
lelor ușoare, eficiente de 
construcție. Se poate spune 
că, în acest domeniu, cri
tica justă făcută prolec- 
tanților și titularilor de in
vestiții cu prilejul consfă
tuirii de anul trecut nu a 
găsit pretutindeni ecoul 
cuvenit. „La consfătuire 
s-a stabilit — ne-a spus 
ing. loan Otescu, consilier 
în I.P.C.M. — să se lăr
gească sortimentul de ele
mente ușoare pentru închi
derea clădirilor industria
le, în vederea reducerii 
consumului de metal și a 
greutății construcțiilor, 
prin introducerea elemen
telor prefabricate din az
bociment cu umplutură 
termoizolatoare, a chesoa- 
nelor de sticlă, tip proflllt, 
cu lungimi pînă la 6 metri. 
Dar asemenea materiale nu 
putem încă să le prevedem 
pe scară largă la proiec
tarea noilor obiective".

— De ce ?
— Pentru că ori nu se 

produc — în cazul elemen
telor prefabricate din azbo
ciment cu umplutură ter
moizolatoare — ori fabrica
ția lor nu este încă pe de
plin pusă la punct în în
treprinderile Ministerului 
Industriei Construcțiilor, 
pentru a face față cerin
țelor de calitate. 

Ancheta noastră nu și-a propus să îmbrățișeze ac
tivitatea tuturor institutelor care au sarcini în do
meniul proiectării construcțiilor, să abordeze an
samblul problemelor care s-au ridicat Ia consfătui
rea de anul trecut. Fapt este că, în perioada care 
s-a scurs de atunci s-au făcut progrese vizi
bile în asigurarea din timp a proiectelor, situa
ția în această privință imbunătățlndu-se față 
de trecut. De asemenea, se manifestă o pre
ocupare mai intensă pentru ridicarea nivelu
lui calitativ al documentației tehnice, pen
tru creșterea eficienței economice a inves
tițiilor încă de Ia proiectare. Desigur, apreciind 
rezultatele bune obținute, nu putem — după cum 
s-a desprins și din ancheta noastră — să nu 
menționăm unele neajunsuri care persistă, firește 
nu numai din vina organizațiilor de proiec
tare.

Se mențin' încă anumite carențe in ee pri
vește pregătirea din timp a condițiilor necesare 
începerii și desfășurării normale a procesului 
de proiectare, dimensionarea construcțiilor, pro
movarea acelor soluții constructive care să per
mită utilizarea economicoasă a resurselor ma
teriale și financiare alocate. Cu toate indica
țiile precise ale conducerii partidului ou pri
vire la reducerea consumului de metal in 
construcții, ministerele titulare de investiții au 
îndrumat insuficient institutele de proiectare spre 
acest obiectiv, realizările-’ de pînă acum fiind 
sub posibilitățile reale existente. Este, de aseme
nea, de neînțeles de ce măsurile stabilite pentru 
extinderea tipizării în construcții, degrevare» or

ganizațiilor de proiectare de elaborarea detaliilor 
de execuție și mai buna utilizare a potențialului 
de proiectare, ca și cele privind folosirea pe scară 
mai largă a elementelor prefabricate din beton și 
a unor materiale ușoare, eficiente pentru închi
deri de bale, nu au fost decât parțial traduse 
în viață.

Desigur, multe dintre neajunsurile amintite ar 
fi fost lichidate dacă ministerele titulare de 
investiții și celelalte organe centrale care răspund 
de conducerea și îndrumarea institutelor de pro
iectare ar fi urmărit riguros, cu perseverență, 
aplicarea măsurilor stabilite pe' baza concluziilor 
desprinse din dezbaterile consfătuirii. De aceea, 
rezultă necesitatea ca, pe toate treptele și în toate 
compartimentele, din institutele de proiectări și 
pînă Ia forurile titulare de investiții și alte or
gane centrale care au răspunderi în acest do
meniu să se revadă saroinile fixate și să se in
tervină cu hotărire și fără întirziere pentru în
făptuirea lor.

Marea răspundere a proiectanților pentru rea
lizarea investițiilor actualului cincinal, pentru 
cheltuirea unei părți importante a venitului na
țional impune perfecționarea continuă a activi
tății de proiectare, astfel înclt resursele mate
riale și financiare alocate de stat să fructifice 
din plin, să contribuie Ia creșterea avuției națio
nale a poporului, la accelerarea progresului eco
nomic și social al țării.

Anchetă realizaM de 
ing. Nicolae PANTILI1

sider că risipa de metal 
este favorizată, în același 
timp, de încetineala cu care 
întreprinderile de speciali
tate asimilează noi tipuri 
de elemente prefabricate. 
Din această cauză, proiec- 
tanții și ministerele cer și 
azi cu insistență utilizarea 
construcțiilor metalice sau 
mixte. In anumite cazuri 
cînd lipsa de prefabricate 
n-a putut fi în nici un fel 
suplinită, C.S.C.A.S. a fost 
nevoit să avizeze realizarea 
de construcții metalice, așa 
cum s-a întâmplat Ia hala 
de dezvoltare a Fabricii 
de mașini-unelte și agre
gate din Capitală.

Am pus în cursul anche
tei noastre întrebarea : in
stitutele de proiectare sînt 
receptive la soluțiile con
structive care prevăd un 
consum mai redus de me
tal sau nu ?

S-a creat, după pă
rerea mea, un cerc vicios, 
de neînțeles — ne-a spus 
ing. Nicolae Popovici, di
rector adjunct în Ministe
rul Construcțiilor pentru 
Industria Chimică și Ra
finării. In fiecare an apare 
o mare discordanță între 
ceea ce prevedem noi, con
structorii, pentru extinde
rea prefabricatelor din be
ton și ceea ce stabilesc 
institutele de proiectare, 
în multe cazuri ©le își pro
pun sarcini mult mai mici, 
ușor de realizat, pentru a 
nu periclita obținerea pre
miilor în oaz de nereușită. 
Anul trecut, spre exemplu, 
institutele de proiectări 
din industria chimică și 
petrolieră au stabilit să șe 
introducă un volum de 
40 000 m c prefabricate ; 
noi am realizat 90 000 m c. 
E adevărat, proiectanții își 
însușesc punctul nostru de 
vedere, cînd cerem soluții 
cu prefabricate, le adoptă.

Că proiectanții își însu
șesc propunerile construc
torilor este bine. Dar a- 
cest fenomen, în sine, nu 
este deloc normal. In loc 
oa ei să fie vioara intîi, 
promotorii procedeelor mo
derne de execuție, cu con
sumuri reduse de metal și 
și de alte materiale, pro
iectanții se lasă de multe 
ori împinși de la spate de 
constructori și monturi.

Chestiunea adusă în dis
cuție prezintă o mare im
portanță și cu atît mai 
mult trezește nedumerire 
de ce se tărăgănează lăr
girea producției sau asimi
larea și fabricarea trepta
tă a unor astfel de mate
riale eficiente de construc
ție. In mod expres s-a ho- 
tărît, de pildă, la consfă
tuirea proieatanților, să se 
elaboreze un plan de mă
suri pentru produoerea u- 
nui larg sortiment de ele
mente ușoare și eficiente 
din mase plastice pentru 
pereți și acoperișuri de 
hale industriale: panouri 
ondulate și cultate din po- 
liesteri armați cu fibre de 
sticlă, luminatoare din 
plăci ondulate și din cu
polele de material plastic, 
termoizolatii rigide incom- 
bustibjile, feresitre prefabri
cate cu rame din material 
plastic ș.a. Sarcina revenea 
în exclusivitate Ministeru
lui Industriei Chimice. 
Studiul întocmit de acest 
minister — cu întârziere de 
cîteva luni față de sarcina 
dată — prevede experimen
tarea și fabricarea unor a- 
semenea elemente abia 
după anul 1970. Nu este 
oare și acesta un fapt care 
atestă justețea criticilor a- 
duse și cu alte prilejuri 
industriei chimice pentru 
inoperanta adaptabilitate a 
producției la cerințele eco
nomiei privind diferite sor
timente de materiale plas
tice ?

ESTE REAL „DEFICI
TUL" ÎN CAPACITATEA 
DE LUCRU A INSTITU
TELOR DE PROIEC
TĂRI?

în cursul anchetei noas
tre la Institutul de pro
iectări laminoare, Insti
tutul de proiectări pen
tru construcții de ma
șini și în alte organizații 
de proiectare a fost adusă 
de fiecare dală în discuție 
— ca un argument pentru 
unele întîrzieri în elabo
rarea documentației tehni
ce — insuficienta capaci
tate de proiectare. Fără a 
se pierde din vedere că a- 
numite institute sînt în 
prezent suprasolicitate — 
bunăoară, I.P.L., IPET — 
se poate afirma că organi
zațiile de proiectare dis
pun de mari potente de ca
pacitate nevalorificate pe 
deplin. In ce constau re
zervele de capacitate de 
proiectare sau, mai bine 
zis, sub ce forme se mai 
irosește timpul proiecban- 
ților ?

— Ponderea cadrelor cu 
pregătire medie este încă 
nesatisfăcătoare — ne 
spune ing. Ion Fătăceanu, 
directorul Institutului de 
proiectări pentru construc
ții de mașini. Din această 
cauză se întîmplă și azi ca 
lucrări care nu necesită o 
pregătire superioară să fie 
realizate de ingineri, sus- 
trăgîndu-i de la munca lor 
nemijlocită de concepție.

— Care ar fi remediul T
— Corelarea mai judi

cioasă a planurilor de în
vățământ ale școlilor medii 
tehnice ce formează pro
iectanți de construcții și 
arhitectură cu necesitățile 
de dezvoltare a capacită
ților din proiectare. Nu în
țeleg de ce în prezent din 
învățământul superior ies 
anual mai multi absolvenți 
în specialitățile construcții 
și arhitectură, decît din 
școlile medii tehnice cu 
profil similar.

Neîndoielnic, acesta este 
un aspect care merită să 
fie luat în seamă. Dar nu 
este mal puțin adevărat că 
institutele ar putea să in
struiască direct, la locui de 
muncă, un număr de dese
natori și proiectanți ; așa 
ceva se întîmplă arareori, 
conducerile multor institu
te așteptând ca asemenea 
cadre să le vină numai de-a 
gata pregătite.

Există, totodată, nu
meroase alte portițe prin 
care munca proiectanți
lor este inutil irosită. 
La Ministerul Construc
țiilor pentru Industria 
Chimică și Rafinării ne-a 
fost pusă la dispoziție o 
întreagă listă care atestă 
că, din cauza pripei, dar 
mai ales a neglijentei, s-au 
elaborat numeroase pro
iecte de execuție care ul
terior au fost refăcute, ne- 
cesitînd timp și cheltuieli 
în plus. Intervin apoi 
cauze interne, organizato
rice, care fărîmițează 
timpul proiectantului, duc 
la scăderea productivității 
muncii acestuia.

— La o analiză între
prinsă în toamna trecută 
în institutul nostru de fo
rul tutelar, s-a constatat 
că diferite activități admi
nistrative ocupă încă mult 
timp în munca personalu
lui de proiectare — ne-a 
spus ing. Iuliu Pop, șef de 
atelier și secretar al orga
nizației de bază de la un 
institut de proiectări din 
București. De atunci s-au 
luat unele măsuri în sen
sul micșorării timpului iro
sit cu asemenea activități, 
între care angajarea de 
dispeceri pentru urmărirea 
proiectelor în diferitele 
faze de execuție. Problema 
nu este totuși integral so
luționată, oamenii noștri 
pierd încă timp prețios cu 
scoaterea proiectelor de la 
arhivă, aranjarea lor după 
multiplicare la heliograf și 
alte asemenea operații ce 

nu ar trebui să cadă ta 
sarcina lor.

Risipa de forțe în proiec
tare apare și în alte ipos
taze. La Consfătuirea lu
crătorilor din proiectare 
s-a dat indicația ca o serie 
de detalii de execuție și 
proiectele pentru lucrări 
de complexitate și amploa
re mai mică să fie prelua
te treptat de către orga
nizațiile de construcții, că
rora li s-a dat sarcina să-și 
organizeze gripe sau ser
vicii de proiectare. Din 
discuțiile purtate în cursul 
anchetei a reieșit că aceas
tă măsură judicioasă — 
menită să degreveze insti
tutele de proiectare de un 
volum tot mai mare de do
cumentații de execuție, să 
contribuie la creșterea o- 
perativității în procesul de 
realizare a investițiilor — 
se aplică extrem de anevo
ios în practică. E drept, 
unele întreprinderi de con
strucții și-au organizat 
asemenea grupe sau servi
cii, dar ele abia reușesc să 
elaboreze documentația 
pentru lucrările proprii da 
organizare de șantier.

— După părerea mea, 
productivitatea muncii în 
proiectare este diminuată 
și din cauza unei informări 
nesatisfăcătoare pe eare 
proiectanții o au la dispo
ziție — ne-a relatat ing. 
Victor Magul. Nu de cărți 
și literatură de specialitate 
ducem lipsă, ci de docu
mentație și cataloage des
pre utilajele, instalațiile și 
materialele ce se fabrică în 
țară. Pe de altă parte, se 
consumă mult timp cu de
talierea exagerată a proiec
telor. Și aceasta datorită 
atît nivelului tehnic oare
cum scăzut al organiza
țiilor de construcții, cît șl 
lipsei de cataloage și so
luții tipizate la îndemîna 
exeoutanțiloT, lucrările e- 
dîtate fiind în cea mai 
mare parte epuizate sau
ne mai corespunzând situa
ției actuale.

De altfel și alți tovarăși 
cu care am discutat con
sideră indicat ca, în para
lel cu întărirea cu cadre 
tehnice a organizațiilor de 
construcții, să se între
prindă o acțiune largă pen
tru tipărirea cataloagelor 
de elemente tipizate, astfel 
ca proiectanții să nu mai 
fie solicitați de întreprin
derile de construcții să le 
dea detalii tipizate sau nor
malizate, cînd asemenea 
detalii ar putea foarte sim
plu să fie luate dintr-un 
catalog. S-au exprimat, de 
asemenea, unde păreri în 
legătură cu posibilitățile de 
înlăturare a caracterului 
oarecum ciclic în dozarea 
eforturilor proiectanților. 
A intrat în obișnuința mul
tor institute ca predarea 
studiilor tehnlco-econo- 
mice și a proiectelor de 
execuție să se facă spre 
sfârșit de trimestru, pen
tru ca la început de tri
mestru să apară o oare
care relaxare, un gol în 
munca atelierelor și sec
toarelor de proiectare. 
Este, desigur, de datoria 
ministerelor de resort, a 
C.S.C.A.S. să intervină 
pentru a înlătura elemen
tele de neritmicitato în 
munca organizațiilor de 
proiectare, să determine 
conducerile acestora să în
tocmească grafice riguroa
se de realizare a documen
tației, să dimensioneze ra
țional eforturile în flecare 
zi, în fiecare decadă și lună. 
Acesta va trebui, după pă
rerea noastră, să fie unul 
din obiectivele principale 
ale acțiunii de organizare 
științifică a lucrărilor de 
proiectare și a muncii, care 
se desfășoară de cîtva 
timp pe baza indicațiilor 
Conferinței Naționale a 
P.C.R. șl ta organizațiile 
de proiectare.
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cinema

Oradea, Petre Hîrto- 
Iași, au solicitat o cu-

șl ceilalți : CAPI- 
_ . .. 13,30; 10; 18,30; 21. 
sălbatici : CENTRAL

»;
mm

ARTIȘTILOR PLASTICI
a oelor din jur. Poate că la toate 
acestea ar trebui să dăm alte răs
punsuri sau să fim atenți la răs
punsurile pe . care le dăm. Ne 
bucurăm de înaltul sprijin al con
ducerii de partid și de stat, sînr 
tem considerați oameni de seamă 
și credem că toate acestea ne im
pun obligații mari.

Subliniind necesitatea creării 
unor lucrări de artă monumentală 
care să glorifice trecutul de luptă 
al poporului, sculptorul Vida 
Geza, artist al poporului, a spus : 
Istoria trebuie să fie înscrisă și în 
piatră. Există multe locuri evo
catoare de pagini glorioase din is
torie care trebuie să fie întruchi
pate în opere de artă, care să exer
cite deplin acțiunea educativă asu
pra generațiilor care vor veni.

S-a remarcat că definirea carac
terului național al artei constituie 
una din problemele esențiale ale 
vieții noastre plastice, căreia este
ticienii, criticii de specialitate ș> 
creatorii înșiși sînt chemați a-i da 

' răspuns.
ț în strînsă legătură cu conținutul 

de idei al operei de artă, numeroși 
participanți la conferință s-au re
ferit în cuvîntul lor la necesitatea 
înnoirii limbajului plastic, a găsi
rii unor mijloace de expresie ori
ginale, proprii sensibilității po
porului nostru, corespunzătoare 
marii teme socialiste, bogate și di
namice. A fost combătută prelua
rea superficială și mecanică a unor 
modalități artistice de peste ho
tare, care duce la realizarea unor 
lucrări neconvingătoare, de serie, 
în acest sens, criticul de artă Pe
tru Comarnescu a spus : în pofida 
eîștigării unor noi mijloace de ex
presie, arta noastră dovedește încă 
prea puține idei, strălucind uneori 
doar printr-un lirism elementar 
sau prîntr-o îndemînare care ține 
de mînă sau de ochi și nu de spi
rit. Viitoarei conduceri a Uniunii 
artiștilor și
pună atîta suflet cît au pus Lu- 
chian și Grigorescu în- opera lor, 
să aibă atîta exigență și inteligen
ță cît au avut Pallady și Șirato, 
necruțători față de ei înșiși, și să 
simtă forțele spirituale ale tradi
ției cît le-au simțit Brâncuși, Țu- 
culescu, Anghel, sau le simt unele 
dintre personalitățile artei noastre 

i de azi. Să participăm la valorile 
lumii noastre, la avînturile și idea
lurile ei. De calitatea și intensita
tea participării atîrnă specificitatea 
și universalitatea creației noastre, 
structura umanismului nostru so
cialist.

în acest, sens, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură " și

1 Artă, Pompiliu Macovei, a subliniat 
faptul că direcția artelor plastice 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Uniunea Artiștilor 
Plastici au datoria să-și îndepli
nească mai bine răspunderile în 
ceea ce privește sprijinirea evolu
ției pe o cale sănătoasă a creației 
si difuzării roadelor acestei creații. 
Se impune adoptarea unei politici 
de achiziție care să contribuie la 
promovarea celor mai valoroase di
recții și realizări ale artei noastre 
contemporane — a spus vorbitorul. 
Dreptul de a folosi banul public nu 
trebuie transformat într-o atitudine, 
filantropică, atitudine care nu poa
te decît jigni pe adevăratul artist. 

Pe de altă parte, s-au precizat și 
forme de organizare a unui sistem 
de stimulare eficientă a achizițiilor 
de către particularii amatori de 
artă, cărora trebuie să li se ofere 
condiții pentru a-și îndrepta aten
ția spre creațiile noastre 
contemporane.

criticilor le urez să

Unii vorbitori, printre care Lu
dovic Boroș, din Brașov, Traian 
Goga

< peanu
noaștere mai aprofundată din par
tea conducerii uniunii a activității 
creatorilor din alte orașe ale țării, 
a problemelor care îi frămîntă. Pe 
de altă parte, s-a remarcat că fi
lialelor uniunii cît și comitetelor 
județene de cultură și artă le re
vine misiunea de a stimula cu mai 
multă grijă tradițiile artistice lo
cale, cristalizate de-a lungul isto
riei culturii noastre. în muzeele 
din țară vor trebui să-și capete lo
cul potrivit operele artiștilor re- 
prezentînd tradiția sau creația ac
tuală locală, aparținînd artiștilor 
români și ai naționalităților conlo
cuitoare, care își desfășoară efortu
rile lor creatoare în vastul curent 
al culturii socialiste pe care o fău
rește întregul nostru popor.

Socialismul, a spus pictorul Au
rel Ciupe, maestru emerit al artei, 
cere ca arta să fie răspîndită pe 
tot cuprinsul țării șl în acest sens 
trebuie să se acorde și provinciei 
importanța pe care o are ca fac
tor de cultură națională.

S-a remarcat, în cursul ^zbate
rilor, că arta decorativă, acest gen 
case se adresează direct marelui 
public, este încă tratată ca o soră 
vitregă, nu 1 se acordă importanța 
cuvenită. Artiștii decoratori, a a- 
rătat sculptorul Patriciu Mateescu, 
sînt chemați să înfrumusețeze me
diul ambiant, apropiind tot mai 
mult arta de marele public. Pen
tru crearea unor condiții favora
bile dezvoltării artelor decorative 
s-a propus amenajarea unor ate
liere’de creație, dotarea lor cu uti
laje necesare, crearea unei școli 
speaiale de estetică industrială și 
a unui atelier de cercetări și ex
perimentări în acest domeniu, o 
mai strînsă legătură între artiștii 
decoratori și fabrici.

A fost criticat, de asemenea, de 
către Ștefan Norris, Paul Bort- 
novschi, Ion Oroveanu, faptul că 
scenografiei nu i s-a rezervat un 
loc în raportul comitetului, ceea

ce relevă necesitatea unei mai a- 
tente priviri asupra acestui gen în 
care avem certe realizări și talente.

Referindu-se la problemele cri
ticii de artă, o serie de vorbitori 
și-au exprimat dezacordul cu ten
dințele de inventariere și etiche
tare a operei și artistului, ca și cu 
excesiva teoretizare — obsedantă 
pentru artistul aflat In căutarea 
liniștii și reculegerii necesare crea
ției. Pe de altă parte — s-a re
marcat în timpul dezbaterilor — 
atmosfera de creație este uneori 
tulburată de preocupări mărunte 
și discuții mai puțin principiale și 
nu pe probleme fundamentale ale 
artei, discuții în care se consumă 
energiile altfel decît la șevalet.

Nu a fost trecută cu vederea nici 
tendința unora de căpătuială, fa
vorizare și autofavorizare, străină 
eticii artistului cetățean al unui 
stat socialist.

Asemenea practici pot avea efec
te ' nedorite asupra tinerei genera
ții dă artiști, care are nevoie în 
primul rînd de mare atenție și 
sprijin în cunoașterea jaloanelor 
artei, în menținerea sincerității și 
dragostei sale de frumos și orien
tarea sa către reala împlinire ar
tistică.

Mai multe Intervenții s-au refe
rit la formarea tinerilor artiști, Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, și prof. univ. Jean Li- 
vescu, adjunct ai ministrului învă- 
țămîntului, recomandînd în aceas
tă direcție o mai atentă promovare 
și valorificare a posibilităților ab
solvenților institutelor de artă. Ti
nerele talente trebuie educate cu 
mai multă stăruință în spiritul 
unei înalte etici profesionale.

în cadrul lucrărilor conferinței 
a fost exprimată necesitatea ea 
Uniunea Artiștilor Plastici să asi
gure o muncă colectivă mai efi
cientă și mai operativă, axată în 
permanentă pe cele mai impor
tante probleme, de rezolvarea că
rora depinde înaintarea întregului 
front al creației noastre plastice.

(Agerpres)

Patriot strălucit și luptător 
energic pentru eliberarea

• Eddie Chapman, agent secret: 
PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21, LU
CEAFĂRUL — 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45.
• Sînt șl en numai o femeie : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 2352 — orele 17,30 și seria 2372
— orele 20,30), REPUBLICA (com
pletare Intre două bombardamen
te) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 
21.
• Topkapl : BUCUREȘTI (comple
tare Cînd frumosul e util) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
MODERN — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 
21.
» Eu, eu, eu... 
TOL — 9; 11,15
• Fragii — ____
(completare Cîntece în lemn) 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« Samba : CINEMATECA -
12.30.
• Praștia de aur : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completarea Intre 
două bombardamente).
• Pentru cîțiva dolar! în plus : 
VICTORIA — 9,15; 12; 15; 19; 20,45, 
TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 18; 20,45, 
FLOREASCA — 9,30; 12; 14,30; 18;
20.30. FLAMURA — 9; 12; 15; 13; 
20,45.
• Tom șl Jerry : DOINA (comple
tare Fuga Dușcăi) — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCEGI (com
pletare Dușca) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15.
• Noul locatar s BUCEGI (com
pletare In Egiptul nou) — 20,30.
« Valetul de pică : UNION — 
15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI (com
pletare Salut, Kenya !) — 15,30; 18;
20.30.
• Sălbaticii de pe RIul MorțH I 
TIMPURI NOI (completare Co
moara) — 9—21 în continuare.
• Răpirea fecioarelor : GIULEȘTI 
(completare Flori pentru litoral)
— 10; 15,30; 18; 20,30, GRIVIȚA 
(completare Orizont științific nr. 
2/1968) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
9 Intoarce-te : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Cre
ierul) — 16; 18,15: 20,30.
• Apă curativă : EXCELSIOR
«letare Orizont științific nr.

— 9; 11,15; 18,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Eroll de la Telemark t DACIA 
— 8,30—15,30 în continuare; 18,15; 
20,45, LUMINA — 9,30; 12,15; 15,15; 
18; 20,30.
0 Capcana s BUZEȘTI (comple
tare Gustav știe mai bine) — 15,30; 
18; 20,30.
e Hocus-Pocus : GLORIA (com
pletare Cind frumosul e util) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Leul african s UNIREA (com
pletare Năică pleacă la București) 
— 15,30; 18; 20,30, LIRA (comple
tare Cel doi ursuleți) — 16; 18; 20. 
• Sfîntul la pîndă : FLACĂRA 
(completare Orizont științific nr. 
2/1968) — 15,30; 18; 20,30, COSMOS 
(completare Plinea noastră) — 
14,30; 16,30; 18,30;-20,30.
0 Am întîlnit țigani fericiți : VI- 
TAN (completare Orizont științi
fic nr. 1/1968) — 15,30; 18; 20,30, 
PACEA (completare Dați-ml un 
calmant) — 15,45; 18; 20,15.
0 Cele trei nopți ale nnet iubiri s 
MIORIȚA (completare Flori și in- 
■ecte) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30.
0 Două bilete la matineu : POPU
LAR (completare Atențiune, ciu
perci) — 15,30; 18; 20,30.
e Cu toată viteza, înainte ! s AU
RORA (completare Pepite) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 10; 20,30.
0 O lume nebună, nebună, ne
bună : ARTA — 8—14 în continua
re; 17; 20,15.
• Jocuri neschimbate : MUNCA 
(completare Lupta internă a spe
ciilor) — 1«; 18; 20.

socială și națională 
a poporului român

Cind în 1839 George Barițiu îi scria 
unuia dintre numeroșii săi prieteni : 
„...aici pa pămînt patria mea e zei
tatea (nu-mi pasă zi-i idol), căreia îi-' 
sînt devotate cugetele și dorințele 
mele, zilele și orele mele", el exprima 
de fapt idealul său suprem — sluji
rea poporului, căruia i-a închinat 
întreaga viață cu o inteligență și pa
siune rar întîlnite.

S-a născut la 12 mai 1812 în co
muna Jucul de Jos, de pe meleagu
rile' cltijene. După terminarea studii
lor — la Trăscău, Blaj, Cluj — 
George Barițiu a desfășurat, timp de 
aproape șase decenii, pînă în pragul 
secolului nostru, o prodigioasă acti
vitate ca ziarist, economist, istorio
graf, pedagog, animator al vieții 
culturale și militant pentru drepturile 
sociale și naționale" ale poporului ro
mân. El a fost membru al Acade
miei Române, încă de la înființa
rea ei, iar apoi» spre sfîrșitul vieții, 
președinte al acestui înalt for de cul
tură. Acest fiu devotat al poporului 
român a lăsat posterității o impresio
nantă operă — peste 6 000 de titluri 
ce însumează cîteva zeci de mii de 
pagini.

Principalul tărîm pe care s-a ma
nifestat personalitatea eminentului 
cărturar transilvănean a fost presa. 
Călăuzit de considerentul că „publi
citatea este acea atmosferă, întru 
care și prin care viază adevărata li
bertate", Barițiu s-a afirmat ca cel 
mai fecund publicist român din se
colul trecut, El a editat primele ga
zete în limba română din Transilva
nia : „Foaie literară", „Foaie p 
minte, inimă și literatură", „G 
de Transilvania", „Observatorul' 
paginile acestora și la îndemnul lui 
au scris intelectuali patrioți de sea
mă, dintr-o parte și din cealaltă a 
Carpaților : Nicolae Bălcescu, M. Ko- 
gălniceanu, Ion Heliade Rădulescu, 
Gr. Alexandrescu, Vasile Alecsandri, 
Gli. Asachi, C. Negruzzi, Andrei Mu- 
reșianu, Timotei Cipariu, August Tre- 
boniu Laurian, Aaron Florian, C. A 
Rosetti ș. a. Acest fapt a avut o mare 
însemnătate pentru pregătirea ideo
logică a revoluției de la 1848 în Ță
rile Române, pentru consolidarea uni
tății lingvistice și culturale a poporu
lui român și dezvoltarea luptei Iții de 
eliberare națională și socială.

Numeroasele articole din presă ale 
hii George Barițiu, ca și o serie de 
lucrări ale sale : „Memorialul", „Ca
tehismul calvînese", „Părți alese din 
istoria Transilvaniei pe două sute de 
ani în urmă" ș. a. sînt străbătute de 
idei înaintate, de’ un înalt spirit uma
nist, înscriindu-se ca valoroase con
tribuții la îmbogățirea tradițiilor de
mocratice 0 progresjste ale gîndirii 
românești.

In opera și activitatea lui G. Bari
țiu un loc central îl ocupă critica 
relațiilor feudale, în desființarea că
rora vedea principala garanție a pro
gresului societății românești. Iobăgia 
— aprecia Barițiu — „e pată mal 
neagră decît sclavia anticilor—".

Reflectînd asupra situației din 
preajma lui 1848 în Transilvania, el 
sublinia că asuprirea feudală era deo
sebit do crîncenă pentru populația

românească: „românul la robotei» 
domnești, românul la clădirea și re
pararea drumurilor, românul la că
rarea furajului ostășesc și iarăși ro
mânul cu funia în spate la miliție". 
Barițiu remarca în același timp că 
într-o situație grea se aflau și oa
menii muncii aparținînd celorlalte 
naționalități, care sufereau din cauza 
aristocrației exploatatoare. Ca și Băl
cescu, el considera că părnîntul tre
buie să aparțină celor ce-1 muncesc, 
căci „pămîntul moldavo-românesc îl 
cultivă țăranii cu brațele proprii ca și 
pe Ia noi, iară nu boierii../*.

Spirit clarvăzător, sesizînd sensul 
progresului istoric, Barițiu a înțeles 
însemnătatea Industriei, a fabricilor,

liniind că, în'ciuda tuturor vitregiilor 
soartei, poporul român „după secuii 
întregi do opresiune, după perderi 
enorme de singe și avere tot și-a 
conservat existența sa națională", Ba
zat pe cunoașterea temeinică a isto
riei, pe învățămintele ei, cl a arătat 
în același timp că poporul român, în 
ciuda a ori,cîte rele și persecuții se
culare a suferit, a trăit totdeauna „în 
bună pace" cu celelalte popoare. De- 

’ votat acestui crez, Barițiu sublinia ma
rea însemnătate pe care o avea o 
„frățească conlucrare cu națiunile fră- 
țierie spre fericirea patriei".

In numele idealului unității națio
nale, Barițiu a salutat cu însuflețire 
Unirea Țării Românești cu Moldova — 
se afla în timpul evenimentelor de la 
24 ianuarie 1859 la București, de 
unde transmitea gazetelor transilvane 
că „faptul este atît de mare, bucuria 
atît de mare îneît pana tremură în 
mîna mea și o lăs" — a sprijinit apoi 
din toate puterile lupta pentru dobîn- 
direa independenței de stat a Româ
niei, organizînd în Transilvania o in
tensă campanie da ajutorare a arma
tei române în războiul din 1877. Uni
rea Transilvaniei cu România, pe care 
marele cărturar o întrevedea înteme
iată, înainte de toate, pe „legStuința 
frățească" dintre toți românii, (y i des
prinde ca o idee majoră din întreaga 
sa operă și activitate. Această năzuin
ță scumpă a românilor de pretutindeni 
avea să-și găsească împlinirea prin 
actul istoric de la 1 decembrie 1918, 
de la care poporul nostru va sărbători 
anul acesta împlinirea a 50 de ani.

Indisolubil legată de înfăptuirea 
idealului eliberării naționale și sociale 
a fost activitatea sa neobosită pentru 
luminarea spirituală a poporului. La 
fel ca Bălcescu, Kogălniceanu, Bolliac 
și tlți prestigioși intelectuali români 
din secolul trecut, el aprecia cultura 
drept „dușmana tuturor domniilor și 
boierilor". într-un articol intitulat „O- 
mul“, elogiind cultura, arăta că: „fe
ricirea cea mai înaltă a omului este 
împreunată cu cea mai maro dezvol
tare a minții sale".

Călăuzit de asemenea considerente, 
Barițiu socotea . că activitatea • cultu
rală trebuia să devină o problemă' de 
stat, de care să se ocupe „toți cei 
mai pricepători ai poporului", statul 
avînd menirea : „a da prilej la toate 
clasele din popor, ca din acelea să se 
poată alege și înălța tot ce e talent 
și geniu..."

Cadrul cel mai propice pentru asi
milarea valorilor culturii' era con: .de- 
rat cadrul național-popular. „Toată 
cultura, conchidea el, pentru ca să 
fie adevărată, să cuprindă, să pătrun
dă un popor, trebuie să pornească, să 
isvorască din însăși ființa lui"— Iată 
ceea ce l-a determinat pe Barițiu să 
activeze neobosit pentru întemeierea 
de școli, ziare, reviste/teatre în limba 
română, să desfășoare o intensă mun
că de răspîndire a culturii în calitate 
de prim secretar și președinte al 
„Asociațiunii transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului 
român" (Astra). „Națiune! românești 
îi trebuiesc acum, îndată școale mul
te, felurite și toate bune, foarte 
bune" —• sublinia el — căci avînd 
în vedere condițiile vitrege în car» 
poporul român era nevoit să trăiască 
— „nouă nu no este ertat a sta în 
loc pe terenul instrucțiune! publice 
nici un minut mai mult".

George Barițiu a fost o personali
tate puternic ancorată în realitățile) 
timpului, animată de un fierbinte 
patriotism, do idealurile prieteniei și 
colaborării fructuoase între națiuni, 
ale păcii și progresului. Ideile sale 
național-patriotice, antifeudale, ilumi
niste îi conferă un Ioc de cinste în 
rîndurile corifeilor gîndirii social-poli- 
tice înaintate românești.

Premîil® Uniunii
artiștilor plastici

artistice

I. SPĂLATELU

teatre

ru-

PROFILUL ACTUAL AL

TEATRULUI ARADEAN

Adriana ȚABIC

la unele premier» 
prezentate publi- 

teatrul din Arad.

a-1 
legat de teatru 
act conștient, de

Comitetul Uniunii artiștilor 
plastici, în ședința sa plena
ră, a acordat premiile uniunii 
pe anul 19677

Premiul Uniunii artiștilor 
plastici a fost decernat picto
rului Ion Musceleanu pentru 
lucrările sale realizate în 
cursul anului 1967 și pentru 
expozițiile ' personale deschise 
în același an la București și 
Menton (Franța).

Pe diferite genuri de crea
ție au fost atribuite următoa
rele premii:

La pictură: I — Constantin 
Piliuță și Marius Cilievici; II
— Constantin Blendea ; III — 
Adrian Podoleanu, Sever Mer- 
meze, Mihai Olos, Henry Ma- 
vrodin.

La sculptură: I — Ovidiu 
Maitec, Andras Koss; III — 
Mircea Ștefănescu, Vasllica 
Marinescu Kaznovschi.

La grafică: I — Marcela 
Cordescu și Vasile Dobrian ; II
— Nicolae Saftoiu, Ana-Maria

Smigelschi, Vasile Pintea ț III 
— Magda Ardeleanu, Vintilă 
Făcăianu.

La artă decorativă; I — 
Teodora Stendl; ÎI — Flori
na Farcașu și Lena Constan
te ; III —: Zizi Frențiu.

La artă monumentală: I — 
Paul Vasilescu; II— colecti
vului de pictori: Fodor Kal
man, Szilagy Adalbert, Szilagy 
Geza, Bianu Elena, Foci or Frie
da, Matyas Iosif, Nagy Ervin, 
Szlamka Adalbert, ■ Tellman 
Iosif.

La scenografia: I — Hristo- 
fenia Cazacu.

La critică : I — Vasile Dră
guț-

Premiul special (pentru acti
vitate deosebită în Filiala 
U.A.P. Iași) — a fost acordșî 
pictorului și graficianului Vic
tor Mihăilescu Craiu.

Au fost atribuite, de aseme
nea, mențiuni unor tineri 
artiști participanți la expozi
ția Cenaclului tineretului u- 
niunii.

17.30 — Pentru cei mici :
A.B.C. e La televizor : ra
dioul !

18,00 — Drumuri și popasuri — •- 
misiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației 
tiere.

18.30 — Curs de limba rusă (lecția
a 12-a).

19,00 — Studioul pionierilor. 
Pasiune și inventivitate.

19.30 — Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

,45 — Studioul muzical.
Cultura muzicală de-a lun
gul timpului. Clasicismul 
vienez II : Mozart.

,10 — Reportaj '68.
In Lugojul de sub vii.

,40 — Cronica ideilor.
—.,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Viața la 

castel" — film distins cu 
Premiul Louis Delluc 1966.

22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

ca „izvoare noi de viață nouă, de 
viață bună și de putere". El remarca 
faptul că „industria de fabrică, numai 
acolo poate înflori unde sînt mul|i 
cumpărători, iar cumpărători acolo 
sînt mulți unde poporul este avut". 
Bunăstarea poporului constituia după 
George Barițiu „templul viitorului și 
al iinortalităței naționale".

O remarcabilă activitate a desfășu
rat Barițiu în sprijinul înfăptuirii de
zideratelor naționale ale poporului 
român, a libertății, independenței și 
unității sale. Pentru el, propășirea 
poporului nostru pe calea progresu
lui și civilizației nu putea fi concepu
tă în cadrul unei singure provincii, 
ci numai în ansamblul potențialului 
demografic, economic și social al în
tregului popor român. De aceea o- 
bișnuia să vorbească, de obicei, 
de toți românii din „țările Daciei 
Vechi, adică din Transilvania, Țara 
Românească, Moldavia, Maramureș, 
Banat..." Cu deosebită hotărîre și 
demnitate s-a ridicat strălucitul 
patriot împotriva asupritorilor po
porului nostru care considerau că: 
„crima cea mai mare și mai nesufe
rită a românilor este că ei se nasc 
români și rămîn români". Pentru a 
mobiliza masele la lupta de emanci
pare națională, pentru a cultiva în 
rîndurile lor puternice sentimente pa
triotice, el apela deseori la evocarea 
unor fapte glorioase din trecut, sub-

in anul acesta, Teatrul 
de stat din Arad împli
nește 20 de ani, 20 de ani 
în care aproape seară de 
seară și-a aprins luminile 
pentru a-i primi pe iubi
torii de teatru, dornici să 
trăiască cîteva ceasuri ală
turi de actori, în lumea de 
ficțiuni a scenei.

în cazul unei instituții 
culturale de felul teatrului, 
publicul spectator repre
zintă principalul seismo
graf valoric. Or, numărul 
constant ridicat al specta
torilor de teatru din Arad 
indică un succes al aces
tei instituții. Ajungem ast
fel la mult dezbătută pro
blemă a „relațiilor cu pu
blicul". Unul din aspectele 
ei ar fi acela, oarecum mai 
simplu, al popularizării 
spectacolului teatral. Con
cret : afișele, caietele-pro- 
gram, Cronicile teatrale, e- 
ventualele expoziții. Cu 
excepția unor caiete-pro- 
gram intitulate „Antract", 
și care îmbină o bună pre
zentare grafică și un con
ținut variat (avînd rubrici 
ca : „Mic dicționar teatral". 
„Autocronica", .Actorul și 
masca", „Arhiva"), nu pu
tem menționa la Arad ini
țiative originale în acest 
domeniu. Afișe în general 
nesemnificative, cronici u- 
niforme. Ne întrebăm de 
ce oare foaterurile atît de 
spațioase șl de ospitaliere 
ale teatrului nu găzduiesc 
expoziții care să familia
rizeze publicul cu datele 
principale de concepție ale 
actului teatral, expoziții 
legate de „laboratorul" pre
gătirii unui spectacol ? Sau 
expoziții de scenografie ?

Un aspect mai nuanțat 
pe care îl comportă relația 
public-scenă se referă la 
ceea ce aș numi intuirea 
„pulsului" publicului. Adi
că, cunoașterea gustului, a 
dorințelor, a preferințelor 
spectatorilor. Aici intervin 
o serie de date specifice, 
dto care vom încerca să 
relevăm cîteva.

Misiunea esențială a tea
trului, cea de educație cul
turală a maselor, cere un

efort intens din partea co
lectivului teatrului, ară
dean : pe de o parte se im
pune necesitatea de a oferi 
publicului un bagaj de 
cultură teatrală cit mai 
complet și de un nivel ar
tistic ridicat, iar pe de altă 
parte, acest lucru trebuie 
realizat într-un mod atrac
tiv și accesibil.

O inițiativă în această di
recție o constituie sistemul 
abonamentelor, teatrul din 
Arad avînd peste 5 000 de 
abonați permanenți. Grație 
abonamentelor, publicul 
este atras și la piesele așa- 
zise „dificile", această lua
re de contact direct a 
spectatorului cu partitura 
dramatică asigurînd ast
fel un prim pas spre înțe
legerea sensurilor ei.

Un * excelent mijloc da 
cunoaștere a publicului șl 
a preferințelor sale îl re
prezintă ancheta printre 
spectatori, realizată fie în 
cadrul unor discuții direc
te, cu prilejul avanpremie
relor urmate de discuții (de 
curînd a avut loc o ase
menea avanpremieră a 
„Comediei pe întuneric" 
de Peter Shaffer), fie prin 
chestionarele anexate ca- 
ietelor-program, cuprin- 
zînd întrebări privitoare la 
repertoriu, interpret!, re
gie.

Răspunsurile obținute 
constituie, pentru conduce
rea teatrului, principalul 
punct de plecare în struc
turarea repertoriului unei 
stagiuni. Astfel, primele 
locuri în Ierarhia preferin
țelor spectatorilor de tea
tru din Arad le ocupă 
drama istorică națională și 
comedia actuală. $1, într-a- 
devăr, repertoriul ultimilor 
cinci ani confirmă respec
tarea acestor preferințe : 
dintre cele 41 de premiere 
prezentate, 24 aparțin dra
maturgiei noastre naționa
le și se încadrează 
în genurile sus-menționate. 
Amintim doar cîteva : „Vi
forul" lui Delavrancea, 
„Comedia zorilor" de 
M. Stefănescu, „Șeful sec
torului suflete" de Al. Mi

rodan (stagiunea 1964— 
1965), „Rachierlța" de Ion 
Luca, „Opinia publică" de 
A. Baranga (1966—67), 
„Procesul Horia" de Al. 
Voitln, „Cireșică și visele" 
de Laurențlu Cerneț (1967— 
68).

în alcătuirea repertoriu
lui trebuie însă luate în 
considerare și condițiile 
specifice unui oraș de pro
vincie — existența unui 
teatru unic, pentru un pu
blic de toate categoriile —

referim 
pe țară 
cului de
Ultimele două —• „Cireșică 
și visele" de L, Cerneț și 
„Camuflaj" de Al. Miro
dan — apartinînd stagiu
nii actuale, vom stărui mai 
mult asupra lor.

Comedia lui Laurențtu 
Cerneț, tînăr scriitor timi
șorean, are ca protagonist 
pe Gogu Cireșică, onest 
contabil (principal), tirani
zat de un șef fanfaron, dar

mindu-se cu „sentimentul 
modest al utilității" come
diei sale. Direcția de scenă 
(Constantin Anațol) ca și 
jocul actorilor, lipsite de 
suportul unui text drama
tic mai complex, se înscriu 
în limitele corectitudinii 
fără momente remarcabile.

In schimb „Camuflaj" a 
lui Al. Mirodan, care a 
inaugurat noua sală de 
spectacole a Aradului, 
„Studio 197", ni se pare una 
din reușitele acestei sta

mai larg al acelei epoci de 
rezistentă antifascistă, con
text pe care piesa îl sub
înțelege de altfel.

Pe fondul unei atmosfera 
de delicată poezie, replicile 
se succed spontane și lim
pezi și le recunoaștem ca

fapt care reclamă un re
pertoriu divers. în peisa
jul teatral al țării, reper
toriul teatrului arădean se 
remarcă prin prezenta u- 
nor lucrări mai puțin cu
noscute din dramaturgia 
națională, care însă repre
zintă valori teatral-literare 
de o calitate deosebită. Ne 
reamintim, de pildă, de 
„Comedia zorilor" a lui 
M. Stefănescu, de „Rachie- 
rița“ lui Ion Luca — cu
noscută și de publicul 
bucureștean cu prilejul 
turneului întreprins de 
teatrul din Arad în 1967— 
sau de „Nunta din Perugia" 
a lui Al. Kirițescu, și care 
reprezintă, în regia lui 
Dan Alexandrescu, a doua 
mare montare a actualei 
stagiuni arădene, după 
„Procesul Horia", pus în 
scenă de același regizor.

Vorbind despre ineditul 
spectacolului de teatru, ne

incapabil, și complexat din 
cauza profesiunii de func
ționar, pe care o crede 1- 
remediabil compromisă. 
Aspirînd la o existență mai 
elevată, Cireșică se refu
giază în vise, unde secon
dat de celebrii săi prieteni 

i Napoleon, Einstein și 
D’Artagnan plănuiește tot 
ceea ce nu îndrăznește 
în realitate. Piesa urmă
rește să pună în lumina 
cuvenită categoria atît de 
deseori ironizată a func- 

t ționarilor, visele lui Cire- 
■ șică dovedind că în spatele 

aparențelor de umilitate șl 
mărginire se află, de fapt. 

! o ființă umană care aspiră
i la demnitate și la reali-
i zare. Piesei lui L. Cerneț

îi lipsesc însă implicații 
mai profunde, comicul ră- 

i mînînd de suprafață; de
altfel, autorul însuși măr
turisește că a scris un sim- 

! piu divertisment, mulțu-

Nu putem încheia aceas
tă prezentare a profilului 
teatrului din Arad fără să 
ne bucurăm, alături de 
spectatorii arădeni, de e- 
venimentul inaugurării noii 
săli de spectacole, „Studio 
197". De proporții reduse, 
însă cu o înzestrare tehni
că completă și cu o am
bianță excepțional de plă
cută, noua sală se vrea o 
autentică sală de studiu. 
Căci intenția esențială care 
călăuzește colectivul tea
trului este de a face din 
noua scenă o școală a spec
tatorului și a actorului de
opotrivă.

După premiera inaugu
rală, „Studio 197“ va pre
zenta în luna mai un al 
doilea spectacol, de astă 
dată un ,festival de poe
zie românească de iubire", 
în stagiunea următoare, 
studioul va oferi probabil 
publicului său un specta
col de dramatizări (e vorba 
de intenția regizorului Dan 
Alexandrescu de a pune în 
scenă 5 schițe de Alberto 
Moravia sub titlul „Sec
vențe de viață italiană"), 
un grupaj de 3 piese în
tr-un act și altele. Bine
înțeles valorificarea litera
turii și dramaturgiei româ
nești va trebui să preocupa 
pe cei ce se ocupă de acti
vitatea studioului.

Contactul cu partituri 
dramatice mai dificile, cu 
formule scenice noi (spec- 
tacol-lectură) va constitui 
pentru actori un excelent 
prilej de studiu.

Iar prin dezvoltarea u- 
nor tradiții noi în rapor
turile sălii cu scena, „Stu
dio 197“ își propune să 
educe publicul de mîine al 
sălilor mari de teatru, re
ceptiv la nou, dornic de un 
repertoriu complex și va
riat, dispus să facă efortu
rile necesare pentru 
înțelege, 
printr-un 
cultură.

feră numele — sub pseu
donim — pentru a-1 „ca
mufla", pe autorul adevă
rat, piesa lui Mihail Se
bastian va putea fi pre
zentată publicului. Aceas
ta ar fi drama piesei lui 
Mirodan, sensul ei expli
cit. însă dincolo de sim- aparținînd autorului „Șe

fului sectorului suflete", 
„Ziariștilor" «au „Celebru
lui 702". Noua piesă a lui 
Mirodan este însă în pri
mul rînd o piesă de idei 
nobile și pline de umani
tate. Iar autorul ei, un au
tentic dramaturg care — și 
acesta este lucrul cel mai 
important' — are ceva de 
spus.

în viziunea, regizorală a 
lui Dan Alexandrescu, 
sensurile piesei se degajă 
clare, subliniate de> natu
ralețea interpretării actori
cești și de sobrietatea de
corului în alb (excelent !) 
al lui .Sever Frențiu și al 
Evei Gyorffi. Remarcabil e 
debutul lui Dan Ivănescu, 
tînăr actor care vădește 
note distinctive ale unui 
viitor stil personal de in
terpretare.

în general bine orientat, 
repertoriul Teatrului de 
stat din Arad prezintă to
tuși unele deficiențe de se
lecție. Ni se pare oarecum 
inexplicabil faptul că în 
două decenii de activitate 
s-au jucat doar două piese 
de Shakespeare : „A două
sprezecea noapte" și 
„Othello". Dramaturgia u- 
niversală modernă e de 
asemenea slab reprezenta
tă. Recenta premieră „Co
medie pe întuneric" de Pe
ter Shaffer nu justi
fică absența de pe scena 
Aradului a unor mari au
tori ca Pirandello, Tenesee 
Williams, Brecht, Diirren- 
matt. Asemenea deficiențe 
se manifestă și în alegerea 
pieselor din dramaturgia 
națională, în repertoriul 
celor 20 de ani nefigurînd, 
de pildă, nici o piesă de 
Camil Petrescu ! Aștep
tăm ca structura reperto
riului viitoarei stagiuni să 
corecteze întrucîtva situa
ția existentă.

piele fapte, „Camuflaj* in
clude semnificații mai pro
funde. Pe de o parte, au
torul evocă, fără a-1 aduce 
în scenă, pe Mihail Sebas
tian, avînd tactul necesar

giuni. Circumscriindu-se și meritul de a nu ceda 
celor mai tradiționale re- tentației romanțărli. Pe de 
guli ale dramaturgiei, pie
sa în două acte „Camuflaj" 
are însă un sens cu valoare 
de simbol. Pornind de la un 
fapt autentic, dar nerămî- 
nînd la el, piesa lui Mi
rodan dezvăluie implica
țiile istoriei unui dublu . 
pseudonim de care se leagă 
destinul unei premiers 
— „Steaua fără nume" a lui 
Mihail Sebastian. „Ca
muflaj" se petrece în 
timpul războiului (1944), în 
lumea teatrului. Legislația 
cu caracter rasial a epocii 
evocate face ca „Steaua 
fără nume" să nu poată 
vedea lumina rampei sub 
numele adevăratului ei 
autor. Insă, grație actorilor 
Geo și Mina, pentru care 
scena și dragostea pentru 
teatru înseamnă totul, și a 
tînărului lor prieten, avo
catul Gabriel, care își o-

altă parte, Mirodan urmă
rește să releve generaliza
rea pe care o implică, fap
tul concret de la care a 
pornit. într-o epocă în care 
„nimeni și nimic nu poate 
fi el însuși", teatrul are 
nobila misiune de a reabi
lita oamenii și datoria ac
torilor este aceea — o spu
ne chiar autorul — „de a 
transforma scena într-un 
atelier pentru elaborarea 
demnității, curajului cu 
sens și a adevărurilor atît 
de necesare acestei epoci 
atît de grav îndatorate a- 
devărului".

Ni se pare însă că aici 
autorul nu reușește să-și 

v realizeze pînă la capăt in
tenția. Gestul de dezinte
resată prietenie al celor 
trei, Geo, Mina și Gabriel, 
rămîne în piesă oarecum 
izolat, rupt de contextul

• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Di» 
rljor : Mircea Crlstescu. Solist : 
Dmitri Bașklrov — 20.
• Opera română ; Othello — 20.
Î Teatrul de stat de operetfl : 

ontesa Marltza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30, (sala Studio) : 
Castlliana — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ; Moartea lui Dan
ton — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blailnu 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Acest animal ciudat — 
19,30, (sala Studio) : CInd luna • 
albastră — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Teatru
lui evreiesc de stat) : Neîncredere 
în foișor — 19,30.
S Teatrul „Barbu Delavrancea* : 

oțli — 19,30.
A Teatrul Mic : Baltagul 20.
• Teatrul „Ion Creangă* : Năz
drăvăniile Iul Păcală — 16.
A Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satlrlc-muzlcaî „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Ca Ia Tănase 
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți 
'«8 — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Pentru 
tot ce-mi este drag — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.
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Vizita președintelui viața internaționalăCronica
zilei

Republicii Somalia
(Urmare din pag. I)

faptul că în acest răstimp pro
ducția a crescut de TO de ori și că 
de pe banda de montaj a uzinei 
au ieșit peste 200 000 de tractoare, 
dintre care o parte au fost expor
tate în circa 50 de țări.

Oaspeții s-au interesat de posi
bilitățile de adaptare a tractoare
lor românești la diferite terenuri 
și lucrări agricole, precum și de 
unele aspecte privind achiziționa
rea lor pe piețe străine. La solici
tarea doamnei Shermarke au fost 
prezentate unele date despre mun
ca femeilor în industria brașo- 
veană. După vizitarea secțiilor mo
toare și de montaje a urmat pre
zentarea cîtorva dintre noile tipuri 
de tractoare.

înainte de plecare, președintele

Somaliei a înscris în cartea de 
onoare a uzinei cuvinte de apre
ciere la adresa calității tractoare
lor românești, exprimîndu-și spe
ranța că va vedea lucrînd pe solul 
patriei sale aceste tractoare, care 
vor sosi în cadrul colaborării ro- 
mâno-somaleze.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală, trecînd prin municipiul 
Ploiești. Aici, ca și pe întregul 
traseu, numeroși oameni ai muncii 
i-au salutat călduros.

în timpul vizitei, solii poporului 
somalez au fost însoțiți de Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și de alte 
oficialități.

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a trimis o telegramă tovarășului Josef 
Smrkovski, prin care îi adresează cordiale felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejul alegerii sale în funcția de președinte al Adunării Națio
nale a Republicii Socialiste Cehoslovace.

în telegramă se exprimă convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare existente între organele supreme ale puterii de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace se vor dezvolta 
continuu în interesul celor două popoare prietene.

SEMIFINALELE „C. C. E." LA VOLEI

Dinamoviștii bucureșteni

SPORT■

Ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit joi o masă în saloanele 
restaurantului Athănee Palace, cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației guvernamentale cuba
neze, condusă de Arturo Guzman, 
ministrul minelor, combustibilului 
și metalurgiei.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, și alte persoane 
oficiale.

CHEMĂRILE DE 1 MAI ALE C. C.
AL P. C. U. S

Conferințe
La sediul Uniunii Ziariștilor din 

Capitală a avut loc o masă rotun
dă cu tema „Probleme actuale și 
de perspectivă apropiată ale ener
geticii românești în știință, tehnică 
și industrie, în lumina particulari
tăților și dezvoltării ei pe plan 
mondial". Cu acest prilej, prof, 
univ. Constantin Dinculescu, mem
bru corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului politehnic, 
prof. univ. Florin Ciorăscu, mem
bru corespondent al Academiei, di
rector adjunct al Institutului 
fizică atomică, ing. Nicolae 
mencoiu, secretar general în 
nisterul Energiei Electrice, 
univ. Radu Țițeica, ing. Ion Udrea 
și ing. Mihai Petcu au înfățișat re
dactorilor de specialitate ai presei 
centrale și ai publicațiilor tehnico- 

. științifice principalele 
din acest domeniu.

★
'yri cadrul ciclului de conferințe 
„Lin istoria României", joi după-

(Agerpres)

CULTURALE

au făcut primul pas spre finală

de
Ar-
Mi- 

prof.

probleme

W • 
amiază la Muzeul de
Partidului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia, tov. Gheorghe Zâne, membru 
corespondent al Academiei, a vor
bit despre „Ideologia economică la 
1848 în țările române".

Istorie a

speranță ad-scăpa, n-au lăsat nici o 
versarilor.

Așadar, deținătorii 
vor prezenta la meciul retur (28
prilie) cu o „zestre" apreciabilă 
cu un ascendent moral care le

trofeului

15—8 ;

vor
An-
Ge-

în sala
Uniunii 
cu piesele a

Joi a sosit în Capitală Compa
nia italiană de proză „Anna Pro- 
clemer — Giorgio Albertazzi*.

La București, artiștii italieni 
prezenta 4 spectacole 
samblului artistic al 
nerale a Sindicatelor
doi mari dramaturgi italieni — tra
gedia „Agamemnon" de Vittorio 
Alfieri și „Așa cum mă dorești" de 
Luigi Pirandello.

★

Teatrul „Atelier 212“ din Bel
grad și-a încheiat joi turneul în 
țara noastră. Cu acest prilej, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a oferit un cocteil la restau
rantul „Athenee Palace".

In aceeași zi, colectivul teatral 
iugoslav a părăsit Capitala.

„Admiterea in invățămintul
1968“superior

“ A apărut broșura „Admiterea în invățămintul superior — 
1968“. Incepînd de azi ea poate fi procurată la tonelele și 
centrele de desfacere a presei, precum și in librării. Broșura 
prezint? actuala rețea a învățămîțitului superior, facultățile 

a ' și secțiile de la cursurile de zi, săraler șt fără frecvență, coh- 
wwUîdițiile de admitere, disciplinele la' care se susține concursul, 

precum și programul obiectelor de concurs.

Prima manșă a confruntării semi- 
finalistelor „C.C.E.-68" Dinamo Bucu
rești și Legia Varșovia, disputată a- 
seară în Capitală, s-a soldat cu 
succesul net al bucureștenilor. Me
ciul a durat doar o oră si s-a înche
iat în trei seturi : 15—13 ;
15—10. Dar pentru a-și asigura acest 
avantaj — neapărat necesar pentru 
păstrarea șanselor de calificare în 
finală — deținătorii trofeului, dina
moviștii, au făcut eforturi fizice de
osebite avînd de învins în plus și 
complexul psihologic creat în legă
tură cu întîlnirile cu voleibaliștii po
lonezi. Și nu se poate spune că ri
sipa de energie nu le-a fost răsplă
tită ; de rezultatul în sine, de factura 
jocului prestat (apreciată chiar de 
oaspeți drept „admirabilă") și de en
tuziasmul cu care i-a înconjurat, la 
sfîrșitul partidei, publicul spectator.

Voleibaliștii polonezi, care n-au 
mai evoluat în Capitală din 1963, 
s-au prezentat în fața bucureșteni
lor cu o manieră de joc deosebită, 
fiind în real progres tehnic. Alcă
tuită din veritabili atleți, echipa po
sedă un impresionant potențial ofen
siv si o excelentă mișcare în linia 
a doua. Acestor arme, dinamoviștii 
le-au opus un blocaj ermetic, atacuri 
variate (în forță, liftate) și cunos
cutele combinații-surpriză, în majo
ritate reușite.

Primul set a fost pentru bucureș
teni obstacolul cel mai dificil. Păs- 
trînd semnele crispării, ei au intrat 
în finalul setului conduși (10—12 și 
apoi 12—13). Dar Corbeanu (exce
lent și în această întîlnire) a rezol
vat prompt cîteva situații la fileu, 
adueîndu-și echipa în avantaj 
(14—13), ca apoi Derzei să reușească 
ultimul punct. Deși Legia a jucat, în 
continuare, la fel de bine, atacînd 
uneori imparabil prin Paszkiewicz 
(nr. 3) și mai tîrziu prin veteranul 
Sierzulski (nr. 8), dinamoviștii, de
conectați, simțind că jocul le „mer
ge" șL . victoria

s« 
a- 
«i 

,_____________ ._____  ______dă
dreptul să aspire la... finala compe
tiției.

Vor reuși bucureștenii performan
ța ? Totul depinde de modul cum 
vor ști să-și angajeze în luptă resur
sele și să-și valorifice concepția tac
tică superioară oaspeților.

Dan ILIESCU

★

Delegația cehoslovacă, condusă de 
Ing. Bohumil Prouza, directorul De
partamentului 1 al Ministerului A- 
griculturii și Alimentației, care se 
află într-o vizită de documentare 
în țara noastră, a avut joi con
vorbiri cu membri, ai conducerii 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție și ai Con
siliului Superior al Agriculturii.

Oaspeții s-au interesat de struc
tura organizatorică a agriculturii 
noastre cooperatiste și de stat, de 
activitatea desfășurată în diferite 
domenii de uniunile cooperatiste și 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
de colaborarea cu alte ministere și 
instituții centrale etc.

După amiază, delegația a făcut o 
vizită la Uniunea județeană Ilfov 
a cooperativelor agricole de pro
ducție.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
chemările de 1 Mai, Ziua solida
rității internaționale a oamenilor 
muncii, ale C.C. al P.C.U.S. Che
mările se 
muncii din U.R.S.S. cu îndemnul 
de a lupta pentru dezvoltarea in
dustriei, pentru avîntul agriculturii, 
științei și culturii, pentru îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui cincinal. De asemenea, sînt 
transmise saluturi ■ partidelor co-

adresează oamenilor

și muncitorești, chemări la 
și coeziunea mișcării co- 
internaționale. a tuturor 
antiimperialiste în lupta 

de agresiune.

muniste 
unitatea 
muniste 
forțelor 
împotriva politicii 
violență și război, în cinstea prie
teniei frățești și unității țărilor so
cialismului. Un salut frățesc este 
adresat poporului vietnamez care 
luptă eroic împotriva agresiunii 
imperialismului american, pentru 
libertatea și independența patriei 
sale.

25 de ani de la
răscoala din ghetoul

Varșoviei

Campionatele
europene

de tenis de masă
Echipa masculină a României s-a 

calificat în grupele semifinale ale 
competiției pentru „Cupa Swayth- 
ling” din cadrul campionatelor eu
ropene de tenis de masă de la Lyon. 
Componența grupelor : A : Suedia, 
România, Cehoslovacia, Ungaria ; 
B : U.R.S.S., Iugoslavia. Anglia, R. E. 
a Germaniei. în primul meci al gru
pelor semifinale Ungaria a învins 
cu 5—4 echipa României. Jucătorii 
români puteau obține victoria, însă 
Giurgiucă s-a comportat sub aștep
tări.

In grupele semifinale ale competi
ției feminine pentru „Cupa Corbillon" 
pe echipe s-a calificat și reprezen
tativa României care joacă în seria 
B, alături de echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei și R. D. Germane. în 
seria A, joacă Ungaria, R. F. a Ger
maniei, Anglia și Polonia.

★

Gerhard Schurer, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, președinte al Comisiei 
de Stat a Planificării, și grupul de 
specialiști care îl însoțesc, au vizi
tat joi dimineața fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate din Capi
tală. în cursul după-amiezii oaspe
ții au vizitat Uzina „1 Mai" din 
Ploiești, și rafinăria Brazi, iar 
seara au sosit la Brașov.

★

Joi seară a sosit în Capitală dl. 
L. J, M. van Son, secretar de stat 
al Ministerului Afacerilor Econo
mice al Olandei, și dl. J. van den 
Bergh, președintele Centrului Olan
dez pentru Comerț Exterior, care 
vor participa la deschiderea la 
București a expoziției „Olanda, fe
reastră deschisă spre lumea mo
dernă".

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU, 
IOSIF DUMITRESCU

Intr-un punct al cartierului 
Muranow, unul din primele car
tiere noi construite în Varșo
via după eliberare, se înaltă un 
monument masiv din oranit în- 
fățișînd un grup de luptători 
cu privirile încordate și muș
chii arcuiți, purtînd în mîini 
grenade și simbolizînd voința de 
libertate. El marchează locul 
unde în urmă cu un sfert de 
veac, în aprilie 1943, s-a desfă
șurat memorabila răscoală din 
ghetoul Varșoifîei împotriva co
tropitorilor hătleriști.

Este știut că, după ocuparea

ceștia au ales însă calea luptei, 
ridieîndu-se cu arma în mină 
împotriva călăilor lor.

Răscoala a izbucnit la 19 a- 
prilie 1943. In zorii acestei zile 
naziștii au încercat să aducă la 
îndeplinire ordinul căpăteniilor 
lor de a-i deporta ?i extermina 
pe ultimii supraviețuitori și de 
a lichida definitiv ghetoul. Ei 
au întîmpinat însă o rezistentă 
neașteptată : o ploaie de grena
de și butelii umplute cu sub
stanțe explozive i-a făcut si se 
retragă în grabă. Apoi, timp de 
o lună, formațiile militare ale

vremea
V- >’

★

In baza prevederilor planului pri
vind aplicarea acordului de colabo
rare culturală și științifică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria pe anii 
1967—1968, la 18 aprilie a fost sem
nat la București un protocol adi
țional pentru completarea înțelege
rii de colaborare pe anul 1968 în
tre uniunile scriitorilor din cele 
două țări.

Protocolul a fost semnat de Si- 
mion Pop, vicepreședinte al Uniu
nii scriitorilor din România, și de 
Bojidar Bojilov, membru al condu
ceri j, 'Uniunii scriitorilor din Bul
garia. , ' ’

La semnare au fost de față acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniu
nii scriitorilor din România, mem
bri ai conducerii uniunii, precum 
și membri ai Ambasadei R. P. Bul
garia la București.

★

Joi s-a deschis în Pavilionul A 
al Complexului central de expo
ziții din Piața Scînteii o expoziție 
tehnică de aparate de măsurat 
pentru diverse domenii industriale, 
organizată de întreprinderea un
gară de comerț exterior „Metr- 
impex".

Expoziția rămîne deschisă pînă 
în ziua de 25 aprilie.

★

Domnul Jan Thomas, inspector 
general în Ministerul Educației din 
Franța și membru al Comisiei Na
ționale Franceze pentru UNESCO, 
care face o vizită în țara noastră, 
a conferențiat joi după-amiază la 
Casa de Cultură a I.R.R.C.S. despre 
activitatea Comisiei Naționale 
Franceze pentru UNESCO.

(Agerpres)
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monumentul ri
dicat la Varșo
via în memoria 
răsculatilor din 

gheto.nu le mai poate

(Urmare din pag. I)

din sectorul estic. Temperatura ma
ximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 aprilie. în țară : vreme 
călduroasă și în general frumoasă. 
Cerul va fl mai mult senin, excep- 
tînd jumătatea de vest a țării, unde 
spre sfîrșitul intervalului se vor pro
duce unele înnorări și izolat va 
ploua. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor oscila 
între 2 și 8 grade, în nord, și între 
8 și 14 grade în sud, iar maximele 
vor fi cuprinse între 14 și 20 grade, 
în nord, și între 18 și 24 grade în 
sud, local mai ridicată. In București : 
vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere.

Ieri în țară : vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în Transilvania și Moldova. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul estic. Temperatura ae
rului Ia ora 14 oscila între 11 grade 
la Sulina și Mangalia și 20 grade în 
cîmpia vestică și Băilești. In 
București ; vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă Ia potrivit
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SUPLIMENTUL
„SCINTEIA"
Titus Popovici : DUPĂ FURTUNA. Pagini inedite din 

ba
• Titus Popovici : DUPĂ rum una. răgim inedite 

scenariul unui viitor film românesc. Săbii încrucișate în ultima 
tălie purtată sub steagul lui Mihai Viteazul, după uciderea mișe- 
lească a acestui mare conducător al poporului român.

• John Bernal, Gertrude Baer, Scott Nearing, Ml- 
chiko Sawamura, Michal Rusinek, Ion Biberi și alte 
personalități răspund la o mare anchetă internațională : ZEUL MAR
TE IN SOCIETATEA CONTEMPORANA.

• CUM SE ADAPTEAZA ORGANISMUL NOSTRU LA 
VIAȚA MODERNA î OMULE, CUNOȘTI PREȚUL SĂNĂ
TĂȚII TALE î O „consultație colectivă" dată întregii populații a 
țării de un număr de medici iluștri: ce primejdii ne amenință să
nătatea și cum le putem evita.

• TINEREȚE DEPRIMANTA — reportaj din marile cartiere 
americane ale junilor hippy — de VALERIU RÂPEANU.

• OFRANDA DE AUR A TAPISERIEI ROMANEȘTI 
NEGLIJATA — pagini color și text despre frumusețea artei fi
rului.

• TULBURĂTOARE ENIGME ALE MILENIILOR. A exis
tat o rasă de oameni uriași ? 150 de ani înaintea descoperirii unor 
corpuri cerești, Swift le descrie în Gulliver. Misterele văii Nazca. 
Un reportaj din lumea tainelor neexplicate, de ION HOBANA.

• Alain Guerrin : „EMINENȚA CENUȘIE' A MARI
LOR COMPLOTURI IMPERIALISTE. Reportaj scris pentru 
suplimentul „Scînteia" despre metodele agenturii C.I.A.

• INEDITE DE LA „OLIMPIADA ALBĂ’ — amănunte 
din afara ecranelor de televiziune surprinse de C. DIAMANTOPOL, 
GIL EPURAN, AL. ȘIPERCO în timpul marii competiții de la 
Gienoble.

• PATRU ROMANI FAC OCOLUL PAMÎNTULUI PE 
JOS. 100 000 km prin cinci continente — evocare de PAUL DIA- 
CONESCU.

• INDUSTRIA FORTUNEI — paradisul și iadul Jocu
rilor de noroc. Un reportaj din culisele marilor tripouri, de 
NICOLAE MINEI.

• ATENȚIUNE, DRUMEȚI I SURPRIZELE TURISTICE 
ALE TRASEELOR ANULUI 1968. O hartă detaliată co
lor a auto-rutelor șl punctelor turistice noi.

• „TEHNOLOGIA' LĂSĂRII DE FUMAT. Dr. LEONID 
PETRESCU prezintă ultimele metode de abandonare a fumatului, 
trecute în revistă la Conferința mondială de la New York — sep
tembrie 1967.

• Umor : NICUȚĂ TĂNASE — A VENIT PRIMĂVARA. E 
CINEVA ÎMPOTRIVA?

• Anecdote, un test distractiv și caricaturi de GOPO.
• Reproduceri după Daumier, Salvador Dali, Aurelia Ghiață, Ion 

Stendel, Mimi Podeanu, Grazziela Stoichiță.
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Dispută energică la fileu

Poloniei, naziștii înghesuiseră in 
acest gheto — un cartier izolat 
de restul orașului printr-un zid 
înalt de trei metri, dublat de 
garduri de sîrmă ghimpată — 
aproape 600 000 de evrei polo
nezi condamnați la exterminare 
fizică. Intre zidurile acestui iad 
hitlerist au pierit în scurt timp 
aproape 100'000 de tineri și bă- 
trîni, femei și copii. Alte sute 
de mii de oameni au fost exter
minați în lagărele de la Treblin
ka, Oswiecim, Maidanele etc., 
astfel incit în primăvara anului 
1943 în gheto nu rămăseseră de- 
cît 60 000 de supraviețuitori. A-

rea și retribuirea muncii, probleme de 
planificare etc. La cursuri, seminarii 
și lucrări practice, urmate de schim
buri de experiență, vor fi prezentate 
atît cunoștințe teoretice, cît și conclu
ziile ce se desprind din analizele eco
nomice ale cooperativelor agricole. De 
asemenea, se va explica conținutul 
actelor normative care reglementează 
diferitele probleme privind relațiile 
dintre cooperative și întreprinderile 
contractuale.

In trecut, în pregătirea cadrelor de 
conducere din cooperativele agricole 
a existat o lacună serioasă determina
tă de faptul că se predau multe cu
noștințe tehnice în dauna celor eco
nomice. Acum se urmărește înarma
rea lor cu unele cunoștințe care se 
referă la gospodărirea rațională și efi
cientă a fondurilor și bunurilor mate
riale, organizarea și realizarea investi
țiilor și direcțiile principale ale orien
tării acestora, îmbinarea rațională și 
economică a ramurilor de producție 
etc. Alte probleme se referă la folosi
rea formelor și metodelor cele mai 
eficiente de cointeresare materială a 
cooperatorilor, costul producției, căile 
și mijloacele obținerii unor producții 
vegetale și animale mari cu cheltuieli 
productive și generale minime.

In programul general de pregătire 
sînt prevăzute un număr corespunză
tor de discuții și consultații, lucrări 
practice în laboratoare și la unitățile 
contractante. în cadrul seminariilor, 
discuțiile pe diferite teme vor 'consti
tui tot atîtea schimburi de experiență, 
de păreri și opinii asupra metodeloi 
de conducere a treburilor și de admi
nistrare a bunurilor materiale. Faptul- 
că într-o serie urmează cursurile pre
ședinți din aproape toate județele și 
zonele de producție ale țării consti
tuie un bun prilej pentru a se gene
raliza experiența acumulată de fiecare.

Necesitatea pregătirii temeinice tre
buie înțeleasă în mod just de pre
ședinții tuturor cooperativelor agricole, 
în condițiile de astăzi, ale unei agri
culturi moderne și complexe, nu se 
poate conduce competent procesul de

producție fără cunoștințe temeinice în 
acest domeniu. Fiecare președinte de 
cooperativă trebuie să aibă un mini
mum de cunoștințe economice indis
pensabile oricărui conducător de uni
tate productivă. De aceea, însușirea 
cunoștințelor din tematica cursurilor 
este obligatorie pentru toți președinții, 
iar adunările generale pot condiționa 
menținerea lor în această funcție de 
pregătirea pe care ei o au și continuă 
să o perfecționeze. în cursul acestui 
an vor fi cuprinși în această formă de 
învățămînt toți președinții, urmînd ca

fiecare an, după adunările generale 
pentru dări de seamă și aprobarea 
planului de producție. In cadrul aces
tor instruiri se vor dezbate în special 
problemele legate de măsurile tehnico- 
organizatorice pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan. De asemenea, o dată 
pe lună se vor organiza instruiri asu
pra unor probleme curente la care 
vor participa și cadre de la organiza
țiile și instituțiile care au de rezolvat • 
diferite probleme cu cooperativele.

Planul de pregătire a cadrelor de' 
conducere și administrative din coope-

conducere din agricultură
în anii următori să se organizeze 
cursuri de perfecționare pentru pre
ședinții nou aleși. Pentru cei școlari
zați șe vor face numai instruiri de 
scurtă durată, cu care prilej ei vor fi 
puși la curent cu ceea ce este nou și 
va trebui aplicat în activitatea coope
rativelor agricole.

Consiliile uniunilor cooperatiste ju
dețene vor trebui să se ocupe cu cea 
mai mare grijă de planificarea pre
ședinților la cursuri și repartizarea lor 
pe serii și centre școlare pe baza pla
nului de școlarizare primit de la Uniu
nea Națională. Fiecare președinte de 
cooperativă trebuie să știe din timp 
în ce perioadă a fost planificat la 
pregătire, pentru a se lua măsurile 
corespunzătoare ca activitatea coope
rativei să se desfășoare normal.

în afara pregătirii pe plan central, 
toți președinții cooperativelor agricole 
de producție vor fi instruiți pe plan 
local pe o perioadă de 8—10 zile în

rative, întocmit de Uniunea Națională, 
mai cuprinde instruirea brigadierilor și 
șefilor de echipe specializate din legu
micultura, viticultură, pomicultură, și 
creșterea și îngrășarea animalelor, a 
celor care lucrează la irigații. Pregă
tirea acestor cadre se va face — cu aju
torul Consiliului Superior al Agricul
turii și direcțiilor agricole județene — 
prin cursuri care vor cuprinde un ci
clu complet de producție în stațiunile 
experimentale, întreprinderile agricole 
de stat și în cooperativele care au dez
voltate asemenea sectoare și condițiile 
necesare. în înțelegere cu Consiliul Su
perior al Agriculturii, anul acesta U- 
niunea Națională va organiza pregă
tirea a peste 1000 cadre din coope
rativele care au cele mai mari supra
fețe cu legume, suprafețe irigate, plan
tații de vii și pomi ce vor intra pe rod.

Contabilii șefi, precum și ceilalți 
contabili din cooperative care au re
zultate bune și au căpătat în decursul

anilor o experiență bogată în muncă, 
dar care nu au studii medii, vor fi în
drumați și li se vor crea condiții să 
urmeze cursurile fără frecvență ale 
liceelor de specialitate economică. 
Uniunile cooperativelor agricole vor lua 
măsurile necesare ca în următorii 4—5 
ani majoritatea lucrătorilor din apara
tul de contabilitate al cooperativelor să 
aibă ca pregătire cel puțin liceul de 
specialitate. în afară de aceasta, în 
fiecare an, timp de 3—4 zile, se va 
organiza instruirea contabililor șefi din 
cooperativele agricole, în probleme fi
nanciare și de evidență contabilă. In
struirea se va organiza de către uniu
nile cooperatiste județene în perioada 
ce precede încheierea bilanțului și în
tocmirea planului de producție și fi
nanciar al cooperativelor.

Acțiunea de pregătire și instruire a 
cadrelor va fi extinsă și la cei care se 
ocupă de valorificarea produselor din 
cooperative, la cei care răspund de 
activitățile anexe, la brigadierii sau 
tehnicienii care se ocupă de con
strucții, ateliere și reparații. Instruirile 
și pregătirii^ se vor face pe plan local 
pe baza unor tematici întocmite de 
secțiile de specialitate din cadrul Uniu
nii Naționale. Accentul principal va fi 
Î>us pe cunoașterea temeinică a acte- 
or normative, a hotărîrilor de partid și 

de stat care reglementează diferite ac
tivități, a măsurilor ce trebuie luate 
pentru asigurarea respectării întocmai 
a contractelor, organizarea șantierelor 
de construcții, a activității atelierelor 
etc. Aceste instruiri vor constitui prile
juri de schimb de experiență și analiză 
a activității din sectorul respectiv.

Avem convingerea că acțiunea în
cepută pentru pregătirea cadrelor de 
conducere și administrative din coo
perative, eforturile care se fac de a 
se asigura un conținut bogat lecțiilor 
vor avea eficiența scontată. Ele vor 
duce fără îndoială la ridicarea spiritu
lui de răspundere față de administrarea 
și fructificarea avutului obștesc, se vor 
răsfrânge pozitiv în activitatea econo
mică a unităților, în obținerea unor 
producții și venituri sporite, în întări
rea și dezvoltarea continuă a coopera
tivelor agricole.

hitleriștilor, sprijinite de tancuri 
și avioane, nu i-au putut înge
nunchea pe răsculata care 
luptau cu eroism.

Răscoala din ghetoul Varșo
viei, departe de a fi constituit 
un act de disperare, a jost re
zultatul unor pregătiri începu
te cu mult înainte. Avînd în 
frunte organizațiile șale de re
zistentă, populația evreească din 
Varșovia se afla în strînsă le
gătură cu mișcarea de rezisten
tă poloneză, în frunte cu co
muniștii. Din inițiativa Partidu
lui Muncitoresc Polonez, pe te
ritoriul ghetoului luase ființă 
încă cu un an înainte „Blocul 
antifascist ’, la care au participat 
comuniști și membri ai altor or
ganizații de stingă. Tot în pri
măvara lui 1942 fusese creată 
organizația de luptă a evreilor 
din gheto, care în momentul iz
bucnirii răscoalei număra peste 
20 de detașamente. In ateliere 
rudimentar amenajate, fizicieni, 
chiîniști, muncitori din gheto 
au organizat producția de ex
plozibile și materiale inflama
bile ce au fost folosite în lupte
le duse 
tleriste.

Lupta 
trupelor 
înarmate pînă în dinți a fost 
însă inegală. Ea s-a încheiat cu 
moartea demnă a 60 000 de 
luptători din gheto. Casele și 
străzile din cartierul respectiv 
au fost transformate în ruine »i 
scrum.

Astăzi, pe locurile unde s-a 
scris cu singe această pagină 
memorabilă din istoria luptei 
poporului polonez împotriva o- 
cupantilor hitleristi se înaltă, ca 
un simbol al vieții noi, cartie
rul de locuințe Muranow cu 
blocuri moderne, cu magazine 
și școli, cu parcuri brăzdate de 
alei îngrijite.

Aniversarea răscoalei din ghe
toul Varșoviei este marcată în 
Polonia an de an. Desfășurate 
în cadrul Lunii comemorării ce
lor căzuti în lupta antifascistă, 
manifestările din acest an se 
desfășoară sub egida Uniunii 
luptătorilor pentru libertate și 
democrație din Polonia.

In sala Congreselor din Pala
tul Culturii și Științei din Var
șovia a avut loc o adunare fes
tivă. K. Rusinek, secretar gene
ral al Asociației combatanților 
pentru libertate și democrație 
din Polonia, a evocat eroismul 
luptătorilor răscoalei din apri- 

■ lie 1943 și a relevat că această 
răscoală reprezintă un capitol 
din istoria luptei întregului po
por polonez împotriva ocupației 
hitleriste.

Ziua în care se cinstește me
moria luptătorilor căzuti în 
ghetoul Varșoviei prilejuiește în 
fiecare an, din partea oamenilor 
iubitori de libertate și progres 
de pretutindeni, ’reafirmarea ho- 
tărîrii de a lupta neobosit pen
tru democrație, progres social, 
pace și securitate internațională.

împotriva unităților hi-
răsculatilor împotriva 

naziste cotropitoare



I

Lovitură de stat
in Sierra Leone

Mita »-a împlinit un an de ctnd 
asMHrta din Sierra Leone a înlăturat de la 
putere guvernul civil și o nouă lovitură 
de sfat s-a produs în noaptea de 
miercuri spre joi. Potrivit informațiilor 
caro circulS la Monrovia, capitala Libe
riei, relateaxă Agenfia Franca Presse, un 
grup de militari sub conducerea ser
gentului major Mamadou Rogers a b- 
rectat pe președintele și vicepreședin
tele 'fării, precum și o parte din ofiferii 
superiori. Comunicațiile Sierrei Leone cu 
tSrîfe străine au fost întrerupte, iar 
postul de radio din Freetown și-a încetat 
emisiunile.

Agenfia France Presse relevă că lovi
tura de stat din Sierra Leone readuce 
h»j actualitate instabilitatea politică din 
această fără, declanșată în 1964, după 
moartea lui Sir Milton Margai. Fostul 
om de stat, care a condus țara spre 
independentă, a fost înlocuit de către 
fratele său Albert Margai, conducătorul 
Partidului Poporului din Sierra Leone. 
Liderii acestui partid preconizau revi
zuirea constitufiei, proclamarea republi
cii, (deși independentă, {ara are statut 
de dominion), precum și unele măsuri 
menite să anihileze partidele de opozi
ție. Ultima măsură a stîrnit o reacfie 
foarte puternică din partea partidului 
Congresul poporului, condus de Siaka 
Stevens.

Conflictele dintre cele două partide 
au fost amplificate și de faptul că ele 
erau organizate pe considerente etnice. 
Partidul poporului reprezenta tribul Men- 
de din sudul fării, iar Congresul poporu
lui — tribul Teme din nord.

La alegerile din martie anul trecut, 
Congresul poporului a obfinut un avantaj 
electoral (contestat de Partidul poporu
lui — aflat în acea perioadă la putere) 
ceea ce dădea o nouă configurafie par
lamentului și guvernului. In urma creș
terii tensiunii din fără, armata a preluat 
puterea. Militarii au elaborat un proiect 
de „reformă^nafională" menită să ducă 
la „atenuarea disensiunilor dintre grupă
rile politice* și la instaurarea unui gu
vern civil care urma să fio instaurat în

DUPĂ REUNIUNEA DE LA HONOLULU

Noi stipendii americane 
jjentru regimul de la Seul
Cînd Departamentul de Stat a fă-- 

cut cunoscut săptâmîna trecută că 
președintele Johnson urmează să 
se întîlnească la 17 aprilie la Ho
nolulu cu conducătorul regimului 
de la Seul, Pak Cijan Hi, un zia
rist occidental se întreba ce l-a 
determinat pe șeful Casei Albe să 
traverseze Pacificul — într-un mo
ment în care Statele Unite sînt con
fruntate cu probleme atît de difi
cile — pentru a purta convorbiri 
cu reprezentantul marionetelor sud- 
coreene. Acum, după ce cortina a 
căzut asupra întrevederilor și cei 
doi interlocutori au părăsit deco
rul pitoresc al insulelor Hawal, 
primul plecînd spre California, iar 
al doilea îndreptîndu-se spre Seul, 
mobilul acestei întîlniri pare să nu 
mai constituie o enigmă.

Așa cum rezultă din comunica
tul comun dat publicității la Ho
nolulu, principala temă a convor
birilor americano—sud-coreene a 
constituit-o programul de înarmare 
intensivă a Coreii de sud. Agita
rea spiritelor militariste de la sud 
de paralela 38 nu reprezintă, desi
gur, un lucru nou. Dar în ultimul 
timp marionetele de la Seul au in
tensificat, într-un ritm nemaiîntîlnit 
pînă în prezent, pregătirile mili
tare, au luat măsuri de militarizare 
pe scară largă a producției. Folo
sind drept pretext pentru intensi
ficarea pregătirilor militare mă
sura legitimă a R.P.D. Coreene de 
capturare, în apropierea țărmuri
lor, a navei spion americane „Pue
blo* — măsură pe care au pre
zentat-o drept act „agresiv* — 
marionetele sud-coreene au consi
derat totodată că a sosit un prilej 
nimerit pentru a obține din S.U.A. 
noi ajutoare. Vizita efectuată în 
februarie la Seul de trimisul spe
cial al președintelui american, Cy
rus Vance, nu a urmărit în fapt de- 
cît să pună la punct detaliile aces
tui ajutor. Dar, după cît se pare, 
Pak Cijan Hi a dorit asigurări 
chiar din partea președintelui 
Johnson. Și nu s-ar putea spune că 
nu le-a obținut. Comunicatul de la 
Honolulu o spune, astfel, fără echi
voc : „Statele Unite vor contribui 
la modernizarea forțelor armate ale 
Coreei de sud*.

Este știut că existența regimului 
dictatorial de la Seul ar fi cu to
tul efemeră dacă nu s-ar sprijini 
pe cel 50 000 de soldați americani 
staționați în Coreea de sud, pe sti
pendiile continue pe care Was
hingtonul le pompează interpușilor 
săi sud-coreeni. „Ajutorul nostru 
economic șl militar rămîne vital' 
pentru Coreea de sud, declara re
cent secretarul de stat adjunct, 
William Bundy, în iața Comisiei 
pentru afaceri externe a Camerei 
Reprezentanților. Potrivit agenției 
„Associated Press', numai ajuto
rul militar se ridică la aproximativ 
160 milioane dolari anual. Pentru 
anul acesta a fost deja autorizat 
un ajutor militar suplimentar de 

iulie a.c. După toate probabilitățile, 
noua lovitură de stat va amîna reali
zarea acestor obiective.

Observatorii africani apreciază că in
stabilitatea politică din Sierra Leone se 
datorează în bună măsură faptului că 
planurile de dezvoltare economică a 
fării nu au fost îndeplinite de condu
cerile care s-au succedat, ceea ce a dat 
naștere unor nemulțumiri în diferite stra
turi sociale ale popularei, precum și 
în rîndurile armatei.

Situată £n Africa occidentală, 
Sierra Leone este una din cele 
mai mici țări de pe continent, 
cu o suprafață de 72.326 km.p. 
Populația sa este de aproxima
tiv 2,5 milioane locuitori, împăr
țită în 13 triburi, dintre care 
cele mai mari sînt Mende ți 
Teme (2/3 din populație). Zăcă
mintele minerale constituie 
principalele bogății ale țării. 65 
la sută din valoarea exportu
rilor este reprezentată de dia
mante.

100 milioane dolari, care „cores
punde unei necesități majore ac
tuale a Coreii de sud* (New York 
Times). Această necesitate se va 
numi în concret: bombardiere 
Phantom F-4C, instalații radar, 
nave de patrulare, muniții etc., sub 
pavăza cărora marionetele își vor 
putea continua acțiunile provoca
toare.

In dorința de a-șl menține șl 
consolida pozițiile strategice în 
peninsula coreeană, Statele Unite 
fac totul — și întîlnirea de la Ho
nolulu o demonstrează cu prisosin
ță — pentru' a Întări regimul dic
tatorial sud-coreean, pentru a-1 
spori rolul de instrument al încor
dării situației în Extremul Orient.

Radu BOGDAN

(Urmare din pag. I)

ropean obiectivelor politicii Wa
shingtonului; instrument al domina
ției S.U.A. asupra propriilor lor a- 
liați.

Ce perspective putea avea lumea 
în general și Europa în special, în 
perpetuarea unei atari situații ? Din 
fericire, progresul este o lege abso
lută a umanității. Și în ciuda unor 
zigzaguri, a unor meandre, mersul 
înainte rămîne direcția ireversibilă 
pe care se angajează popoarele. Ță
rile socialiste și-au consolidat orân
duirea, adăugind impetuoasei dezvol
tări interne prestigiul unei politici 
externe atașate ideii de pace și co
laborare internațională. Mișcarea de 
eliberare națională a adus pe harta 
politică a lumii noi state avide de 
afirmare independentă a propriei lor 
personalități. în însuși rîndul țărilor 
europene din apus s-au petrecut 
schimbări economice și de mentalita
te care au intrat în conflict deschis 
cu politica de dominație a Statelor 
Unite. La rîndul ei, dezvoltarea teh
nicii militare a împins în desue
tudine concepția militară iniția
lă a pactului nord-atlantic ; nu nu
mai că monopolul atomic american 
a dispărut rapid, dar apariția arme
lor racheto-nucleare a impus nece
sitatea revizuirii vechil doctrine pe 
care se bazau promotorii N.A.T.O. 
Nu avatarurile acestei doctrine — 
care în esență rămîne tot mllitar- 
agresivă — importă, ci implicațiile 
modificărilor ei asupra structurii re
lațiilor dintre partenerii atlantici. Le 
complică, le contorsionează, dezvă
luie țărilor europene perspective cu 
care nu se pot împăca.

Dacă Washingtonul se crampo
nează de acest bloc și încearcă să-i 
prelungească existența, o face nu pe 
motive de apărare împotriva vre
unui „pericol din răsărit", în care el 
însuși nu crede, ci pentru a-și întări 
dominația asupra partenerilor vest- 
europeni, a nu-i lăsa să scape de sub 
control și pentru a frîna tendințele 
centrifuge din sîmil acestei organi
zații. N.A.T.O. — principal instru
ment al variantei moderne a ob
scurantismului medieval : războiul 
rece. Cu întreaga sa suită funestă : 
neîncredere, suspiciune, nestînjenită 
cursă a înarmărilor, menținerea unui 
climat propice focarelor de tensiune 
în Europa sau în' altă parte a glo
bului.

VIENA

REUNIUNEA
CONSILIULUI 
DEZVOLTĂRII 
INDUSTRIALE

VIENA. 18 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Miercuri după-amiază s-a deschis 
la Viena cea de-a Il-a sesiune a 
Consiliului dezvoltării industriale, 
organ deliberativ al Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvolta
re industrială (UNIDO). Participă 
45 de țări membre ale Consiliului 
precum ți observatori. România 
este reprezentată de o .delegație 
condusă de Gheorghe Pele, amba
sadorul României la Viena, repre
zentant permanent al țării noastre 
pe lingă UNIDO.

UNIDO ți-a început activitatea 
anul trecut ca organizație speciali
zată în promovarea cooperării in
dustriale internaționale, stabilin- 
du-ți sediul permanent la Viena. 
Potrivit statutului său, adoptat de 
cea de-a XXl-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., UNIDO are 
menirea să contribuie la procesul 
de industrializare în țările în curs 
de dezvoltare ți să constituie un 
cadru propice de colaborare șl co
operare între țările membre ale 
O.N.U. Ca membră a Consiliului 
dezvoltării industriale, România 
contribuie în mod activ la aborda
rea constructivă a problemelor 
complexe care stau in atenția orga
nizației, împărtățind propria sa 
experiență în procesul edificării 
unei economii prospere.

Actuala sesiune a Consiliului 
dezvoltării industriale va dezbate, 
printre altele, raportul de activi
tate pe 1967 al secretariatului or
ganizației, programul de lucru pe 
1968—1969, va analiza activitatea 
organismelor O.N.U. în domeniul 
dezvoltării industriale.

La San-Salvador, capitala Salvadorului, a avut loc o impresionantă demonstrație a profesorilor și studenți
lor. Ei cerea» reprimirea la lucru a profesorilor ilegal concediați și plata salariilor neachitate. In foto t 

coloanele de manifestanți în fața parlamentului.

Se afirmă că retragerea Franței 
din sistemul militar integrat al 
N.A.T.O. constituie o lovitură de 
gratie dată organizației atlantice. Este 
în mare parte adevărat. Dar poziția 
Franței ilustrează, fără îndoială, în 
modul cel mai elocvent incompatibi
litatea între existenta ca atare a 
pactului și interesele reale ale țări
lor vest-europene, decurgînd din 
noile condiții de dezvoltare.

Pe plan economic. Franța, Anglia, 
R. F. a Germaniei, Italia etc. au cu
noscut în ultimii ani o dezvoltare 
care, în ciuda diferențierii și fluctua

N. A. T. 0. — frină 
în calea destinderii

țiilor, a redus simțitor din ponderea 
Statelor Unite în producția capitalis
tă luată în ansamblu. De aici, ten
dința firească de a menține o evo
luție economică favorabilă și de a-și 
apăra cu îndîrjire pozițiile lezate 
prin sistemul de raporturi promovat 
de S.U.A. prin intermediul N.A.T.O. 
Deteriorarea poziției dolarului, noile 
măsuri enunțate de președintele John
son pentru protejarea economiei ame
ricane, penetrația masivă a capitalu
lui american în țările vest-europene 
sînt tot atîtea elemente de natură a 
stimula fortificarea tendințelor ce se 
manifestă în aceste țări spre o dega
jare de rigorile impuse de expansiu
nea economică și politică a S.U.A.

Prezenta militară americană este 
supusă unei puternice presiuni. In 
primul rînd, pentru că utilitatea ei 
este contestată. Este evident că nici 
o primejdie de război nu vine din 
răsărit. în schimb, menținerea de că
tre S.U.A. a pîrghiei principale în 
manevrarea armelor nucleare implică

Tovarășul Corneliu Mănescu 
a sosit la New York

Dineu oferit la Roma de ministrul de externe al Italiei

Generale a O.N.U. La aeroportul 
internațional Kennedy, Corneliu 
Mănescu a fost întîmpinat de 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al României pe 
lîngă O.N.U., și de Cornel Bogdan, 
ambasadorul român la Washington. 
Au fost de față, de asemenea, re
prezentanții permanenți ai unor 
state membre ale O.N.U., ziariști. 
Președintele Adunării Generale a 
fost salutat la sosire de șeful pro
tocolului O.N.U., Pierre de Meule- 
meester.

ROMA. 18 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : în 
drum spre New York, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
președintele Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut o escală la Roma.

Miercuri seara, ministrul de ex
terne italian, Amintore Fanfani, a 
oferit un dineu în cinstea oaspete
lui român. Cu acest prilej a avut 
loc un amplu schimb de păreri pri
vind situația internațională actuală 
și relațiile dintre cele două țări.

La dineu, care s.-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a participat, de asemenea, 
Cornel Burtică, ambasadorul Ro
mâniei la Roma.

Joi la amiază, Corneliu Mănescu 
a părăsit Roma, plecînd cu avio
nul spre New York.

★
NEW YORK 18 (Agerpres). — La 

18 aprilie a sosit la New York 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România* președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării

Congresul Frontului 
Popular Patriotic 
din R. P. legară
BUDAPESTA 18. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Joi, la Budapesta, au conti
nuat lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Frontului Popular Pa
triotic din R. P. Ungară. în ca
drul ședinței de după-amiază a luat 
cuvîntul Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U.

mal multe riscuri decît avantaje. 
„Umbrela nucleară" a S.U.A. a deve
nit pentru un șir de țări vest-euro
pene o sabie a lui Damocles. In ace
lași timp, obligarea țărilor vest-euro- 
pene de a suporta cheltuielile nece
sitate de prezenta trupelor și arma
mentului militar american, ca și de 
a achiziționa armament din S.U.A. 
nu se poate traduce în economia a- 
cestor țări decît prin noi împovărări 
a bugetelor lor. Iar elaborarea unui 
plan de înarmări pe termen de 5 ani 
(Franța făcînd excepție) hotărîtă, la 
ultima sesiune a N.A.T.O., nu este de 

natură a modifica perspectivele în 
acest sens. Ideea nu e lipsită de abi
litate, ea încercînd să asigure intere
sele unor consorți! monopoliste de 
armament. Relansarea militară a 
N.A.T.O. va avea oare șansa de a 
supraviețui suflului nou ce pare a 
cuprinde tot mai larg țările membre 
ale alianței ?

Este o problemă pe care, fără în
doială, adeptii incorigibili ai organi
zației nu au întîrziat să și-o pună. 
Ca probă, subita vocație ce a fost 
atribuită N.A.T.O. : „înlesnirea des
tinderii între Vest și Est".

Dar pactele de tipul N.A.T.O., con
cepute ca armă colectivă de agresiu
ne, nu-și pot schimba caracterul și 
lucrul acesta îl atestă nenumărate 
precedente istorice. Este plină de 
semnificații încercarea de a-i înno
bila conținutul prin referiri la un 
rol potential de intermediar pentru 
o înțelegere între statele europene 
aparținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite. In. această încercare se

„STATELE UNITE TREBUIE 
SĂ SE RETRAGĂ DIN VIETNAM 

CIT MAI REPEDE POSIBIL" 
Declarații ale unor senatori americani

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din 
senatul american, Mike Mansfield, a 
declarat într-un interviu televizat că 
Statele Unite trebuie să se retragă 
din Vietnam cît mai repede posibil, 
în condiții onorabile, „deoarece nu 
avem acolo interese vitale, iar pre
zența noastră nu este necesară secu
rității S.U.A.".

Președintele Comisiei senatoriale 
pentru probleme externe, William 
Fulbright, a cerut ca Statele Unite 
să accepte propunerea R. D. Viet
nam privind alegerea orașului Pnom 
Penh ca loc de contact între repre
zentanții celor două țări. Luînd cu
vîntul la conferința societății ameri
cane a redactorilor de ziare, Ful

reflectă însuși puternicul curent în
noitor în relațiile intereuropene. Doar 
este limpede oricui că pactul N.A.T.O. 
nu poate deveni un instrument de des
tindere cînd el perpetuează concepția 
recurgerii la forță și tinde în mod 
obiectiv la permanentizarea stării de 
rupere în două a Europei. Și cum 
poate N.A.T.O. realiza asemenea d- 
biective cînd existența sa generează 
zi de zi noi contradicții chiar în rîn
dul partenerilor organizației?

Mai mult sau mai puțin deschis 
mărturisite, recunoașterea anacronis
mului N.A.T.O. capătă extindere nu 

numai în rîndul opiniei publice euro
pene, ci și în unele cercuri conducă
toare, guvernamentale din occident 
Este vădit că Europa caută să se re
găsească în ceea ce au mai pozitiv 
tradiționalele sale legături șl schim
buri de valori materiale și spirituale. 
Un ziar american aprecia că în Ulti
mii ani în Europa au avut loc peste 
100 de contacte la nivelurile cele mai 
de răspundere. între țările socialiste 
și țările membre ale N.A.T.O. Ele 
s-au soldat cu acorduri comerciale 
de mare amploare, cu aranjamente 
culturale și de altă natură care au 
înlesnit apariția unui nou climat în
tre statele și popoarele continentului. 
Și — de fiecare dată, principiile fa- 
vorizînd o nouă etică în practica re
lațiilor interstatale — respectarea in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecul și prețuirea reciprocă. 
— și-au găsit'un loc de frunte în do
cumentele comune adoptate sau de
clarațiile făcute. Calea spre securita
tea europeană trece tocmai prin ase

Sesiunea
Adunării Naționale 
a R.S. Cehoslovace

PRAGA 18 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. transmite că la Praga 
s-au deschis joi lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace. Adunarea a aprobat de
misia lui Bohuslav Lastovicka din 
postul de președinte al Adunării 
Naționale și a ales în această func
ție pe Josef Smrkovsky.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Josef Smrkovsky a subliniat că în 
fața Adunării Naționale stau sar
cini importante, angajîndu-se să 
depună toate eforturile pentru în
deplinirea misiunii sale.

bright a condamnat din nou actuala 
politică a administrației, subliniind 
că războiul din Vietnam a dus la 
scăderea prestigiului Statelor Unite 
în lume, a influențat negativ asupra 
stabilității dolarului și a zdruncinat 
pacea și liniștea în orașele ameri
cane.

La rîndul său, senatorul Eugene 
McCarthy, a arătat. în cadrul unui 
discurs pronunțat la Pittsburg, că 
Statele Unite trebuie să renunțe la 
tergiversările privind alegerea locu
lui de contact dintre reprezentanții 
Washingtonului și Hanoiului pentru 
a se ajunge la o reglementare poli
tică a conflictului din Vietnam.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a anun
țat că secretarul general, U Thant, a 
avut miercuri o întrevedere cu am
basadorul S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, cu care a examinat „di
ferite localități posibile de a fi ac
ceptabile atît Washingtonului, cît șl 
Hanoiului" pentru convorbirile pre
liminare de pace în Vietnam. Pur
tătorul de cuvînt Au a indicat des
pre care oraș? este vorba, mențio- 
nînd numai că U Thant a confir
mat sîmbăta trecută că în rîndul 
acestora se află și Parisul. El a 
adăugat că secretarul general al 
O.N.U. „menține un contact" cu Ha
noiul prin intermediul „canalelor 
obișnuite".

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. anunță că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, l-a pri
mit miercuri pe reprezentantul Po
loniei la O.N.U., Bogdan Tomoro- 
wicz, cu care a avut o convorbire 
în legătură cu situația internațională 
și în special cu situația din Asia de 
sud-est Potrivit agenției, comentarii 
apărute în presă nu exclud posibi
litatea ca Tomorowicz să-l fi infor
mat pe U Thant că guvernul Polo
niei este dispus să creeze condițiile 
necesare pentru desfășurarea la 
Varșovia a convorbirilor dintre re
prezentanții S.U.A. și R. D. Vietnam.

menea înțelegeri bilaterale, de natu
ră să faciliteze, prin acumularea lor 
cantitativă, saltul calitativ spre des
tindere și cooperare multilaterală, 
nestingherită. La o asemenea evolu
ție cheamă interesele economice ale 
țărilor apusene, interesele propriei 
lor dezvoltări în pace si securitate.

Nu intîmplător Franța duce politi
ca pe care o duce, nu întîmplător la 
congresul Partidului social-democrat 
din Germania federală s-au făcut 
auzite accente noi în legătură cu ro
lul și locul N.A.T.O. în Europa de 
astăzi, nu întîmplător un ziar turc 
scrie că „dacă vom renunța la ini
țiativa Est-Vest în favoarea Trata
tului Atlanticului de nord, atunci re
lațiile noastre cu țările din răsărit 
vor marca un regres șt speranțele 
noastre se vor spulbera" („Cumhu
riyet").

Dezbaterea vie care are loc în Ita
lia în legătură cu viitorul tării în 
cadrul N.A.T.O., priza pe care o au 
în opinia publică europeană inițiati
vele urmărind înțelegerea între state 
aparținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite (rezoluția celor 9 de la 
O.N.U. la inițiativa românească este 
unul din exemplele cele mai semni
ficative), disocierea tot mai categori
că de acțiunile primejdioase pe care 
le întreprinde principala putere at
lantică — S.U.A. — toate acestea, ca 
și multe altele, reprezintă semnele 
certe ale tendinței spre eliberarea 
țărilor vest-europene de sub influen
te străine cerințelor lor firești de 
dezvoltare.

Nu modificările de fațadă ale 
N.A.T.O. vor netezi calea colaborării 
intereuropene, a stabilirii unui sistem 
eficient de securitate bazat pe ra
porturi de respect mutual si egalita
te între toate statele, ci lichidarea 
acestei organizații. Desființarea blocu
rilor militare ar înlesni cu adevărat 
procesul de restabilire a încrederii în
tre state, de destindere a încordării 
și de lărgire a cooperării internațio
nale pe continentul nostru. Aceasta 
este problema care se pune astăzi ță
rilor europene. Avantajele pe care 
le-au oferit în ultimii ani multiplele 
acorduri și înțelegeri comune și care 
s-au tradus în crearea acestui în
ceput de climat nou. acționează asu
pra țărilor europene ca un stimulent 
pentru lărgirea bunelor raporturi în
tre ele, în interesul destinderii, al a- 
sigurării securității pe continentul 
nostru și în lume.

AGENȚIILE
DE PRESĂ

TRANSMIT:

Autoritățile de la Lagos 
sînt dispuse să înceapă 
tratative cu secesioniștil 
biairezl, a declarat comisarul 
federal pentru problemele ex
terne ale guvernului Nigeriei, 
Okoi Arikbo. Adresîndu-se joi 
ziariștilor, acesta a precizat că 
sînt necesare renunțarea la se
cesiune și acceptarea de către 
Biafra a noii constituții nige- 
riene, care consfințește împăr
țirea țării în 12 state. El a făcut 
cunoscut că ar putea fi angajate 
tratative chiar înainte de a se in
stitui măsura de încetare a fo
cului.

La 17 aprilie, anunță A- 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană, un grup de militari ame
ricani înarmați a pătruns într-un 
sector al zonei demilitarizate în 
apropiere de localitatea Masa- 
dong, aflat sub controlul R.P.D. 
Coreene, atacînd un post al Ar
matei Populare Coreene. Atacul 
a fost respins. Agenția avertizea
ză partea americană că va purta 
întreaga răspundere pentru con
secințele pe care le vor avea ase
menea acțiuni.

Răspunzînd la 'Întrebări 
în cadrul unei ședințe a Comi
siei pentru afaceri externe ar 
Adunării Naționale Franceze, 
Couve de Murville, ministrul de 
externe francez, a amintit că gu
vernul francez s-a angajat de mai 
mulți ani într-o politică menită 
să îmbunătățească relațiile cu 
Estul. în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, ministrul de 
externe francez a precizat că em
bargoul asupra livrărilor de a- 
vioane de luptă franceze „Mi
rage" Israelului este menținut.

La invitația guvernului 
Japonez, la Tokio a sosit joi 
într-o vizită oficială, Josef Klaus, 
cancelarul Austriei. El este în
soțit de ministrul, austriac de ex- 

’ teme, Kurt Waldheim, precum și 
un grup de colaboratori. Oaspe
ții au fost întâmpinați pe aero
portul internațional Haneda de 
către premierul japonez Eisaku 
Sato, de membri ai guvernului 
și membri ai corpului diploma
tic.

O serie de experiențe co
mune sovleto-franceze au 
fost efectuate în luna martie și 
începutul lunii aprilie în Insula 
Kerguelen din Oceanul Indian și 
în localitatea Sogra, regiunea Ar- 
hanghelsk, (nordul U.R.S.S.), a- 
nuntă agenția TASS. Oamenii de 
știință din cele două țări au e- 
fectuat concomitent cîteva lan
sări de stratostate la înălțimi de 
35 km.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a anunțat 
miercuri reducerea temporară a 
efectivelor indiene din cadrul 
Comisiilor internaționale de su
praveghere și control din Viet
nam și Laos.

După cum anunță agen
ția China Nouă, în zilele de 
17 și 18 aprilie, un avion mili
tar american a pătruns în trei 
rinduri în spațiul aerian al R.P. 
Chineze în zona unor insule din 
provincia Guandun. Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R.P. Chineze 
a fost autorizat să adreseze un 
avertisment în legătură cu a- 
ceste acțiuni provocatoare, men
ționează agenția.

într-o conferință de pre
să ținută miercuri la Stockholm, 
Eduard Mezincescu, ambasadorul 
României în Suedia, a vorbit des
pre baza materială a turismului 
în România, precum și despre 
facilitățile acordate turiștilor. Cu 
această ocazie au fost prezenta
te filmele „Eforie 1967", „Mî- 
năstirile din nordul Moldovei" și 
„Brâncuși".

La 18 aprilie a sosit la 
Moscova într-o vizită oficială, la 
invitația guvernului sovietic, 
Mahmud Riad, ministrul de ex
terne al R.A.U. Cu prilejul vizi
tei el va avea convorbiri în pro
bleme internaționale de interes 
reciproc cu ministrul afaceriloi 
externe, Andrei Gromîko.

S-a deschis la Paris a 
V-a Bienală iranceză de 
mășlnl-iuielte ți echipa
ment mecanic. Participă 
peste 600 de expozanți din Fran
ța și alte țări. România este pre
zentă cu un stand de mașini- 
unelte și rulmenți, instalat pe o 
suprafață de circa 200 mp. în 
standul românesc expun între
prinderile de comerț exterior 
Mașinexport și Tehnoimport

în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos—214". La 
bordul satelitului este instalată a- 
paratură pentru continuarea ex
plorării spațiului cosmic, potrivit 
programului anunțat de agenția 
TASS în martie 1962.
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