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REALIZAREA RITMICA
A BENEFICIULUI -

imperativ al dezvoltării
'l

economice
La Conferința Națională a partidului s-a subliniat că ridicarea gradului de rentabilitate în industrie este o problemă de însemnătate națională, fundamentală, a întregii societăți, de care depind sporirea acumulărilor, ritmul creșterii producției materiale. Orice activitate economică' — și, în primul rînd producția materială — trebuie să fie cît mai rentabilă să ducă la îmbunătățirea neîntreruptă a raportului dintre rezultatele obținute și cheltuielile de muncă socială efectuate, asigurînd creșterea continuă a beneficiului — mobilul indispensabil al întregii activități p .oductive, în legătură cu modul în care se înfăptuiesc aceste sarcini 

în,.întreprinderile și ramurile productive, cu volumul și ritmul de realizare a beneficiilor, — comparativ cu prevederile planului — ne-am adresat tov. Emil Hatos, secretar general în Ministerul Finanțelor, care ne-a relatat':
— Acum, după trecerea celei 

mai mari părți a anului, se poa
te spune că toate ministerele —

Convorbire 
cu tov. Emil HATOS, 

secretar general 
în Ministerul Finanfelor

tendințe care au „tras in jos" 
curba în general ascendentă a 
nivelului beneficiilor ?— Din păcate, au existat și astfel de tendințe, împovărătoare pentru beneficii. Mai întîi, la nivel de întreprindere, planul de beneficii nu a fost îndeplinit de mai multe unități din ramurile industriei chimice, construcțiilor, economiei forestiere, nerealizări care au grevat asupra rezultatelor obținute de celelalte întreprinderi din aceste ramuri. O atare situație, precum și faptul că în trimestrul al treilea, față de sfîr- șitul semestrului I, unele întreprinderi și organizații economice nu au ieșit din impas' înregistrînd __ _s_____ ____ ________ _____ „_______ — în continuare — nerealizări la

cu excepția Ministerului Căilor capitolul beneficii, pun sub semnul 
Ferate — an îndeplinit planul de - 
beneficii și au obținut beneficii 
suplimentare. în acesț efort general al aproape tuturor ramurilor economice, remarcăm nivelurile de beneficiu consemnate de 
către Ministerele Industriei C.bi- 
mice, Construcțiilor de Mașini, Metalurgice, Petrolului și Economiei 
Forestiere. Așa se explică faptul că 
volumul beneficiilor totale reali
tate în trei trimestre a depășit cifra 
planificată cu 6,4 la sută, echiva
lentul a sute ți sute de milioane 
IeLEvident, rezultatele obținute In creșterea beneficiilor oglindesc accentuarea rolului factorilor calita- țj’ i în activitatea economică din a- st an, care și-a găsit concretizarea în realizarea unor ritmuri înalte de creștere a producției materiale, în condițiile ridicării mai 
intense a productivității muncii, ale reducerii costurilor și sporirii rentabilității. Ele reflectă condițiile superioare în care se desfășoară întreaga activitate economi
că, în procesul aplicării lor Conferinței Naționale 
duluL

întrebării adîncimea, seriozitatea și perseverența cu care s-au aplicat măsurile de organizare superioară a producției și a muncii, de creștere a productivității muncii, de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, ea și de utilizare judicioasă a fondurilor fixe. Nu există nici un fel de circumstanțe atenuante în cazul a- celor întreprinderi ale Ministerelor Industriei Construcțiilor, Economiei Forestiere, Industriei Alimentare, care nu numai că n-au lichidat sistemul „pierderilor planificate", dar au și depășit nivelul planificat al acestor pierderi, sau al celor 24 întreprinderi tot din cadrul ministerelor amintite care, deși au fost prevăzute să realizeze beneficii, în realitate, au daf... pierderi. Chiar dacă în comparație cu 
situația de Ia 30 iunie a.c., numărul 
unităților ce au înregistrat pier
deri peste plan a scăzut substan
țial, cu 36, totuși valoarea acestor deficite se menține încă la un nivel inadmisibil de mare.

privită în unele din aceste întreprinderi acțiunea de rentabilizare. In acest sens, dintr-un sondaj e- fectuat recent de organele Ministerului Finanțelor a rezultat că, din 8 întreprinderi verificate, la care se depășise scadența pentru aplicarea a 116 măsuri de' rentabilizare — cu o eficiență estimată de 26,7 milioane lei — în 5 unități nu se realizaseră economiile planificate, a căror valoare trebuia să se ridice la 21,7 milioane lei. Cu greu pot fi luate în considerare justificările acelor comitete de direcție care nu au a- plicat propriile măsuri preconizate în vederea rentabilizării. Dar a- ceasta înseamnă că nici forurile de resort ale întreprinderilor respective nu au controlat și nu au tras la răspundere pe cei ce tărăgănează intervenția hotărîtă în scopul înlăturării pierderilor.
— Ce alte resurse 

bilități existente în 
creșterii continue a 
lor au rămas insuficient fructi
ficate și care sînt cauzele ce în- 
tîrzie atragerea lor în circuitul 
producției și acumulărilor bă
nești ?

și posir 
domeniul 
beneficii-

— Depășirea și mai substanția
lă a planului de beneficii, de a- 
cumulări bănești era pe deplin 
realizabilă, dacă șe înlăturau fac-
(Continuare în pag. a III-a)

hotărîri- a parti-
succinta— Rețintnd această 

caracterizare a rezultatelor ob
ținute pînă acum în creșterea 
eficienței economice, se pune 
întrebarea: reprezintă ele un 
plafon maxim 1 Sau, cu alte 
cuvinte, au existat și unele

— în legătură cu „trecerea" 
unor unități economice de la 
beneficii la pierderi, pe de o 
parte, și depășirea deficitelor 
planificate la întreprinderile 
nerentabile, pe de altă parte 
— care sînt principalele cauze 
ce au generat o atare situație ?— Cauza... cauzelor constă în superficialitatea și, pe alocuri, în lipsa de răspundere cu care a fost

Stadiul lucrărilor la noul 
bazin portuar ConstanțaA fost realizat, cu circa un an mai devreme, principalul obiectiv din etapa întîi a vastului plan de construcție a digului de închidere a noului bazin portuar Constanța. El este de trei ori mai mare decît cel vechi și însumează peste 5 300 metri lungime. După cum s-a mai anunțat, au fost terminate aici punctul de acostare a navelor petroliere, primele două dane destinate navelor mineraliere, pasajul rutier de la poarta de intrare In portul sudic, platforme, căi ferate și drumuri interioare.în prezent, concomitent cu turnarea ultimei părți a coronamentului digului de larg, se lucrează la construcția porții de intrare în bazin, a farului de semnalizare, cheiurilor, platformelor și altor obiective din interiorul bazinului portuar. Sînt continuate, de asemenea, într-un ritm susținut, lucrările de excavare a fundului bazinului la adîn- cimea de 13—14 metri, propice accesului navelor de mare tonaj.

Noi capacități de producție 
in industria ușoarăAu fost terminate lucrările de modernizare și sporire a capacității a 29 de întreprinderi și secții de producție din industria ușoară. Printre aceste unități amintim întreprinderile textile din Galați, Pitești și Craiova, Combinatul de cauciuc „Jilava", Fabrica de lînă integrată din Constanța. Este de remarcat că peste 50 la sută din utilaje și instalații au fost furnizate de uzinele constructoare de mașini din țară.înzestrarea tehnică și aplicarea cu succes a unor măsuri tehnico-organizatorice au dus în 1968 la realizarea în plus față de anul precedent a circa 16 milioane mp țesături, 9 milioane tricotaje, 6 milioane perechi încălțăminte și a multor altor produse din acest sector.în prezent se modernizează încă 56 de întreprinderi, lucrările urmînd să fie terminata în cursul anului viitor.

(Agerpres)

Funcția activă
a expoziției
tehnico
științifice
Jr JpAți avut vreodată posibilitatea să felul în care o expoziție sau tehnică specialiști — cercetători proiectant!, ingineri din producție ? Ei transformă momentul vizitei — îndeobște cu caracter recreativ — într-o activă preocupare de informare și studiu, interesîndu-se de exponatele care le atrag a- tenția. discutînd cu cei ce dau lămuriri în fața standurilor, soliciting frecvent bibliografii, scheme, prospecte. Revoluția științifică și tehnică mondială, cu șuvoiul ei vertiginos de cunoștințe și rezultata noi. impune cooperarea permanentă între diferitele discipline și ramuri ale cercetării și între unitățile științifice și producție. în acest context, expozițiile teli- nico-știintifice apar nu nninai ca simple momente de bilanț în activitatea unuia sau altuia dintre colectivele de cercetare, dar și ca utile mijloace de comunicare promptă și cuprinzătoare între nucleele de oameni de știință șî între acestea și reprezentanții fabricilor și. uzinclur. De altfel, vi a • VYA r-irt rT 5 ’ ’Si» ' ’

urmăriți vizitează științifică diverșii Dr. ing. Florin 
TĂNĂSESCU 
secretar științific 

al Institutului ae cer
cetări și proiectări elec

trotehnice

atenție deosebită organizării cît mai sistematice de expoziții științifice și tehnice „sintetice". în care să se reflecte nu atît realizările mai importante ale unei perioade determinate, cît mai ales preocupările și rezultatele de ultimă oră.Din unghiul de vedere al institutelor de cercetări, sînt edificatoare, cred, diferitele „standuri" sau „saloane științifice" cu caracter permanent, organizate în cele mai multe dintre țările evoluate teh-- nic și industrial. Oglindind realizările unui singur colectiv de cercetare sau ale unor ramuri economice întregi — electrotehnică și e- nergetică, electronică șl. automatizare. chimie, fizică, metalurgie — a- cestea au devenit .... - cp timpul importantepe pian mondial se' .'a* punți de întilhife" în-cordă. în prezent, o tre oamenii de știință

Șantierul de construcții și montaje 
din BuzăuColectivul șantierului de construcții și montaje din Buzău și-a îndeplinit planul anual de producție la toți indicatorii. In cursul acestui an. constructorii buzoieni au pus în funcțiune obiective industriale de mare importanță printre care : fabrica de zahăr, fabrica de electrozi, termocentrala și altele din noua zonă industrială a orașului.

Autobazele Ministerului Transporturilor 
Auto, Navalo și AerieneAutobazele Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene au îndeplinit sarcinile planului anual de stat al transporturilor de călători. Dintr-o serie de calcule preliminare, reiese că pînă la sfîrșitul anului vor fi transportați încă 25 milioane de călători.îndeplinirea planului înainte de termen se datorește înzestrării în acest an a Di-

recțiilor regionale de transporturi auto j cu 675 de autobuze, precum și folosirii . mai bune a parcului de autovehicule.
Centrala termoelectrică ParoșeniLa centrala termoelectrică Paroșeni, < unde s-au executat anul acesta construcții, ' modernizări și dotări în valoare de peste * 20 milioane lei, s-a îndeplinit cu o mai devreme planul de investiții pe 1968. lună anul
Fabrica de confecții din BîrladFabrica de confecții din Bîrlad prima unitate industrială din județul lui care a îndeplinit planul pe întregul an.Față de sarcinile la zi, colectivul acestei fabrici a realizat suplimentar o producție globală în valoare de circa 10 milioane lei și o economie peste plan în valoare de 250 000 lei. z-

este Vas-
(Agerpres)

șî reprezentanții uzinelor, terenul unor conlucrări extrem de fructuoase. Implicit, se contribuie astfel la evitarea situațiilor în care industria solicită cercetării rezolvarea unor aspecte deja clarificate și ale căror soluții există într-unul sau altul din laboratoarele de profil.Așa cum reiese și din practica diferitelor institute, centre, colective de cercetare de la catedre din tara noastră, în activitatea oamenilor de știință pot apărea teme interesante atît din colaborarea acestora cu industria, cit si din căutările novatoare, de vîrf, pe care cercetarea însăși le inițiază, pentru a asigura progresul continuu al sectorului economic vizat. Sub acest aspect, Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice — în care lucrez — servește, prin însuși profilul său deosebit de larg, mai multor sectoare economice importante. Ca o consecință, atît rezultatele reieșite din colaborări cu anu- miti beneficiari, care comportă, de multe ori, aplicații mai largi (a- . deseori doar cu mici; modificări), cît- șl celej care apar drept creațiinesolicitate, dar cu o deosebită însemnătate economică si practică, ‘ se impun a fi larg ponu-, larizate, aduse la cu-> noștința tuturor bene-> ficiarilor posibili. Din> acest punct de vedere.’ expozițiile apar adese-’ ori ea instrumente im-’ portante de informare, promptă, completă și> concretă a industriei cu> privire la realizările> cercetării, în evaluareaf importanței lor științi-‘ fîcc și tehnice, în re-, zolvare* operativă șî> fără pierderi inutile a> unor nevoi san pro-‘ bleme ale fabricilor și’ uzinelor. Concret, noiJ am căutat în ultimul, timp să dăm un carac-, ter sistematic activității .> legate de expoziții, ob-• ținînd din partea mi-' nisterului aprobarea de‘ a iniția cu regularitate., anual, asemenea mani-> festări. Cu toate acestea. nici în cazul colec-‘ tivului nostru și nici
(Continuare 
în pag. a V-n)

TIMIȘOARA
imagini de
anticipație

Interviu cu ing. Vasile POP, 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 

popular municipal Timișoara

Existența, la Timișoara, a vechii Cetăți, ale cărei ziduri, porți și șanțuri au fost demolate abia în 1898, a avut multiple implicații pe plan urbanistic. Prima schiță de sistematizare prevedea, în 1895, dezvoltarea orașului în jurul cetății pe un sistem radial-inelar. Ca urmare, există . în prezent moșteniri valoroase — artere radiale generoase, viabile încă, esplanada centrală etc. — dar și o seamă de imperfecțiuni (amplasarea industriilor pe tot cuprinsul orașului, trama stradală care concentrează traficul chiar prin centrul localității, întinderea exagerată a cartierelor de locuințe — de unde și densitatea necorespunzătoare), care constituie tot atîtea probleme pentru edilii timișoreni. Planul director.

definitivat recent, prevede un volum de construcții, lucrări edilitare, urbanistice, amenajări șl dotări apte să dea „orașului-gră- dină" o înfățișare substanțial modificată. Despre perspectivele Timișoarei în următorii ani ne-a vorbit inginerul VASILE POP, vicepreședinte al consiliului popular municipal.— Lucrările preliminare planului director au fost supuse unor îndelungate discuții cu specialiști din diferite departamente și instituții și analizate de către organele care îndrumă activitatea de proiectare șl de construcție — ne-a spus interlocutorul. Pe baza a- cestor analize, a observațiilor șî recomandărilor primite, colectivul de elaborare a sintetizat, într-o 
schiță de sistematizare, principiile de dezvoltare
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urbanistică a Timișoarei pînă în anul 1980. Orașul se va organiza pe zone funcționale, prin construirea centrului, a arterelor de penetrație și a noilor ansambluri : în sud — Calea Buziașului, în vest — cartierul Gării și zona Cir- cumvalațiunii, pînă la canalul Bega, în nord — Pădurea Verde. Punîndu-se în valoare condițiile naturale deosebite — parcurile din zonele Galați, Detunata, Abrud — se vor dezvolta în continuare, și în a- ceastă parte, importante cartiere de locuit. Se prevede construirea și închegarea ansamblurilor unor piețe centrale, unde se vor amplasa edificii social-cul-
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turale și administrative. Densitatea construcțiilor se va mări, urmărindu-se ca, în condiții optime de confort urban, să se obțină o eficientă economică sporită. Se propune un regim de înălțimi care va varia de la clădiri cu 1—4 nivele la clădiri înalte, cu 10—11 nivele și, poate, cu accente de 13—15 nivele.întreagă această activitate este pusă în legătură cu creșterea populației. Actualmente, Timișoara are 175 000 locuitori, dar se a- preciază că, în anul 1980, ea va atinge cifra de 250 000. Este o creștere spectaculoasă, care presupune, desigur, dezvoltarea corespunzătoare ■ con-
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LUCHIAN
în arta

universală
Jacques LASSAIGNE

Președintele Asociației Internationale a Criticilor de Artă

în 1968 Luchian ar fi avut o sută de ani. Ca și Matisse. Apropierea între acești doi pictori contemporani, a căror viață a urmat traiectorii așa de inegale, arată cît de mult depinde opera de circumstanțele care o însoțesc. Lui Matisse, atît de lent la începuturile sale, meditativ, înverșunat și rațional, ani lungi ca găsească însă opera te apoi în mai ample încheie într-o teoză. Luchian, daruri care se mă strălucitor din tinerețe^, dar cu o viață marcată de atîtea încercări, a avut fără îndoială meritul infinit de a-și fi creat, el, mediul său, integrîndu-și, vreau să spun, în mod original realitățile sociale ale vremii. Această biografie s-ar înrudi mai mult cu aceea a unui Van Gogh sau Lautrec. Dar dacă timpul vieții îi fusese sorocit cu zgîrcenie, el a avut mereu năzuința unei o- pere de o senină plenitudine ; și aceea pe care a realizat-o de-a lungul a douăzeci de ani de lucru avea să fie, într-adevăr, o culminație, o afirmare plenar pozitivă, deschizînd căile cele. ... mai fecunde pentru întreg, viito-.. iul artei românești.Acum 35 de ani, la întîia mea călătorie în România, cînd am început să investighez arta a- cesteț țări, pasionîndu-mă de folclorul și de istoria ei, am fost izbit, aproape din prima clipă, de opera ■ și. personalitatea Luchian. rescu și iubit. Pe rozitatea tilor sale, pe celălalt pentru neliniștea, pentru melancolia lui secretă. Dar Luchian era altceva. Ca și precursorii lui, venise în Franța, în cursul unei șederi destul de scurte, să studieze pictorii, nu, ca altădată, pe aceia ai tradiției clasice, ci pe aceia ai actualității celei mai vii. Mai mult chiar decît Andreescu la Barbizon, el a avut șansa de a lucră și a viețui în contact cu o- pera unor genii incomparabile, pictorii impresioniști, care întîm- pinaseră atîtea dificultăți pînă să se impună, din care unii, C6- zanne bunăoară, rămîneau încă atît de puțin cunoscuți. Ei se a- flau atunci la zenitul creației, și Luchian, pictorul într-atîta de pictor, n-a pregetat să intuiască

să-și drumul, lui creș- unde tot ca să seapo- cu aiir- încă

îi trebuie
lar-fost in-

|||||||

strucțiilor de locuințe. E- dificarea celor 53 000 de a- partamente convenționale prevăzute va fi realizată astfel îneît densitatea la hectar a locuințelor șl a ariei locuibile să crească. Gradul de confort va fi diversificat, potrivit ultimelor dispoziții legale, în mai multe categorii, înce- pînd chiar din acest an, prin darea în folosință a primului bloc experimental construit în cumvalațiunil.
— Care sînt 

vele dezvoltării 
a municipiului Timișoara ?— Municipiul nostru, se știe, are și funcția de centru industrial. Din ramurile

zona Cir-perspecti- 
industriale

100 DE ANI
DE LA NAȘTERE

virtuțile acestor artiști pe care, fără îndoială, el nu i-a cunoscut personal. Lunile acestei șederi la Paris l-au așezat pe el, tînărul debutant — la nivelul celor cu adevărat mari, la un nivel unde, cu naturalețe, el se afla în gul său.Studiindu-1 pe Luchian, am impresionat de întîlnirile, deterierențele semnificative pe care operele sale le exemplifică în chip indiscutabil. El s-a hrănit cu pilda celor mai bune modele : Manet, portretele și florile, revelația unui adevăr e- sențial, servit de mijloacele cele mai directe și mai simple, de contrastul negrurilor și al culorilor vii; Degas și scenele lui de viată modernă, deformările care accentuează expresia, practica pastelului, așa de spontană, așa de precisă (Luchian va duce a- cest instrument, mai ales în peisajele sale, la un soi de perfecție magică) ; în fine, Cezanne, meșterul construcției de forme, a cărui materie se îmbogățește pe măsură ce devine tot mai u- șoară. Mă bucur că recentele cercetări ale'confraților mei eru- diți din critica românească au probat din plin, din exemple concrete, schițe și chiar texte, realitatea acestor întîlniri, regăsind de asemenea cîteva tentative ale lui Luchian care arată că arta simbolistă nu i-a fost străină.
lui I-am studiat pe Grigo- pe Andreescu și i-am cel dintîi, pentru gene- și amploarea priveliș-

(Continuare în pag. a IV-a)
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S!economice dezvoltate pe raza orașului, industria reprezintă 54 la sută și folosește peste 350 ha din teritoriul' intravilan. Din totalul unităților industriale existente, numai1 48 la sută sînt concentrate în zone compacte, restul de 52 la sută fiind dispersate pe toată suprafața orașului. în schița de sistematizare este prevăzut ca aceste unități să fie mutate, reprofilate și comasate, astfel îneît industriile cu nocivități masive sau care degradează teritoriul să funcționeze în afara orașului, în general, industriile se I

(Continuare în pag. a Ii-a) |

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA N. PVICEA

După încă o săptămână de inten
se tratative între delegațiile parti
delor democrat-creștin, socialist și 
republican, criza de guvern din 
Italia rămîne în continuare la or
dinea zilei. La Montecitorio, în 
„Sala del cavaliere", -unde se des
fășoară convorbirile dintre primul 
ministru desemnat, Mariano Rumor, 
și reprezentanții partidelor de cen- 
tru-stînga, domnește însă un „op
timism moderat". Atmosfera de 
lucru și „eforturile constructive" 
— potrivit aprecierilor unor parti- 
cipanți la tratative — au permis ca 
pînă în prezent să se realizeze o te
meinică analiză a problemelor ma
jore ce se impun atenției viitorului 
cabinet, să se delimiteze cu mai 
multă claritate atît sfera acordu
rilor posibile, cit și temele ce ne
cesită continuarea discuțiilor în 
vederea realizării unei înțelegeri.

Cu toate că respectivele delegații 
au convenit să nu facă declarații 
angajante asupra mersului tratati
velor sau a pozițiilor asumate cu a- 
cest prilej, ziariștii—postați perma
nent pe culoarele de la Montecito
rio — asaltează continuu cu între
bări, cînd pe principalii exponenți 
ai. celor trei partide, cînd pe exper- 
ții ce îi secondează. Astfel, s-a pu
tut afla ca cele cinci comisii de 
lucru, constituite pentru a dezbate 
latura tehnică a diferitelor proble-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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DIVERS
La rece dar...
cu căldurăîncă lănești centrală termică, destinată folosirii băilor minerale sulfuroase, cu o capacitate de o mie de băi pe zi (și pe timpul iernii). Iarna a venit, numai că „studiul" de punere în funcțiune a instalațiilor, aflat la Consiliul popular județean Vîlcea * nefiind terminat, racordul centralei termice la clădirea băilor se află în-așteptarea verdictului. Ambele clădiri „hibernează". Nutrim, totuși, speranța că lucrurile se vor rezolva.iarna, cum spuneam, a — și se va putea lua o „la rece".

în urmă cu un an, la O- s-a dat în funcțiune o

Mai ales că și venit hotărâre

i recupe- 
_____ și valorificarea ambalajelor 
(I.R.V.A.) din Capitală are un 

J cu 37 de autovehicule. In 
fiecare seară vin la garaj numai 
20 de mașini. Unde sînt celelalte? 
La nașu, la nașa... Unde vor șo
ferii. De ce ? Pentru că șeful de 
coloană Traian Firulescu (care nu 
este avizat de organele de miliție 
pentru a ocupa această funcție) 
semnează foile de parcurs cu an
ticipație. Zice dînsul că „nu știu 
dacă pot veni dimineața la pro
gram. Nu în fiecare dimineață 
mă simt bine". Cum rămîne cu 
controlul stării tehnice a mașini
lor, nu se știe. Fapt este că ar 
trebui... valorificate critic aseme
nea practici. Conform cu profilul 
întreprinderii de valorificare. Ca 
să nu se schimbe „firma".

Nefiind
obiecții...

9Paulina Andreescu era gestionară Ia bodega Mureș din Iași. Cu un salariu modest, întreținea un soț care pînă în 1966 fusese fără serviciu. • Familia se lăfăia într-un lux bătător Ia ochi. Organiza petreceri cu diferiți prieteni, cununa și boteza. Casa era îmbrăcată în covoare persane și mătăsuri alese. Sursa huzurului a descoperit-o recent miliția e- conomică : Paulina „umfla" prețurile. Paulina vindea vinul de 7 lei litrul, cu 14 lei ; punea apă în băuturi; vindea cu lipsă la gramaj. La un control la domiciliul gestionarei s-au găsit 44 000 lei bani lichizi. Covoarele persane și mobila — valorau 40 000 lei. Acum Paulina Andreescu va fi judecată după procedura urgentă. Cu averea realizată în mod ilicit se va proceda conform legilor în vigoare, ceea ce va restabili echitabil balanța profit-pierderl.
| Olimpiană
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Au apărut, în toamna aceasta, cîteva modele reușite de cizmu- lițe de damă în culori vii, cu carîmb mai înalt sau mai jos, îmblănite și neîmblănite, cu fermoar, cu șireturi, cu toc și fără etc. O cititoare ne-a sesizat că după ce a cumpărat o pereche de cizmulițe albe, marca „Olimpia" a fost nevoită să o schimbe în ziua următoare, deoarece era cam desperecheată: una avea vîrful mai lat, cealaltă mai ascuțit. După cîteva zile s-a dezlipit talpa. Acum, cizmulițele nu i s-au mai preschimbat. A primit în schimb jm proces-verbal, cizmele urmînd să plece la Oradea, spre a fi reparate. Plimbare cam lungă șl costisitoare (de parcă n-ar fi și în București cizmării care ar putea face reparații în contul fabricii). Cumpărătoarea are însă o consolare : nu e singura în cauză. Ce-aveți „Olimpienilor" cu femeile ? încălțați-le ca lumea. Dacă n-aveți... calitatea, nu (vă) mai bateți cuie-n talpă !
Greu la
deal...

magazl- 
consum 
județul

De ani de zile, din nele cooperativelor de 
ale unor comune din 
Neamț și din parchetele fores
tiere aflate în munții Orăștie, 
lipsesc mărfuri de primă ne
cesitate. Se pare că sarea, pe
trolul lampant, soda de rufe, 
biscuiții, uleiul și altele „urcă" 
greu pînă acolo. Ce-i de făcut ? 
Să se renunțe, din oficiu, la 
aceste mărfuri 1 Sau poate să-i 
antrenăm, pentru alpinism 
pe responsabilii cu aproviziona
rea ? 
doua 
dacă 
deal, 
vale", singuri.

Noi înclinăm pentru a 
alternativă. Pentru că 
le este atît de greu la 
s-ar putea să vină „la

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRIȚĂ
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii"

CE CONȚINUT DĂM FORMELOR NOI DE 
EDUCARE COMUNISTĂ A TINERETULUI?Munca reprezintă, desigur, prima și cea mai importantă dimensiune educativă. Aici se cuvine stimulată, în primul rînd inițiativa, fantezia organizațiilor U.T:C. pentru a găsi cele mai ingenioase și atractive mijloace de formare a personalității tinerilor. Dar ar fi greșit să fie desconsiderate, așa cum observa prof. Romeo Dăscălescu, secretar științific al Institutului de științe pedagogice, inepuizabilele potențe educative ale timpului care rămîne disponibil după efectuarea sarcinilor de producție și ale celor obștești. Pentru a le transforma în realitate, este necesar ca în timpul liber să se inițieze acțiuni care să ofere sentimentul de confort, de recreere spirituală și fizică, de împlinire a personalității. Avem un tineret sănătos, entuziast și harnic ; . mai există însă pe alocuri și excepții. Figura insolentă a tînărului care se sustrage obligației de a munci, de a se pregăti pentru viață, de a merge acolo unde este trimis să-și exercite profesiunea, care aglomerează holurile cinematografelor și trotuarul din dreptul acestora, reprezintă tocmai o astfel de excepție. Să rămî- nem indiferenți la asemenea manifestări ? Opiniei, „concepției" de viață pe care asemenea moduri de comportare o afișează, organizațiile U.T.C., organizațiile de partid trebuie să-i opună opinia comunistă. Nu însă sub forma unor intervenții lipsite de eficiență, ci a unor consistente și perseverente acțiuni educative care să „umple", util și plăcut, timpul liber al tinerilor.Din relatările mai multor tovarăși am desprins preocupări susținute pentru a organiza acțiuni cultural- artistice și distractive cu „priză" în rîndurile tinerilor — excursii, drumeții, concursuri artistice, competiții sportive. Dintre manifestările cu larg ecou printre tineri, la care s-au referit interlocutorii, pot fi amintite montajele literare, cercurile „Amici ai muzeelor". „Literatura și viața", „Prietenii artei", ciclurile de conferințe pe teme cum sînt „Familia și viața", „Comportarea — oglindă fidelă a personalității", carnavaluri, seri de dans și multe altele. Lucian Lefter, secretarul organizației U.T.C. de la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice, ne-a vorbit despre interesul cu care numeroși tineri participă la activitatea cercului de fotoamatori ; Gheorghe Palade, secretarul organizației U.T.C. de la Fabrica de elemente automatizate, despre acțiunile — e drept încă embrionare — de motocros, parașutism, radioamatorism, bucurîndu-se de o bună primire în rîndurile tinerilor. Alți tovarăși s-au referit la participarea masivă a tinerilor la
„SUPCO“ — un valoros 

concentrat alimentarO grupă importantă de produse alimentare mult folosite azi o reprezintă produsele concentrate șau sub formă de pulbere, avînd la bază proteine de origine vegetală sau animală.întrebuințarea supelor gata pentru gătit oferă gospodinelor avantaje, deoarece nu mai sînt nevoite să-și cumpere și .să prepare diferitele componente necesare. în preparatele de supă există încorporate toate ingredientele necesare.Pentru pregătitul unei supe obișnuite e nevoie de cel puțin două ore, pe cînd folosind supele gata preparate sub formă de pulbere, în numai 10 minute se obține o supă gustoasă, aromată și hrănitoare. Prin finețea componenți- lor este înlesnită resorbția. Și datorită modului simplu de preparare este și cea mai a- decvată mîncare.Un alt avantaj al folosirii supelor gata pentru gătit mai e și posibilitatea păstrării lor pe o durată îndelungată. în cazul unei depozitări corecte se mențin 1—2 ani, fără pierderi de gust și valoare nutritivă. în compoziția supeloi concentrate intră hidrați de carbon 40—60 la sută ; proteine 7—20 la sută ; grăsime 8—10 la sută ; substanțe minerale 11—13 la sută. Numai 100 g „Supco" furnizează organismului 319—370 de calorii.

excursiile, chermezele și balurile, organizate de uteciști.Este bine, firește — spunea tovarășul NICOLAE GÎRBĂ, șeful secției organizatorice a Comitetului municipal de partid București ,— că organizațiile U.T.C. organizează multe manifestări cu caracter distractiv, de destindere. îndrumăm organizațiile de partid să le ajute să organizeze mai multe și mai bune. Tineretul trebuie să danseze, să cîn- te, să se distreze. Totuși ar fi greșit ca o dată cu preocuparea pentru a lărgi acțiunile îndreptate pentru folosirea plăcută a timpului liber, să scadă atenția pentru găsirea celor mai eficiente forme de îmbogățire a cunoștințelor politico-ideologice ale tineretului. Acestui țel trebuie să-i fie subordonate toate formele și metodele de activitate. Așadar, acțiunile distractive să fie mai bine îmbinate cu cele educative, să contribuie la formarea concepției politice, la lărgirea orizontului tineretului. Observăm la unele organizații U.T.C. o adevărată goană după cît mai multe acțiuni distractive, uneori însă doar pentru a putea raporta că „acțiunea a avut loc". Se adoptă forme noi de activitate. Nu este rău, dimpotrivă ! Trebuie să stimulăm noul. Insă să vedem și ce conținut are acest „nou". De pildă, diverse case de cultură ale tinerilor au

internațional, cluburile de informare, ciclurile de prelegeri intitulate enciclopedia politică, cercurile de dezbateri, ateneele studențești etc.Semnificativ pentru însemnătatea activității politico-educative în rîndurile tineretului este prezența a numeroase teme referitoare la această problemă în cadrul simpozionului „Tineretul — obiect de cercetare științifică", Inițiat de centrul de cercetări pentru problemele tineretului. Mai • multe comunicări, atît în plenară, cît și în secția „activitatea politico-e- ducativă în rîndul tineretului", au a- nalizat experiența pozitivă, precum și unele neajunsuri ce se mai manifestă în modul de organizare a acțiunilor avînd ca scop formarea po- litico-ideologică a tinerilor. Simpozionul a evidențiat necesitatea ca organizațiile U.T.C. să promoveze mai insistent forme variate, atractive de influențare moral-politică a tinerilor, de informare a acestora a- supra celor mai importante și mai actuale evenimente politice interne și internaționale, asupra,, semnificațiilor lor majore ; totodată, s-a remarcat însetpnătatea deosebită a organizării unor asemenea acțiuni care prin tematică și prin caracterul lor viu, interesant, să stimuleze participarea directă a tinerilor la dezbaterea unei problematici largi, variate.
viața de partid

căpătat o titulatură nouă : Model- club, Cafe-bar. Foarte bine ! însă simpla schimbare a denumirii nu a- duce o lărgire a gamei de activități care să cuprindă mase mai mari de tineri. Se organizează carnavaluri la care vin 200—300 de tineri. Unii activiști ai U.T.C.-ului uită îndatoririle lor politico-educative și se ocupă numai de organizarea transportului băncilor și scaunelor, a bufetelor. în loc să se ocupe de conținutul manifestărilor, să-și concentreze atenția asupra valorii lor educative, asupra sensului politic și ideologic care li se dă. Or, problema este să fim receptivi la dorințele tinerilor din zilele noastre, să folosim într-adevăr forme cît mai accesibile, corespunzătoare vîrstei și preocupărilor lor, dar să nu le privim ca un scop în sine, ci ca o modalitate pentru formarea concepției de viață a tinerei generații.Referindu-se la acest deziderat, GUIȚĂ ION, secretarul comitetului dp partid de la „Electronica", ne spunea că se pot organiza acțiuni de răsunet, care să fie pe gustul tinerilor și, în același timp, să contribuie la educarea lor comunistă. Un exemplu elocvent ne-a furnizat secretarul organizației U.T.C. din această întreprindere. Recent, organizația U.T.C. a fabricii a organizat un „bal al electroniștilor". S-ar fi putut ca totul să se rezume la muzică, dans, antren... Dar organizația de partid a ; propus organizatorilor să consacre această manifestare tinerilor care au primit insigna de fruntaș al întrecerii socialiste, să organizeze în timpul balului concursuri, în care numele fruntașilor, faptele lor, să atragă, într-un fel sau altul, atenția partici- pantilor. De asemenea, cînd se organizează excursii, sînt alese cu griiă locurile ce urmează să fie vizitate în așa fel încît să prezinte Interes nu numai prin pitorescul peisajului, dar și prin prilejul de a populariza unele obiective industriale, tradițiile de luptă ale poporului, ale partidului.Una din principalele cerințe exprimate de participanții la ancheta noastră constă în aceea că educarea comunistă a tineretului nu poate fi realizată prin acțiuni lipsite de conținut de idei: actelor — chiar izolate — de indisciplină, de comportare imorală, de beție sau huliganism, trebuie să li se opună poziția combativă, intransigentă a uteciștilor, _ îmbinată cu o multilaterală activitate culturală, sub formele cele mai ingenioase și atractive, dar care să aibă un țel politic major — sădirea în rîndurile tineretului a calităților morale proprii constructorilor noii orînduiri sociale.Tot atît de importante sînt aspectele decurgînd din activitatea organizațiilor de partid și ale U.T.C. pentru informarea tineretului asupra principalelor evenimente interne și internaționale, pentru dezvoltarea, prin mijloacele cele mai adecvate, specifice vîrstei, a conștiinței sale politice, baza concepției comuniste de viață. Din răspunsurile primite în cadrul anchetei reiese că în perioada care a trecut de Ia publicarea Hotă- rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la educarea tinerei generații se observă anumite progrese și în această privință. Organizațiile U.T.C. au inițiat unele forme de activitate interesante, printre care cadranul politic

Tinerii caută răspuns la problemele care-i preocupă, vor să-și completeze cunoștințele dobîndite la un anumit nivel și la o anumită vîrstă pe băncile școlilor. Este ajutată efectiv masa largă a tinerilor să-și formeze trainice convingeri politice-ideologice în spiritul idealurilor noastre comuniste ?Intr-adevăr, problema prezintă aspecte complexe. în unele întreprinderi și instituții se explică tinerilor semnificația unor măsuri inițiate de partid, a unor evenimente politice internaționale; se face apel în acest scop la conferențiari, lectori, publiciști etc. — care răspund ■ la întrebările puse de auditoriu. Referindu-se însă la necesitatea combaterii tendințelor de formalism și superficialitate, încă frecvente în acest domeniu. Ion Andronache, membru al comitetului de partid de la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice, și Gheorghe Palade, secretarul organizației U.T.C. de la Fabrica de elemente de automatizare, au subliniat că expunerile, '‘conferințele constituie forme eficiente de educare politică numai dacă lectorii reușesc să comunice lucruri prețioase sub raportul semnificației, al interpretării diferitelor probleme, dacă expun lucrurile într-un mod interesant. In nici un caz — ne spune, în aceeași ordine de idei Anton Buliga, secretarul organizației U.T.C. de la Institutul de cercetări forestiere, informările „stas" în care se relatează „de toate pentru toți" nu pot satisface — și nici nu satisfac pe nimeni.Se simte nevoia unui sprijin mal mare din partea’ organizațiilor de partid în direcția imprimării unui caracter mai operativ și mai diferențiat, întregii acțiuni de informare și educare politică, încît să răspundă mai bine preocupărilor diverselor categorii de tineri. Predomină încă inerția, comoditatea, rutina, în ce privește explicarea aprofundată a unor probleme. Virgil Bîclea, pînă de curînd locțiitorul secretarului comitetului de partid de la întreprinderea de piese radio și semiconduc- tori Băneasa, ne-a relatat numeroase acțiuni interesante privind atragerea tineretului la soluționarea problemelor de producție. în ce privește însă educarea politică a tinerilor, ajutorul acordat acestora în vederea înțelegerii aprofundate a sensului unor acțiuni initiate de partid, situația e cu totul alta.— De pildă, măsurile stabilite de partid privind perfecționarea sistemului de retribuție socialistă se adresează și tineretului. Explicarea principiilor- care stau la baza lor constituie un mijloc din cele mai eficace de cultivare în rîndurile tineretului a ideilor umanismului socialist, a aspirațiilor de dreptate și echitate socială proprii politicii partidului. Ce s-a inițiat în întreprinderea dumneavoastră în această privință ?— Documentele au fost citite la stația de radioamplificare și au fost afișate la panou. In rest, aproape nimic. La adunarea de partid în care au fost dezbătute măsurile plenarei au fost invitați 50—60 de uteciști.— Cîți sînt în total în întreprindere ?

— 670 (numai uteciști, tineri sînt mai mulți).Așadar, după publicarea unor documente de partid (nu este vorba numai de cele menționate mai sus), să te mulțumești cu transmiterea lor la stația de radioamplificare și afișarea ziarelor la panou înseamnă într-adevăr „aproape nimic".O cerință esențială a educării politico-ideologice a tinerilor o constituie „întinerirea" formelor și mijloacelor folosite în acest scop. Au apărut lectorate, cercuri de dezbatere a unor probleme politice de către tineri. Pașii Sînt însă prea timizi, acțiunile respective se adresează încă unui număr redus de tineri și nici pe departe tuturor categoriilor.Perfecționarea activității politice-ideologice în rîndurile tineretului necesită stimularea de către organizațiile U.T.C., cu sprijinul activ al comuniștilor, a schimbului de opinii, explicarea atentă, argumentată a problemelor ridicate de tineri. Este nevoie să fie sprijinită cu tact maturizarea tinerilor, asimilarea idealurilor comuniste, să se susțină cîști- garea unei autorități reale de către aceștia.într-adevăr, găsirea modalităților de a răspunde întrebărilor pe care și le pun tinerii constituie un deziderat major. Dezvoltarea impetuoasă a societății noastre, evoluția situației internaționale aduc mereu la suprafață o problematică nouă. Tinerii vor s-o înțeleagă, să-i pătrundă esența. Organizațiile U. T. C. nu au dreptul să facă abstracție de întrebările pe care și le pune tineretul în domeniul politicii, ideologiei, artei ci, din contră, au obligația să abordeze asemenea probleme și, cu ajutorul comuniștilor, al oamenilor de știință, al celor mai buni propagandiști, să ajute la clarificarea, la explicarea lor. Iar organizațiile de partid au datoria să-i sprijine în această direcție.In cursul anchetei, o concluzie s-a Impus în mod deosebit atenției: îmbunătățirea muncii de educație comunistă a tineretului implică o îndrumare permanentă din partea organizațiilor de partid, ajutarea organizațiilor U.T.C. de a-și perfecționa în continuare formele și metodele de muncă, menite să slujească cultivării idealului de viață comunist în rîndurile tinerei generații.
Simon ORBAN

TIMIȘOARA: 
imagini de 
anticipafie

(Urinare din pag. I)vor grupa în zone specifice, cu largi posibilități de cooperare și nemijlocit legate de dezvoltarea noilor ansambluri de locuit.— Ce dotări și edificii impor
tante se prevăd în oraș 7— în compoziția generală a orașului vor intra, cu prezența și specificul lor, importante edificii reprezentative cu caracter cultural și științific, edificii destinate învățămîntului, sănătății, sportului, clădiri pentru comerț etc. Astfel, vor începe lucrările de mobilare a centrului civic al orașului, construcția unui hotel modern cu 350 de paturi, lucrările la inelul central din piața Huniade ; în zona stadionului 1 Mai se prevede o importantă clădire pentru baza din Timișoara a Academiei. în zona bulevardului Vasile Pîrvan, lîngă actualul „orășel studențesc", se vor construi alte cîteva noi cămine și cantine care vor satisface necesitățile determinate de dezvoltarea centrului universitar la proporțiile prevăzute pentru 1980. In partea de nord se prevede un nou sediu pentru Institutul agronomic. In sfîrșit, creșterea de la 82 ha, cît ocupă în prezent dotările social-culturale, la 280 ha, prevăzută pentru anul 1980, va fi realizată prin dublarea numărului de școli, construcția unui spital oncologic și a două policlinici, a unei moderne hale a sporturilor ș.a. Tot aici mai trebuie adăugat că suprafața utilă ocupată de comerț va crește de aproape două ori.

— Efectuat teoretic și pe baza 
unor recensăminte de control, 
studiul întocmit recent de ser
viciul de circulație al orașului 
prevede o creștere considerabi
lă a traficului. Aceasta presu
pune un sistem stradal dimen
sionat corespunzător cu tramă, 
secțiune și capacitate portantă. 
Or, actualul sistem este sub ni
velul necesităților, nici una din 
penetrațiile în oraș nefiind re
zolvată în soluții definitive și 
complete ; totodată, traversarea 
prin Timișoara a drumului eu
ropean E 94 se face în condi

desfac o bogată gamă de

Foto : M. Cioc

sporturile de iarnă

Pentru cei ce îndrăgesc

Pentru iubitorii de sport magazinelearticole specifice : pulovere și ghete pentru patinaj, treninguri su- praelastice, căciulițe, fulare, pantaloni și bocanci de schi, cu care își pot împrospăta echipamentul și accesoriile necesare. C.I.L. Reghin a livrat numeroase săniuțe pentru copii, schiuri „Turist- pionier', „Campion* și „Olimpic*, iar întreprinderile „Inox"-Bucu- rești și „Bihoreanca'-Oradea au expediat comerțului ansambluri cu patine artistice nichelate, cromate, patine cu cheie, într-un sortiment divers de numere.Oricare dintre aceste articole sportive constituie un cadou util, bine venit, bine primit de cei care îndrăgesc sporturile de iarnă.In fotografie: Ansambluri de patine „Inox'-București.

Fiindcă ne ocupăm de reclamă, nu vom ocoli banalitatea exprimată prin cuvintele : ea este tot atît de necesară comerțului, precum este necesar oxigenul oricărei vietăți. Dar iată că un adevăr atît de simplu — cert, axiomatic și accesibil oricărei capacități de înțelegere — nu a reușit totuși să fie total, unanim, asimilat. Poate mai mult decît atît, respins cu argumentul — rostit sau nu, dar evident manifest — că marfa bună își face singură drumul spre cumpărător, cu alte cuvinte ea nu are nevoie de nici un fel de reclamă. La fel de anti-comercială și concepția, ale cărei reziduuri poate mai persistă încă, și a- nume că reclama este, în general, chiar... inutilă.Desigur, o asemenea concepție nu poate fi decît infirmată de experiența de fiecare zi — și putem spune că. în pofida acelor reziduuri. comerțul nostru a cîștigat mult în experiență și, implicit, a crescut și importanta care se acordă reclamei. Dar sigur se poate face mult mai mult în materie și, fără îndoială. mult £iai bine — spre folosul ttituror — dacă este în prjmul rînd cîști- gată fără rezerve convingerea cu privire la stricta.

țiile unor trasee cotite, înguste. 
Cum se vor asigura condiții co
respunzătoare de circulație ?— Rezolvarea acestei probleme în următorii 5—10 ani este una din sarcinile cele mai importante care stau în fața consiliului popular municipal. In acest scop ne-am propus un program care să asigure rezolvarea, pînă în 1975. a principalelor probleme stradale într-o asemenea manieră încît circulația anului 1980. la nivelul prevederilor, să se poată desfășura în condiții optime. Concluziile analizei efectuate indică următoarele direcții principale : 1. rezolvarea evitării aglomerării circulației din zona centrală a orașului prin crearea unor artere tangente centrului: 2. modernizarea, în soluții complete și definitive, a arterelor de penetrație în oraș și 3. rezolvarea intersecțiilor, a piețelor șl arterelor de mare trafic. In acest spirit sînt preconizate un inel central de circulație, noi poduri peste Bega, un pasaj denivelat, modernizarea arterelor de penetrație etc.Totodată se prevede dezvoltarea transportului în comun.

— Spațiile verzi șl terenurile 
de sport, care ocupă peste 300 de 
hectare, i-au adus Timișoarei 
denumirea de „or aș-grădină". 
Noile prevederi, conținute în 
schița de sistematizare pentru 
odihna, destinderea și recrearea 

. cetățenilor orașului, au în ve
dere și posibilitatea extinderii 
spațiilor verzi 7— Schița de sistematizare prevede o creștere a suprafeței spatiilor verzi cu încă 150 ha, astfel încît acestea să reprezinte 11,2 la sută din suprafața orașului, față de 8.5 la sută cît sînt în prezent. Sporirea suprafețelor de spații plantate și oglinzi de apă va condt.ee la realizarea unor zone de odihnă și recreație, la organizarea zhnor baze sportive complexe. Dintre prevederile mai importante în acest sens citez : hala de sport, băile termale cu bazine acoperite șl descoperite, sistematizarea malurilor canalului Bega, etc. Paralel cu realizarea’ acestor obiective, urmează a se completa rețeaua de parcuri, grădini de cartier și scuaruri, în special în cvartalele Tipografilor, Circumvalațiunii și Calea Șagului, unde lipsa acestora se face puternic simțită. Amenajările din oraș se completează cu cele de odihnă și turism din teritoriul preorășenesc.

— Cîteva cuvinte despre ele- 
imentele specifice ale orașului...— Așezare cu o vechime de peste 700 de ani. Timișoara are un trecut frămîntat, care și-a lăsat amprenta pe întreaga sa dezvoltare. Epoca în care trăim îmbogățește orașul cu dotări moderne. în spiritul vremii, cu artere de mare circulație etc. Există însă la cei care se ocupă de fizionomia orașului grija de a păstra și pune în valoare unele elemente valoroase Ie trecutului, care-i conferă un cari c- ter propriu. Un important izvor de valori artistice îl constituie monumentele istorice și de arhitectură. Ele vor trebui puse în valoare prin sistematizări de detaliu (cum s-a procedat, de pildă, la fațadele clădirilor din piața Unirii). In acest sens sînt prevăzute o serie de lucrări importante. între care : amenajarea, conform tradiției, a canalului Bega, păstrarea caracterului radial-inelar al tramei stradale, restaurarea Domului romano-catolic, a clădirilor din splaiul Tudor Vla- dimirescu și din piața Traian, a Băii Neptun etc. în sfîrșiț,. eforturile pe care le fac arhitecții pentru combaterea monotoniei, căutările lor continui de a găsi atît în compoziția ansamblurilor și a obiectelor expresii plastice autentice, cît șl în condițiile obiective de climă și peisaj legături firești cu obiceiurile și gusturile populației, toate interpretate cu sensibilitate proprie, vor conduce, în anii viitori, la conturarea unui oraș confortabil și modern, demn de patria noastră socialistă.

M. BRATEȘ

O S □ ® @ ®indiscutabila funcție comercială și socială a reclamei — ca o adevărată obligație a tuturor forurilor angajate în această problemă de a informa fără întrerupere (nu numai ocazional și festiv) populația țării a- supra mărfurilor puse în vînzare. O informare — de la sine înțeles ! — corectă, făcută cu o competentă reală. verificată.Dar majoritatea reclamelor noastre se complac să plutească în vag, fug de precizie, de indicațiile strict necesare : cutare produs. purtînd marca cutărei fabrici, se găsește în c.utare magazin, de pe strada, numărul... A devenit de nesuportat reclama stupidă, de tipul „în orice cămin, prosoape de in" sau „De ce guturai și răceală, cînd le poți evita .purtînd galoși 7". După cum au devenit obositoare aceleași și aceleași apeluri la memoria afectivă : „Lun'a decembrie, luna cadourilor". „Luna copiilor"....... Ziua femeii"... Și, probabil. în curînd vom auzi „Luna jucăriilor" — dar nu vom afla nici care fabrică a produs un nou sortiment de jucării. nici care sînt magazinele de desfacere. Așa cum în această lună a cadourilor ‘nu ni se dă informația

BANALITA TEA
RECLAME! Șl RECLAMA 

BANALITĂȚII
— din nici o reclamă sonoră sau vizuală — la care magazin găsim jachete de lînă în toate dimensiunile și culorile, nici unde găsim mănuși, cravate în modele noi, fulare, cordoane, portvizite, poșete, sau ce sortimente noi de parfu- muri au apărut și unde — cu adresa exactă — și prin ce particularități aduc noutatea care să ne îmbie. să ne seducă. Nu pot să nu revin asupra sloganului comercial al zilei. Pe strada Lipscani, un megafon— cu toate imperfecțiunile megafoanelor de pe bulevarde. din gări și chiar de pe aeroport — transmite cu alternanțe — cînd voce

Sidonia DRÂGUȘANU

de femeie, cînd voce de bărbat, cînd foarte scurt moment muzical — același, același „Atențiune, a- tențiune, luna decembrie, luna cadourilor"... sau „Luna decembrie este luna bucuriilor. In orice casă. un cadou". Repetate, repetate — cu efecte de migrenă și buimăceală — mereu aceste cuvinte, tot fără adresă. Cu ce este a- jutat cetățeanul care, poate atent din fire, poate generos, dorește să cumpere

niște daruri. îl privește pentru cine, dar nu știe nici ce să aleagă, sau nu știe unde poate găsi un sortiment mai bogat și mai variat din ceea ce și-a propus să aleagă ?Despre toate acestea am putut sta de vorbă cu tovarășul Tamas, directorul întreprinderii ..Recom" — întreprindere care a luat ființă în 1962. Am primi: toate lămuririlecu privire la felul cum este organizată această instituție : un sector tehnic care se ocupă cu planurile de camoanie publicitară fixează sloganul și mijloacele cu care operează ; un serviciu de editură, care

se ocupă cu tipărituri, a- fișe, afișete, broșuri etc ; un serviciu de proiecție — în care se proiectează decoruri interioare de magazine. expoziții, machete, suporturi; un serviciu de publicitate, în a cărui sarcină cade reclama muzicală. precum și inserțiile în presă, filmele de televiziune. Există și o comisie tehnico-artistică. și un serviciu de ateliere care execută panouri, eșarfe, etc. Deci, o întreprjndere dotată pe specificul ei. cu tot ceea ce 'ar trebui să ducă în mod firesc la realizări dintre cele mai utile. Am dorit deci să cunosc piedicile, greutățile care duc la deficientele ușor de reperat în tot ceea ce se cheamă reclamă comercială : reclame, în primul rînd, fără conținutul adecvat; reclame „în generai", la a căror naștere n-au prezidat întotdeauna nici zîna inspirației, nici a fanteziei, nici ă nersnr"’.‘|i- tătii. nici a ingeniozității, substituindu-li-se însă, a- desea. monotonia, stereotipia și. din păcate frecvent. prostul gust. Dintre toate explicațiile — printre care deloc de neglijat aceea a insuficientei baze materiale care obligă, nu de puține ori.

întreprinderea să apeleze la forțe cu o calificare necorespunzătoare — cea mai edificatoare fiind în același timp chiar prima sursă a incompletelor realizări sau a eșecurilor în materie de reclamă, este puterea absolută a beneficiarului, recte a producătorului, de a-și impune cuvîntul. Tocmai de aceea se cere o pregătire specială și multilaterală, care să justifice dreptul de a aproba sau de a respinge munca unor oameni calificați: graficieni, pictori, gazetari. s"?narlTi.Am mai vrut să aflu care sînt, după părerea tovarășului Tamaș, succesele obținute în ultima vreme de Recom.— Campania pentru tex- tin — plastin a fost eficientă — mi s-a răspuns, precum și Tîrgul de vară și, în egală măsură, Tîrgul de toamnă.— Iar pentru viitorul a- propiat ?— Amenajarea magazinelor „Eva". „Victoria" și „Electrotehnica" într-'m stil nou. foarte modern, foarte atrăgător de prezentare a mărfurilor.Adică — înțeleg eu — formule mai fericite pentru a pune în valoare marfa, de a o însoți chiar de la prima ei ieșire în

lume cu alaiul necesar, a- dică de reclama care să-i vestească apariția și care, în continuare, să amintească de existența ei. O reclamă susținută deci — dar cu forme mereu noi, variate, de exprimare. Cu texte inteligente 1 Cu o muzică simplă — o frază muzicală plăcută, ușor de reținut, pe care te pomenești repetînd-o. Și iată cum reclama inteligent făcută te-a luat de mină, te-a însoțit pe drum, ți-a fost și un bun companion, și un bun ghid.Desigur, și conducerea întreprinderii „Recom", și Ministerul Comerțului Interior — care face periodic convocări cu reprezentanții la nivelul superior ai tuturor instituțiilor interesate în propaganda comercială — cunosc și realizările, și carențele, și deficiențele în materie. Sigur, atîtea forte conjugate pot și trebuie în sfîrșit să găsească soluții mai bune, mai gîndite și mai în miezul lor privite, pentru a face din reclama noastră glasul permanent viu, proaspăt și reîmprospătat mereu al comerțului. de informare a populației. si neutri: a-i da reclamei și un alt atribut ce i se cuvine — rolul estetic în estetica urbanistică.
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din consumurile au fost diminuateurma.Unele specifice
La întreprinderea metalurgică din Aiud

(Urmare din pag. I)

cîtorva firme

se res- proce-

cuȘi de

Prof, emerit dr. docent 
N. CONSTANTINESCU, 
șeful catedrei de pomicultură 

de la Institutul agronomic 
„N. Bâlcescu"-București

Pînă de curînd. la întreprinderea metalurgică din Aiud circula o vorbă : „metalul ne mănîncă economiile*' — ceea ce reflecta ponderea mare a consumului de metal în structura prețului de cost. Vorba care circula mai însemna, însă, că risipa își avea casă bună în unele sectoare ale întreprinderii, iar acțiunea amplă, de economisire a materiilor, prime și materialelor, a metalului rămînea doar o intenție.— Ceva realizări și ceva economii la metal, ne spunea Mircea Popa, inginer șef al întreprinderii, au fost obținute și mai înainte. Numai că erau timide și neconcludente. Laminatele, fonta, oțelul, nisipurile de turnare, cocsul — cu o mînă se adunau și cu două se pierdeau. In fapt, gospodărirea judicioasă a acestora era frînată fie de concepția unor utilaje, deci pierderi „cu acte în regulă", fie de faptul că uneori nu pectau tehnologiile sului de producție.Acum, după cum ne-am dat seama la fața locului, metalul nu mai impietează cu nimic asupra economiilor, ci, dimpotrivă, este... principala sursă a a- cestora. Cum a avut loc a- ceastă întorsătură ?Să facem un popas într-un sector unde se utilizează zilnic mult metal: sectorul „prelucrări la rece" producător al diferitelor construcții metalice și de u- tilaj siderurgic. Aici, zilnic se prelucrează aproximativ 40 tone laminate. In urmă cu trei ani, norma de consum planificată era de 1 050 kg metal pe tona de produs finit. Cele 50 kg în plus, la scara producției unei zile, se traduceau într-un decalaj de 2 000 kg metal, care nu se mai regăseau în mijloacele tehnice confecționate. După 10 luni din acest an norma de consum a fost fixată la 1 036 kg metal pe

tona de produs finit. Com- parînd cele două consumuri, s-ar părea că diferența este mică. Numai în aparentă, fiindcă în realitate, zilnic, cantitatea de metal sustrasă pierderilor atîrnă greu în balanța economiilor:
ducție a debitării oxigaz — economiile anuale de metal se pot ridica la peste 61 tone.Dar turnătoria, un alt consumator important de metal în cadrul întreprinderii 7 Și aici am con-

ția consumului specific de fontă pe tona de produs finit — mai mic acum cu peste 2 la sută față de cel practicat cu trei ani» în

tribuna experienței înaintate

560 kg metal se materializează în produse și nu se mai aruncă la... deșeuri.„Izvorul" acestor prime e- conomii de metal constă în înlocuirea debitării oxigaz a metalului, cu debitarea mecanică. Pînă acum, pe a- ceastă cale, s-au economisit circa 8 tone metal. Se estimează însă că — în momentul în care în întreprindere vor fi asigurate toate condițiile materiale pentru eliminarea completă din pro-

semnat declanșarea a două acțiuni distincte : redimen- sicnarea rețelei de turnare la principalele produse ale turnătoriei de fontă și revizuirea tehnologiei de formare a armăturilor metalice ale utilajului de turnare. Sînt acțiuni de-acum firești în întreprindere, generatoare însă de substanțiale e- conomii de metal. Pînă la sfîrșitul anului, ele vor însuma circa 270 tone. Garanție a succesului stă evolu-

și la celelalte materiale. Dacă nu se proceda așa, însemna că treburile se făceau doar pe jumătate. E- conomiile acestea nu sînt spectaculoase — în trei trimestre, circa 30 000 lei — dar ele merită a fi remarcate tocmai prin faptul că au întregit acțiunea de gospodărire a valorilor materiale în întreprindere. La turnătorie, prin folosirea deșeurilor de anozi, livrați de Uzina de aluminiu

Slatina, ca înlocuitor al cocsului metalurgic — inovație a unui colectiv de ingineri și tehnicieni din întreprindere — se realizează acum o economie de circa 30 kg cocs pe tona de fontă și, deci, aproximativ 1 000 tone anual. Inovația are, cum limpede se vede, uh dublu efect : folosește de- șeurile de la uzina slăti- neană, care probabil că se aruncau, și economisește cocsul adus uneori din import.Colectivul întreprinderii este decis să continue și mai accelerat gospodărirea judicioasă a metalului și a celorlalte materii prime și materiale. Numai că aplicarea în practică a unor măsuri depășește puterea și competenta întreprinderii. Iată un caz. Oxigenul necesar procesului de producție se procură de la Făgăraș. Turda, Livezeni și se transportă cu camioanele D.T.A. Cheltuielile de transport depășesc valoarea oxigenului. Un calcul amănunțit demonstrează că cu banii cheltuit! într-un an de zile cu acest transport s-ar putea construi la Aiud o... fabrică de oxigen. De asemenea, faptul că întreprinderea nu se poate aproviziona cu unele piese ca șuruburi, piulițe, rondele o determină să le confecționeze în atelierele proprii, cu importante pierderi de metal. Valoric, prețul unui șurub executat în întreprindere este de 5 ori mai mare decît ai celui confecționat de o unitate profilată pe o astfel de producție. Pe bună dreptate, inginerul șef al întreprinderii se întreabă : „Oare forul de resort intenționează ca și la anul să lase nesoluționate aceste chestiuni ?“
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii

In livezi s-a terminat de mult culesul. Acum fructele — merele și perele — sînt în depozite sau în magazinele de desfacere. Spre deosebire de alți ani, au fost obținute cantități mai mari de fructe și, în oarecare măsură, superioare din punct de vedere calitativ. Aceste realizări se datoresc atît extinderii plantațiilor, cît și îngrijirii mai bune a pomilor.Producția de fructe ar putea fi mai mare și superioară din punct de vedere calitativ dacă toate plantațiile ar fi bine îngrijite. Mulți consideră pomicultura o îndeletnicire puțin- pretențioasă, cred că este suficient să plantezi un pom ca apoi să culegi fructele. Or, dintre toate plantele a- gricole, pomii sînt organismele cele mai complexe, iar cultivarea lor — o muncă destul de migăloasă. Foarte vechi pe pămînt și cu o evoluție mai îndelungată, pomii au căpătat caractere și însușiri care nu se întîlnesc la plantele anuale. Lor le este caracteristic fenomenul alternanței de rodire, care are loc la cea mai mică abatere de la complexul agrotehnic. De aceea, agrotehnica pomicolă, spre deosebire de cea a altor plante trebuie să urmărească, în orice moment, asigurarea nu numai a recoltei anului curent, dar și a anilor următori. Dacă adăugăm la toate acestea și faptul că pomii sînt atacați de numeroase boli și insecte, se ajunge la înțelegerea deplină a cauzelor care duc adesea la producții mici de fructe și de calitate inferioară.Cu toate că aceste aspecte sînt bine cunoscute de specialiștii și conducătorii de unități agricole socialiste, îngrijirea pomilor nu este considerată ca ceva obligatoriu și care condiționează, în ultimă instanță, nivelul producției. Dacă la. porumb este necesar să se aplice cel puțin trei prașile, și la pomii fructiferi sînt obligatorii o serie de lucrări care trebuie aplicate însă în tot cursul anului. Dar unii consideră că pomii ar fi niște plante-minuni, capabile să valorifice cele mai slabe terenuri,

torii cu influență negativă asupra îndeplinirii — în unele întreprinderi — a planului prpducției- marfă fabricate și, implicit, a producției marfă vîndută și încasată. Este vorba de neasigurarea — în volumul și diversitatea cerută de planul de producție — cu materii prime și materiale, ca și cu repartiții pentru desfacerea produselor finite, de întreruperile îndesi lungate în folosirea utilajelor tehnologice, sau de alte neajunsuri semnalate nu odată, dar a căror persistență se constată în fiecare perioadă de plan. Consecința ? Iată, bunăoară, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, pe ansamblu, sarcinile privind producția marfă fabricată au fost depășite cu 3,4 la sută. însă, unele u- nități — printre care „Autobuzul" din București, Șantierul Naval Turnu Severin și Uzina de vagoane din aceeași localitate, u- zina „1 Mai" din Ploiești — nu au realizat cu multe procente prevederile la acest indicator. E de la sine înțeles că neobținînd beneficiul — însumînd multe milioane de lei — aferpnt producției ce nu a fost realizată, s-a diminuat în mod substanțial volumul acumulărilor ce ar fi putut fi consemnate, pe ansamblu, la ministerul amintit. în cadrul unor ministere și întreprinderi a acționat și repartizarea nejudicioasă — ca timp — a planului trimestrial de producție. Nu de puține ori, planul de producție al lunilor de sfir- șit de trimestru cuprinde sarcini sporite față de cele stabilite pentru lunile de început ale aceleiași perioade calendaristice.Evident, defalcarea necorespun
zătoare a sarcinilor de plan duce 
Ia suprasolicitarea utilajelor și in
stalațiilor — cu efecte negative a- 
supra funcționării lor — ca și la 
scăderea nivelului calitativ al pro
duselor. Or, tocmai calitatea necorespunzătoare a unor produse și mărfuri a influențat negativ cuantumul acumulărilor bănești. Refuzurile de plată pentru produsele care nu au corespuns normelor de calitate, evidențiate de bancare, au însumat pînă tombrie zeci și zeci de lei, „distingîndu-se“ cele fuzuri înregistrate laderile Ministerului Economiei Forestiere, 2 784 la unitățile Ministerului Industriei Ușoare, 1 437 la întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, sau 1 205 la Ministerul Industriei Metalurgice. Unele din întreprinderile industriei ușoare, pentru a se „salva" parțial de sub incidența refuzurilor din partea beneficiarilor au acordat bonificații de multe milioane lei, care, de asemenea, au influențat nefavorabil volumul beneficiilor.Implicații financiare dăunătoare au generat muturile restante care, da ianuarie—octombriede cea corespunzătoare a trecut, au marcat o creștere exagerată, anormală. Unitățile aparținînd M.I.Ch., M.I.C.M., M.I.C.. M.I.U. si M.I.A., prin nivelul deosebit de ridicat al acestor împrumuturi pena-

lizatoare, își mărturisesc, în. fapt, insuficienta - preocupare -y pentru; a lichida stocurile "supranormati- ve, care imobilizează disponibilități bănești ale economiei, pentru a înlătura pierderile tehnice și materiale, rebuturile și produsele de calitate inferioară. Măsurile hotârîte, energice, capabile să ducă la ba- rarea acestor deficiențe nu s-au aplicat cu promptitudine, dobînzile penalizatoare au curs în continuare în vadul pierderilor, fără ca cei vi- novați — din întreprinderi și ministere — să suporte consecințele lipsei de răspundere.
— Se știe că la întocmirea 

planului de acumulări și be
neficii s-a scontat și pe ra
portul noilor obiective indus
triale, ale căror capacități de 
producție au termen să intre 
în funcțiune în acest an. Ce 
ne puteți spune în legătură cu 
contribuția 
rea surselor 
nor rezultate 
valoroase ?

ț.în funcțiune poate provoca creșterea ■imobilizărilor unor fonduri de investiții, nerealizarea volumului de pioducție și a acumulărilor planificate.Iată de ce nici o întreprindere 
și nici un minister nu pot înceta 
lupta în vederea amplificării, în 
continuare, a beneficiilor și ren
tabilității — fie ele unități mai „vechi" sau mai noi,. de curînd date în exploatare. Perpetuarea 
pierderilor, a rentabilității scăzu
te, în unele întreprinderi trebuie 
să constituie un semnal de alarmă 
pentru comitetele lor de direcție 
și forurile de resort din ministere. Este stringent necesar ca pînă la sfîrșitul anului, în sectoarele unde s-au manifestat unele neajunsuri ce Și

lor la multiplica- 
de obținere a u- 
financiare cit mai

au impietat asupra îndeplinirii depășirii planului de acumulări și, în special, de beneficii — să întreprindă asemenea măsuri

Diversificarea producției

organele la 31 oc- milioane 6 514 re- întreprin-

laȘi în 
a.

fel de împru- perioa- c., față anului

— Din capacitățile de produc
ție cu termen de dare în func
țiune pînă Ia sfîrșitul lunii oc
tombrie, 80 la sută au început să 
producă, adică să justifice efor
turile de investiții făcute pentru 
construirea lor. Totuși, restanțele, concretizate în acea diferență de 20 la sută, nu pot fi trecute cu vederea și aceasta din cauză că nerespectarea termenelor de dare

secare să asigure recuperarea integrală a rămînerilor în urmă. Statul nostru contează, prin plan, pe acumulările respective. Nimănui, nici unei întreprinderi, nici unui minister nu-i este permis să încetinească cîtuși de puțin acțiunea de a realiza cît mai multe beneficii, o rentabilitate mai ridicată, în scopul creșterii venitului național — bază pentru înfăptuirea amplului program de dezvoltare economică socială a țării.
Convorbire realizată 
Dan MATEESCU

și

de

Producția realizață de uzinele de anvelope „Danubiana" și „Victoria" Florești satisface întregul consum intern și asigură în același timp disponibilități la export, atît direct, prin anvelope, cît și indirect prin echiparea pneuri a autovehiculelor tractoarelor ce se exportă către alte unități ale economiei noastreAnvelopele „Danubiana" cute atît în piața externă, amprentele stilizate în matrițele preselor de vulcanizare desfășurîndu-se pe drumurile a zeci de țări. De menționat că la „Danubiana" se fabrică anvelope ale căror performanțe tehnice le permit petiție pe anvelopele cătoare de relli, Michelin, Dunlop etc. Din datele statistice culese de la marii beneficiari rezultă că rulajul mediu al anvelopelor de camion mijlociu a

naționalece poartă marca sînt binețară cît și pecunos-

să intre în com- piața externă cu unor firme produ- prestigiu,' ca Pi

crescut cu 10 la sută, iar al anvelopelor de camion greu cu 50 la sută în intervalul 1965—1967.Uzina a obținut recent și alte rezultate îmbucurătoare în diversificarea producției prin asimilarea de noi tipodi- mensiuni în profile variate, ceea ce a permis satisfacerea unor comenzi suplimentare de anvelope pentru echiparea autoturismelor străine.A intrat în serie la toate nile rețeaua de cord polia- midic, asigurîndu-se o sporire a randamentului acestora în exploatare.In scopul satisfacerii cerințelor economiei naționale și exportului au fost asimilate noi sortimente, în profile variate, întreprinderile de transport avînd astfel posibilitatea să aleagă pneurile cele mai potrivite condițiilor specifice în care-și desfășoară activitatea.

producția de tipodimensiu-

fără a li se aplica o agrotehnică corespunzătoare. Practica producției arată tocmai contrariul — și anume că atunci cînd se pune problema obținerii de recolte mari și în fiecare an, pomii devin plante dintre cele mai pretențioase, atît față de condițiile naturale, cît mai ales față de lucrările de îngrijire pe care le reclamă. Sînt cîteva aspecte care trebuie bine cunoscute și asupra cărora vreau să insist în rîndurile de față.Partidul și guvernul au trasat sarcina de a se extinde livezile de pomi pe terenurile în pantă, din zona dealurilor. Această linie este justă nu numai pentru că terenurile plane trebuie rezervate culturilor de cereale și legume, dar și pentru că zona dealurilor — leagănul culturii pomilor — oferă condiții climatice superioare celor de la șes. în zona dealurilor cad mai mujte precipitații atmosferice, gerurile, brumele și curentii reci bat mai rar, vîntu- rile sînt domolite, iar toamnele mal blînde și prelungite. Toate acestea asigură obținerea de fructe de calitate superioară sub raportul gustului, aromei, consistentei și duratei de păstrare. Este deci justificată ocuparea cu pomi (ca și cu viță de vie) a pantelor, pe etape, începînd cu limita inferioară de 14—18 la sută și pînă la 24—25 la sută, iar mai tîrziu și a terenurilor mai înclinate, pe măsură ce va crește cantitatea de îngrășăminte și pomicultura va fi înzestrată cu utilaje necesare mecanizării diferitelor lucrări pe asemenea terenuri.Nu este însă just să împingi pomii pe pantele repezi, cu soluri slab productive. Acestea pot fi valorificate foarte bine prin culturi de finețe, pășuni și pădure. De aceea. în virtutea principiului pe baza căruia pomii se retrag de pe șes în fața cerealelor, legumelor și plantelor tehnice, pădurea trebuie să se retragă de pe pantele mai domoale în fața pomilor. Mi se pare, deci, că este cu totul nerațional și neeconomic ca pante mici, terenuri plane și chiar de luncă să fie acoperite cu pădure, care este călcată pentru exploatare o dată la 50—80 de ani, iar pantele repezi să fie cultivate cu livezi în care se aplică zeci de lucrări în fiecare an. Greșit au procedat acele cooperative agricole din județele Argeș, Gorj, Vîlcea care au cătărat livezile în locuri greu accesibile, unde nu se poate pătrunde nici să se facă lucrările de întreținere; fără a mai vorbi de culesul și transportul fructelor care, pe lîngă faptul că sînt de slabă calitate, continuă să se degradeze pînă să ajungă la locul de consum. Cele 80 000 de hectare cu care se completează suprafața de 340 000 ha livezi în masive, existente la data ultimului recensă- mînt, trebuie să ocupe cele mai potrivite terenuri din perimetrul rezervat pomiculturii.Prin studiile și cercetările făcute’ pînă în prezent în tara noastră, s-au conturat destul de bine bazinele pentru cultura mărului, prunului, piersicului, cireșului, căpșunului, chiar și a părului, caisului și a altor specii de pomi. Noile plantații vor fi plantate în cuprinsul acestor bazine, încît specializarea lor și a centrelor pomicole va deveni o bază puternică pentru producția de fructe- marfă. Pe lîngă vechile bazine și centre, s-a deschis perspectiva de a crea altele noi, pe nisipurile Olteniei și ale Crișanei.Cel mai mult trebuie însă făcut în direcția aplicării tuturor lucrărilor de îngrijire a pomilor de care depinde nivelul cantitativ și calitativ al producției de fructe. Ce se întîmplă însă 7 Dacă acum, după ce s-au cules fructele, mergem în livezi, constatăm o liniște deplină. Or, toamna trebuie făcute lucrările de întreținere a solului, de a pomilor etc. Este știut că de toamnă, făcută la timp și condiții, urmată primăvara curățire arătura în bune și vara

de 5—7 prașile, asigură apa din sol și favorizează activitatea microorganismelor și deci o intensificare a proceselor de nitrificare.întrucît livezile sînt situate, în general, pe soluri mai sărace, este necesar să se acorde cea mai mare atenție fertilizării. Este adevărat, pomicultura a așteptat mulți ani să-i vină rîndul pentru îngrășăminte. în acest an s-au primit circa 47 000 tone îngrășăminte chimice. Este un mare ajutor acordat pomiculturii. Neajunsul este că aceste îngrășăminte nu se dau la pomi, ci la alte culturi, ceea ce demonstrează încă o dată afirmația că pomicultura este considerată ca o fiică vitregă a agriculturii. în urma unor controale făcute de organele de specialitate, s-a constatat că în județele Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Argeș etc. numai în mică măsură îngrășămin- tele chimice au fost folosite în pomicultură. Iată deci că nici îngrășă- mintele chimice pe care le avem la dispoziție nu le folosim rațional. Dar cele 420 000 hectare de livezi, cît va avea România în 1970, necesită de cel puțin zece ori mai multe îngrășăminte chimice anual, față de cele folosite în 1968, precum șl 13—16 milioane tone îngrășăminte organice la fiecare 2 ani. Pînă la acoperirea în întregime a acestor nevoi, este necesar să dăm o mare atenție utilizării raționale a îngrășămintelor de care dispunem.Calitatea fructelor este diminuată în special datorită, atacului de boli și dăunători. Explicația este simplă. Deși în majoritatea bazinelor pomicole se utilizează în întregime fondurile și materialele repartizate pentru combaterea dăunătorilor, din lipsă de control asupra calității tratamentelor, eficacitatea acestora se menține la un nivel nesatisfăcător, iar pe piețe abundă fructele de slabă calitate. în multe cazuri, activitatea specialiștilor încadrați la întreprinderile de mecanizare a agriculturii și la centrele de combatere nu este controlată îndeaproape de către direcțiile agricole județene și, ca urmare, se irosesc materialele și fondurile alocate, aparatura nu se întreține așa cum trebuie, iar tratamentele se execută cu întîrziere și necorespunzător.S-ar părea că, față de precipitațiile atmosferice mai bogate în zona dealurilor, nu s-ar pune problema irigării livezilor. Sînt impresii înșelătoare, mai ales dacă ne gîndim că în anume momente se luptă cu excesul de apă. Dealurile țării noastre sînt străbătute de rîuri, rîulețe și pîraie. Ele pot fi folosite cu ușurință pentru irigarea livezilor, asigurîndu-se apa necesară pomilor în perioadele de uscăciune. Bune rezultate în această privință au cooperativele agricole Scornicești, județul Olt, Negru Vodă, județul Constanța ș.a. Dar pînă la executarea lucrărilor de irigat, folosirea digu- rilor-potcoavă, a canalelor de coastă și a oricăror altor mijloace de captare și Infiltrare în pămînt a apelor provenite din ploi și din zăpezi trebuie să devină o lucrare curentă. Toamna și iarna, ca și primăvara devreme, pot fi făcute cu bune rezultate asemenea lucrări. Trebuie numai ca specialiștii din unități și de la direcțiile agricole să convingă conducerile de cooperative agricole de necesitatea executării lor ca o condiție a sporirii cantitative și calitative a producției de fructe.Am arătat mai sus că pomii nu sînt plante-minuni în sensul valorificării aproape „de la sine" a unor terenuri erodate sau sărace, dar ei sînt adevărate cînd este vorba unor recolte foarte de agrotehnică înaltă, livezi care rodesc de cenii. In fiecare an, dînd recolte de 40 000—50 000 hectar. Față generalizarea ții medii de tîrziu de 10 000—15 000 kg fructe la hectar este sarcina majoră a pomi- cultorilor pentru care trebuie să depună toate eforturile. De aceea, pentru pomicultori, venirea iernii nu-i prilej de odihnă, ci de muncă intensă în livezi în vederea pregătirii viitoarei recolte de fructe.

sărace, dar plante-minunl de obținerea mari pe bază Avem de acum vreo două de-kilograme fructe la de aceste performanțe, obținerii unor produc- 7 000—8 000 kg, iar mai

Dacă apreciem după realizările valorice, raportate la sfîrșitul celor 11 luni, s-ar putea spune că activitatea Trustului local de construcții Cluj, la capitolul locuințe, este pozitivă, realizîndu-se planul valoric pentru această perioadă. Cu totul alta este situația în ce privește numărul apartamentelor terminate și date în folosință. Au fost predate „la cheie" numai 1212 a- partamente. ceea ce reprezintă 53,8 la cina anuală, punzători de de lucruri dau acum altul.Să vedem . . .... tele. Cele mai multe partamente nepredate beneficiarului în termen se află în cartierul Gheorghi- eni din Cluj. După cum sîntem informați la consiliul popular al municipiului, aici s-au predat doar 1 034 apartamente.. rămi- nînd restantă 781 apartamente din planul anual. Solicităm părerea tov. ing. Gratian Șerban, directorul grupului nr. 5 de șantiere, antreprenorul principal, care ne spune: „Socotesc că la elaborarea planului de construcții de locuințe din acest an s-a pornit oarecum greșit. în sensul că nu s-a tinut seama dacă terenul pe care se construiesc dispune de utilitățile necesare, cum ar fi apă, lumină etc. In a-

privință. am lucratceastăaproape tot timpul cu provizorate care, uneori, ne-au costat foarte mult". Ing. Iosif Bicicovski, dinte al Consiliului popular • al municipiului Cluj, nuvicepreșe-
șl cadre de rezultat căconstructori specialiști a pe șantiere au existat, mai ales în primăvară si vară, repetate și prelungite „goluri" de lucru. Și aceasta mai ales din cauză că

cum ar fi zidari, zugravi, parchetari etc. Este drept că nici cadrele existente nu au fost întotdeauna judicios utilizate, datorită deficientelor în organizarea muncii care nu au permis
a fost emisă pe numele trustului, iar în 7—9 octombrie ne-au sosit țevile de la fabrica din Roman. Am depus eforturi deosebite și în prezent lucrările se apropie de punctul fi-

raion se va putea asigura astfel numai la 30 decembrie. dacă, bineînțeles, vor fi asigurate rezervoarele riecesare pentru centrala termică. Tot în acest car- ‘ tier este mult rămasă în
află marea rămînerilor fost create care să ia impulsionași darea în

PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE DIN CLUJ» »sută din sar- Factorii răs- această stare îngrijorătoare vina unul pece arată fap- a- CONSTRUCTORII RESTANȚIERI
:3.

■î

SPERANȚELEI
împărtășește întru totul a- ceastă părere : ..Constructorului i-a fost asigurată cantitatea de energie si apă pentru construcții și finisaje. mai ales cu parter plus Este adevărat cu mai multe la blocurile patru etaje că la cele .. ___  ____ _ etaje, greutățile au fost mai mari acest punct de vedere, nu numai acestea sînt mase în urmă".Din discuțiile avute CU

în anumite perioade au lipsit unele materiale, cum sînt cărămizile, fîșiile prefabricate pentru Dlansee tupuri P.V.C. si altele Chiar și în prezent, lipsa tuburilor P.V.C. constituie un impediment; fabricile furnizoare din București și Iași nu-si respectă obligațiile de livrare. Au fost și perioade cînd șantierele nu au avut suficienti muncitori. mai ales calificați.

<1
Ai'ASALT

respectarea Intru totul a succesiunii operațiilor în construcția locuințelor.Ing. Gheorghe Avram, directorul întreprinderii o- rășenești de gospodărire și construcții. întreprindere care execută lucrările instalațiile sistemului încălzire, cu termen predare la sfîrșitul nului, ne explică : 2 septembrie am primit repartiția da materiale care
• la de de a- „La

e stadiul crărilor de alimentare cu apă ? Constructorii si instalatorii se află în urma graficului la execuția rezervorului de 5 000 mc. destinat a furniza apă micro- raionului nr. 3. Si aceasta din cauza lipsei îndelungate a unor documentații si materiale. precum și slabei organizări a lucrului. Apa caldă menajeră pentru blocurile din acest micro-

urmă construcția creșel — întrucît documentația și amplasarea s-au perfectat cu întîrziere — si a complexului comercial, pentru care uniunea județeană a cooperației meșteșugărești pune cu tîrîita la dispoziția constructorului fondurile necesare.Se cuvine să menționăm că. în ultimul timp, atît la nivelul iudetean. dar mai ales la cel al municipiului

Cluj, unde se majoritate a în urmă, au largi colective măsuri pentru rea lucrărilor . funcțiune a locuințelor planificate. Au fost stabilite sarcini precise pentru rezolvarea suspensie, ing. Aurel ședințe popular provizoriu al județului Cluj, apreciază : „în urma măsurilor luate . în ultima vreme si cu e- forturi deosebite din partea tuturor factorilor, credem că planul de dare în folosință a locuințelor va putea fi îndeplinit în întregime. Ne îngrijorează însă de pe acum soarta planului pe anul viitor. Se Prevăd aceleași greutăți în a- provizionarea șantierelor cu materiale termoizolante.. cum sînt vata minerală si plăcile semirigide. pe care Ministerul Construcțiilor cu greu nî le asigură. Greutăți si mai mari se întrevăd în procurarea pompelor centrifuge centralele termice, terul Construcțiilor sini ne-â înstiintat cele 182 pompe 1 pentru anul viitor, nu ne va putea asigura decît 45“Chiar dacă, după aprecierea vicepreședintelui consiliului popular iudetean provizoriu, planul a- nual de dare în folosință

problemelor în Cu optimism. Ianceu, vicepre- al Consiliului

pentru . Minis- ■ de Maca. din necesare

a apartamentelor va fi îndeplinit, aceasta va fi posibil numai printr-o practică criticată și în anii anteriori : „asaltul" din ultimele luni. Ceea ce înseamnă că nu s-a privit cu răspunderea cuvenită una din sarcinile puse de partid în fata constructorilor și organelor locale de stat: executarea și darea în folosință a locuințelor în mod ritmic, în tot cursul anului. Aglomerarea din ultimele luni duce la’ suprapunerea lucrărilor, la o mare grabă în execuție, cu toate consecințele negative asupra calității lucrărilor și activității economice a unităților de construcții. In afară de aceasta, . se îngreunează demarajul construcțiilor de locuințe din anul următor, care, în parte, tocmai în această perioadă trebuie începute pentru a se crea un front larg de lucru în timpul friguros si a se realiza un volum constant de lucrări în tot cursul anului. Iată de ce considerăm necesar ca, din neajunsurile care s-au manifestat în acest an, să se tragă maximum de învățăminte de către toți factorii din județul Cluj care au răspunderi în realizarea planului de locuințe.
Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*’
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OPINII de Ion Dodu BĂLAN Programul I

Gim-

CITITORUL Luchian
(Urmare din pag. I)

Actlonînd ca un factor esențial in afirmarea șl răspîndirea cărților, cititorul face parte integrantă din rațiunea de a fl și din fizionomia unei culturi. O carte fără cititori e pe durata însingurării ei ca șl inexistentă. După ce autorul a creat-o, ea are nevoie pentru a vila de interesul și sufletul cititorului, de imaginația și fondul aperceptiv al acestuia. Transmițînd viață, ea împrumută necontenit energii spirituale vitale de la fiecare cititor și de la fiecare generație succesivă. De a- ceea o carte depinde foarte strîns de autor dar și de cititor și în acest sens a vorbit Jean Paul Sartre despre operă ca despre „Un e- fort conjugat al autorului și al cititorului". Orice operă de artă valoroasă spune sau poate să spună mai mult decît exprimă litera ei, deoarece dispune de o rezervă de sensuri posibile pe care fiecare cititor sau fiecare generație de cititori le concretizează, în funcție de afinități si pricepere. într-un chip de- ' terminat. Să luăm un singur exemplu. Citi- torțil contemporan cu Eminescu sau din epoca imediat următoare va fi înțeles, neîndoios, mai puțin sensul descrierii drumului străbătut de Hyperion prin spatiile intersiderale. cu acea viziune grandioasă și atît de riguros științifică decît un cititor de astăzi, care, datorită zborurilor cosmice, are în plus atîtea alte informații despre structura hăurilor interplanetare. Perspectiva deschisă de Eminescu se completează prin participarea la ea a fondului nostru apercaptiv. Iată de ce pentru înflorirea artei și culturii, pentru eficienta lor, ne interesează nu numai condiția scriitorului ci în egală măsură și aceea a cititorului. Una e cititorul care slovenea buchiile la para luminării de seu și altceva cel ce ■citește la lumina electrică, după ce a avut prilejul să urmărească programele televiziunii, să asculte radio și să călătorească în medii culturale diferite, să cîștige o concepție din 
ca în ce mai bogată asupra rosturilo'r omului și ale lumii. Una e condiția cititorului care are la îndemînă cărți în tiraje de zeci de mii și bibliotecă în fiecare cătun și cu totul alta a aceluia care, dacă ar fi pus mîna 
pe o carte tipărită la 1701, cădea asupra lui un înfricoșător blestem. Cultul pentru cititor 
e vechi la poporul român și exprimă una din năzuințele sale cele mai arzătoare. Voinicul cel cu cartea în mînă născut din basmul povestit' de Ispirescu e un simbol emotionant. „Pînă una alta, copilul creștea, asculta pe părinți, și cartea cu care se născuse din mîini n-o lăsa. Citea, citea mereu ne dînsa și învăța, de se mira toată lumea de știinta și învățătura lui". Dar cititorul acesta a rămas mult timp numai în poveste nu din pricina oamenilor însetați de adevărul cărții, ci din pricina vremurilor, care țineau departe pe o- mul simplu de binefacerile cititului. Cît de pilduitor zicea Miron Costin „că nu este alta

IN CUR.IND;
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Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" va prezenta în cur în d pe scena din b-dul Schitu Mă- 
gureanu 1 (Podul Izvor) cea 
de-a cincea premieră a aces
tei stagiuni. Este vorba despre 
spectacolul cu piesa „Victimele 
datoriei", de Eugen lonescu, în 
regia lui Crin Teodorescu.

Reprezentată pentru prima 
oară la Paris în 1953, piesa a 
cunoscut o bogată carieră in
ternațională. Recent ea a fost 
montată de autor la „Theater 
am Neumarkt" din Zurich. 
Spectacolul bucureștean reuneș
te o prestigioasă distribuție, al
cătuita din Virgil Oaășanu, 
Gina Patrichi, Stefan Bănică, 
Mircea Albulescu și Virginica 
Popescu.

Decorul aparține lui Paul 
Bortnovschi. artist emerit, iar 
costumele lui Ovldiu Bubulac.

ii
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și maî frumoasă șl mai de folos în toată viața omului zăbavă decît cetitul cărților", dar cîți puteau să-și permită această zăbavă. Cei multi aveau însă cărțile lor nescrise, basmele și baladele lor, doinele și cîntecele de vitejie. Ele au educat gustul estetic și au valorificat talentele din popor, pregătind prin vreme cititorul de mai tîrzlu. Am folosit pînă acum intenționat cuvîntul cititor la singular nu pentru a-1 fetișiza și uniformiza ca pe un precept metafizic, ci pentru a schița dalul unor vremuri maștere condiția nume tip de lector mai mult virtual, ziție cu condiția celui de astăzi, știu n-ar fi nimic mai dăunător decît a _.T_ — cititor etalon, cu al cărui gust să măsurăm toate valorile artistice, Indiferent de genul de stil și maniera în care sînt create. Cititorul nu este un unicat, nici măcar o categorie u- nică și veșnică. Același om. după un număr de lecturi variate și bine alese, devine un alt cititor, cu alte preferințe și cu alte exigențe, dispunînd de o altă putere de judecată. Cititorul se diferențiază după afinitățile pe care le manifestă fată de un anumit tip de opere, după înzestrarea lui naturală, după gradul de cultură însușit, după mediul în care trăiește, după tradițiile culturale cu care a venit în contact, după vîrsta și gustul personal și idealurile estetice formate, după multe alte criterii. De aceea o operă poate fi gustată de unii cititori și repudiată de alții, fără ca cineva să aibă sentimentul unui sacrilegiu. Unii cititori sînt mai intransigenți, alții mai concesivi cu cărțile citite, „unora" — cum zicea Blaga — le poate plăcea numai ce înțeleg, alții înțeleg numai ce le place". Unii, e adevărat, foarte putini, snobi, sînt ahtiati după exerciții ciudate și nume zgomotoase, la modă, alții știu proverbul după care „căruțele goale mai mult zgomot fac" și nu aleargă după ele. Unii sînt cititori cu adevărat, alții sînt numai pozeuri în lectori și se recrutează de obicei de la periferia ambițiilor literare. Cel multi. însă, știu că cititorul nu este un consumator neutru de bunuri spirituale ci un factor activ în păstrarea culturii, în răspîndirea si înflorirea ei. Pentru aceasta efortul lui trebuie să se conjuge cu al autorului pentru explorarea cît mai adîncă și mai complexă, cu cît mai mult folos, a operei de artă. Pentru această el trebuie să știe să citească fiindcă există o tehnică și o artă a cititului. Cine alții decît criticii literari sînt chemați să-i ajute în însușirea artei cititului, pentru a putea formula judecăți de valoare argumentate și competente. Din păcate, cu cîteva timide excepții, criticii par cu totul străini de atari preocupări, pe care unii le numesc culturale. Nu e vorba de a da retete, de a crea dogme, ci de a forma un proces de gîndire critică exigentă, știindu-se bine că actul critic este conștiința de sine a unei literaturi, astfel criticul poate intra ca al treilea factor în componenta linei culturi și-și poate justifica rolul de seamă ce 1 se atribuie.E blamant să-1 lingușești pe cititor cum e blamant să te joci cu buna Iui credință, dezo- rientîndu-1 prin prea multe speculații gratuite. Marii scriitori și marii critici au simțit totdeauna nevoia unui dialog cu cititorul chiar • și atunci cînd îl numesc prietenos și exigent precum Baudelaire. „O! cititor fățarnic — tu, semenul meu". Spre binele literaturii, o dată cu scriitorul, cititorul și-a cîștigat și el condiția adecvată pe care i-o dorea cu a- proape trei veacuri în urmă Miron Costîn: „...cinstite și iubite cetitorule, să-ți dăruiască, după aceste cumplite vremi a anilor noștri, cîndva si mai slobode veacuri. Intre care pre lingă alte trebi, să aibă vreme și cu cetitul cărților a face Iscusită zăbavă". E vorba deci < de cinstitul și iubitul cetitor căci fără.de el < degeaba se scrie. Iată de ce cred că între < factorii cei mai importanți pe care noua noastră < orînduire i-a realizat în favoarea literaturii si < a creației. în genere, este cititorul competent. < Un cititor pregătit și cu gusturi diverse, în < conștiința căruia nu au ecou operele văduvite < de viată, sterile, contrafăcute și. pe scurt. < proaste — opiniile acestui cititor, ca cititor și S nimic altceva, se cade să-și găsească mai mult : loc în presa noastră literară, nu pentru a u- z zurpa locul profesioniștilor ci pentru a oferi / prilejul unei confruntări absolut necesare. < „Nu trebuie uitat — spunea secretarul ge- < neral al C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae < Ceaușescu, în cuvîntarea la Adunarea gene- < rală a scriitorilor — că în anii socialismului, < în care cultura a cunoscut un puternic progres, < în condițiile cînd școlile sînt larg deschise în- < tregului tineret și s-a generalizat nu de mult < învățămîntul de 10 ani. în tara noastră s-a 5 format un public larg, competent, receptiv Ia < arta profundă, avid de cărți care să-i înari- < peze mintea, să-i stimuleze gîndirea și fante- < zia, să-i insufle idei si sentimente înalte. Căr- < tile care nu sînt „înțelese" de cititori sînt toc- < mai cele sărace în idei, care se rezumă la Io- < cui gratuit al formelor. Asemenea cărți nu < sînt căutate, nu circulă, nu ajung la inim». <

pe fun- unui a- în opo- însă că crea un

șeses publicului".

serial 
de o

8,30 — Ora exactă. Cum va ti vremea I 
nastlca de dimineață.

8,4» — Pentru copil șl școlari : Film 
„Wilhelm Tell" ; La șase pași
excursie — emislune-concurs. Participă 
județele Cluj, Caraș-Severin.

10,00 — Ora satului.

11,30 — T.V. pentru specialiștii din agricultură. 
Eficiența economică a lucrărilor meca
nizate In agricultură. Participă : ing. 
Petre Moldovan, ing. Nicolae Bologan, 
ing. Toma Drago? și ing. Eugen Veseli.

12,18 — De strajă patriei.
12,48 — Concert simfonic. în program : Passaca- 

glia șl Tocatta de Tudor Ciortea ; Suită 
din baletul
Concert pentru orchestră de coarde 
Doru Popovici.

13,30 — închiderea emisiunii de dimineață.

„La piață* de Mihall Jora ; 
de

18,33 — Telex T.V.
ar

ta

17,00 — Concurs internațional de gimnastică 
tistlcă. Transmisiune de la Sofia.

18,0» — Magazin duminical. Din cuprins : • 
vînătoare — film ; • Cu Richard Oșa-
nițchl în ritm de jaz ; • Interviu cu 
Ed Nlcolau despre „Automatica pentru 
toți" 1 • Cîntă orchestra „Metronom" • 
Croazieră — film de desen animat • 
Pe strune de chitară.

19,0» — Telejurnalul de seară.
19,8» — Telesport.
19,5» — Divertisment muzical
2»,3» — Sear» de teatru i „Patimi" de Paul

Everac. Interpretează un colectiv al 
Teatrului Național din Cluj.

83,13 — Telejurnalul de noapte.
3S,SO — închiderea emisiunii programului I.

Programul n
20,00 — Telex T.V.
20,08 — Seară de operă. „Trubadurul" de Verdl. 

Transmisiune în direct de la Opera 
Română. în pauze, filmele : o „Mal tare 
ca piatra" (vechi monumente din Tran
silvania) • „Plajă la zero grade" — re
portaj la stațiunea Mangalia, e „Simplă 
poveste" — film realizat de studioul de 
televiziune.

în căutările sale, Luchian afirmă foarte repede o măiestrie veritabilă. în ciuda tinereții, stîngă- ciile sînt rapid depășite, iar interpretarea lui este personală și francă. Niciodată Luchian nu imită, niciodată nu se repetă, nici pe sine, nici pe ceilalți. El aduce, în fiecare lucrare, chimia lui proprie, transmutafia lui, dureroasă uneori, emoționantă totdeauna, o efuziune conținută, o pudoare și o bogăție inepuizabilă, invenția lui care înnoiește temele cele mai familiare.Cred în virtuțile ideilor generoase care au transfigurat arta și istoria, în acești ani decisivi care merg de la 1860 la 1914. în poezie, în filozofie, în pictură, răsturnările sînt tot așa de mari ca și mutațiile din viața popoarelor. Cit privește domeniul poeziei și .al artei, mi se pare că esențial pentru operele din această perioadă este întîlni- rea cu o anume autenticitate, recursul la o justețe absolută de ton. Retoricii, demonstrației greoaie li se substituie vibrația acută, accentul inimitabil al unei voci și al unei viziuni juste. Să ne gîndim la Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, așa de apropiați de pictori. Luchian avea de asemenea calitatea aceasta, de a vedea just, de a. spune adevărul. Iată de ce, oriunde, în cea mai neînsemnată dintre operele lui, mesajul său are o rezonanță morală, socială, deopotrivă cu aceea plastică și estetică. Generozitatea sa de gîndire, dragostea pentru natură, frumusețea pe care o risipește acest penel au deschis drumul tinerilor artiști și au povestit viața tuturor compatrioților săi.Ceea ce trebuie să dorim acum este ca o mare expoziție a artistului dincolo de fruntariile țării lui — in primul rînd în Franța — să marcheze locul pe care Luchian îl merită în arta contemporană, în numele celor mai înalte valori ale temperamentului românesc.
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în artă, după cum se știe, puterea de convingere a mesajului, substanța de idei sînt indisolubil legate de calitatea estetică a imaginii. Un repertoriu teatral, de exemplu, devine act de cultură autentic numai prin ținuta înaltă a spectacolelor, prin profunzimea și spiritualitatea rii, menite să devărul intim jelor, ridicate generalizare.Auzim uneori du-se că o piesă bine scrisă „se joacă singură". Cit este de eronată o asemenea părere, o ilustrează cu prisosință căderea atîtor capodopere, pe scene și în epoci diferite. Plăcerea lecturii e alta decît plăcerea spectacolului, și ceea ce în singurătatea camerei tale de lucru îti desfată inima- și urechea poate să pară plicticos în sala de teatru, dacă replicile sînt debitate fără nerv și fără strălucire. S-ar putea spune că, cu cit o piesă se distinge prin însușiri literare mai elevate, cu atît crește responsabilitatea punerii ei în scenă. în acest sens, textele ne care le numim clasice poartă într-însele confirmarea, dar și povara veacurilor, ele vin spre noi înveșmîntate într-o aură de prestigiu, care obligă.Trebuie să recunoaștem că teatrele noastre nu se prea grăbesc să-și asume sarcina deloc ușoară a reprezentării operelor clasice. în treacăt fie zis, pe lingă succesele pe care le-ar putea prilejui unor actori de frunte, insuficient sau prost folosiți în prezent, lărgirea acestui capitol al repertoriului ar acoperi si un gol ce se resimte

interpretă- transmită a- persona- rang deaL la spunîn-

închiderea emisiunii programului n.

cinema
15,80,

• Columna (ambele serii) 
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 1 
19,30.
• Ziua în care vin peștii: REPU
BLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15. CAPITOL —8,30 ; 10,45;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14.15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15. /
« Anna Karenina (ambele serii) i 
BUCEGI — 9 ; 12,30 ț" 16 ; 19.30, 
FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• „Judoka", agent secret: FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR — 8,30—15,15 în
continuare ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR 
— 9,45 ; 12 : 14,45 ; 16,3C 
GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13,15 ; 20,30, FLACARA
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Superautomatul : VICTORIA —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 : 18.15 ;
20,45.
« Noaptea : central — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Aventurieri! : LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Lustragiul : DOINA — 11.30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marianna, agentul 0558 : RAHO
VA — 15.30 ; 20,30, GIULEțTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Am întîlnlt țigani fericiți : RA
HOVA — 18.
• Roata feciorilor, Mistere în 
piatră, Atletism, A treia constantă, 
Cuvinte, Diamantul, Orizont 
științific nr. 10/1968 : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Hombre t GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
15,30 ; 16; 18,15 ; 20,30, FLO-
REASCA — 9 ; 11,18 ; 13,30 : 16 :

18,15 ; 20,45, MIORIȚA — » ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• șapte oameni de aur : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 13,13;
17.45 ; 20, MUNCA — 16 ; 20.
e Republica Skid : MUNCA — 18.
• Heidi : BUZEȘTI — 15,30,
POPULAR — 15,30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : POPULAR 
— 18.
• Fragil sălbatici : BUZEȘTI — 
18 ; 20,30.
• Roata vieții : DACIA — 8,30—
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21.
• Prințesa : UNION — 10,30; 15,30;
18 ; 20,30.
• Ultimul voievod t UNIREA —
15.30 ; 18.
• Tom Jones : UNIREA — 20,30.
• Suflete , tari . (ambele serii) :
LIRA — 15,30 ; 19. , .
• Căderea imperiului roman t... 
VOLGA — 9,30 : 12,45 ; 16 ; 19,30. 
o înțeleptul de pe muntele bles
temat : DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
17.45 ; 20, TOMIS — 9,30—15.30 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
• Mărturisirile unul domn eu ca
meră mobilată : COTROCENI — 
15,30 ; 20,30.
• Valea albinelor : COTROCENI 
— 18.
• Fete în uniformă : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
o Veșnicul întîrzlat: MOȘILOR — 
15,30 ; 20,30.
« Ocolul : MOȘILOR — 18.
• Planeta maimuțelor : ARTA — 
9—15.45 în continuare ; 18 ; 20,15. 
e Spartacus (ambele serii) i 
PROGRESUL —15,30 : 19.
n Tarzan, omul-maimuță șt Fiul 
Iul Tarzan : VIITORUL — 16 ;
19,30.
• Vicontel.e plătește polița t VI- 
TAN — 15,30 ; 20,15.
• Eu te-am Iubit : VITAN — 18.
• Fiul lui Tarzan : PACEA — 16 ; 
18 ; 20.
• Totul pentru rîs :
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Testamentul unul 
MOS — 16 ; 18 ; 20.

FERENTARI 

pașă : COS-

O B @ B ■ BBBBHBBBBBBBBBBBBBPromovarea în învățămîntul superior reprezintă nu numai recunoașterea valorii pregătirii profesionale, ci în primul rînd un act de capitală însemnătate pentru bunul mers al activității universitare, pentru cercetarea științifică. Tocmai de aceea, în contextul general al perfecționării învățămîntului din țara noastră, se acordă o atenție deosebită concursurilor pentru ocuparea unor catedre, ceea ce sporește evident obiectivitatea în aprecierea candida- ților. Proiectul de Statut al corpului profesoral concretizează judicios cadrul acestora, preconizînd noi măsuri menite să asigure o cumpănă dreaptă în selecția valorilor. Bunăoară, consider foarte potrivită prevederea de a se efectua proba eliminatorie a prelegerii publice pentru ocuparea prin concurs a posturilor de conferențiar și profesor. Această probă mi se pare absolut necesară mai ales a- tunci cînd solicitantul nu provine din învățămîntul superior, deoarece creează mai multe certitudini asupra aptitudinilor sale didactice. Este, cred, pozitiv și faptul că se propune ca titlurile și lucrările științifice să devină un criteriu pentru ocuparea funcțiilor didactice superioare, posturile de profesor și conferențiar nepu- tînd fi dobîndite, prin concurs, decît de către cei care au obținut titlurile de doctor și doctor docent. După părerea mea însă, ar fi necesare și alte precizări în procedura de promovare în ierarhia universitară. In cadrul concursului pentru ocuparea postului de conferențiar se prevede înscrierea la concurs și fără titlul științific corespunzător, dar cu aprobarea ministerului. De ce și pentru cine se lasă această posibilitate ? Ca să te prezinți Ia concurs trebuie să ai o vechime didactică ca asistent și lector. Or, în acest răstimp, elementele de valoare au tot timpul să obțină titlul științific amintit. De asemenea, consider nepotrivită derogarea ce se face de la principiul concursului atunci cînd e vorba de ocuparea postului de lector, care poate avea loc și prin avansare.

Desigur, criteriul aptitudinilor pedagogice, răsfrînte în activitate didactică, reprezintă o însemnătate co- vîrșitoare pentru un profesor de orice grad — de la asistentul suplinitor, pînă la profesorul șef de catedră — și aceste aptitudini trebuie riguros apreciate, cît mai direct și obiectiv, de comisia de concurs. O activitate didactică valoroasă, este de neconceput fără o pregătire

sura atașamentului față de disciplina predată, față de buna pregătire a studenților.Să nu uităm însă că acea componentă a personalității profesorului u- niversitar care-și pune pregnant amprenta asupra activității sale cu studenții este latura umană, morală, cetățenească, ce se manifestă plenar în activitatea educativă cu cei tineri. Dimensiunea umană, moral-politiqă,

bilizator, educativ pentru cadrele tinere și pentru studenți. Multe așa- zise „conflicte de autoritate" între superior — subordonat sau profesor — student, cu aspect profund an- tieducativ, frecvente azi pe plan internațional, își au sursa nu o dată în- tr-o neconcordanță de fapt a valorii intrinseci cu funcția ocupată. Iată de ce cred că aprecierea calităților mo- rale-cetățenești ale viitorului educa-

Rigorile concursului 
de promovare a 

cadrelor universitare
științifică adecvată, care, la rîndul ei, nu este posibilă fără o muncă științifică proprie. Un așa-zis '„bun pedagog" care însă nu cunoaște ramura științifică pe care o predă ar fi similar unui ipotetic semănător ce ar mima doar gestul azvîrlirii semințelor în brazdă, ducînd mîna la un sao gol. De aceea, opinez că activitatea didactică, în accepțiunea deplină a cuvîntului, se cuvine să constituie rinul dintre criteriile principale ale promovării în învățămîntul superior. în cadrul acestei activități trebuie ținut seama de situația elaborării cursului și eventualei sale valorificări mai largi prin publicare, întrucît această parte a activității didactice dă mă-

Puncte de vedere

fără de care nu e de conceput un a- devărat profesor, este.de o însemnătate cu totul specială, fiindcă-și poate exercita influența asupra unor întregi generații de studenți. Activitatea e- ducativă, strîns unită cu instrucția, tinde să modeleze oamenii, cetățenii de mîine ai țării, îmbrăcînd aspecte dintre cele mai variate. O activitate științifică și didactică cunoscută și recunoscută, — măcar înăuntru! facultății respective — reprezintă prin ea însăși un puternic factor mo

tor se cuvin luate în considerare a- tunci cînd se face promovarea în în- vățămîntul superior. Pentru a putea desfășura o activitate educativă, pe- dagogicăiși științifică remarcabilă, cadrele didactice trebuie să-și îmbunătățească necontenit orizontul filozofic, să-și desăvîrșească permanent pregătirea ideologică. De aici decurge condiția sine qua non, potrivit căreia un profesor urmează să fie un om de înaltă cultură, asimilată în spiritul umanismului socialist.Precum se știe, un punct nevralgic al învățămîntului superior l-a constituit pînă nu de mult cumulul. Pe lingă alte deficiențe cunoscute și recunoscute, cumulul împiedică promovarea normală în viața universitară,

pumnii, ori duce mîna la piept, ori, de preferință, se reazemă de unul din cei trei stîlpi care încadrează scena, mîne dintre gedii de poate, cunoscutei butade : sicii sînt niște autori pe care toată lumea îi respectă, dar nimeni nu-i citește.N-am să insist asupra fiecărui interpret în parte, .deoarece alcătuirea distribuției, îndrumarea actorilor. asigurarea unui stil și a unei concepții de ansamblu cad în sarcina regizorului. El este chemat să creeze pe scenă o lume vie, bănuită doar în substratul literei tipărite, să releve relațiile ce stăteau ascunse acolo, să „ridice în picioare" — cu o expresie consacrată în culise — ceea ce avusese în text doar o existentă unidimensională. Nu în zadar, Caragiale afirma că, din toate artele, teatrul e mai aproape de arhitectură. Regizorul e un arhitect de imagini, el făurește un tablou închipuit și totodată real, hărăzit să te cucerească, să te poarte într-un tărîm al poeziei, pentru ca revenind de acolo, tulburat si îmbogățit sufletește, să te simți mai lucid, mai sensibil.Regia „Andromacăi" a fost încredințată lui Emil Lintac — actor de talent — care însă se află, după cîte știm, la cea dinții tentativă regizorală într-un teatru profesionist, și care, nici chiar în propria sa activitate actoricească n-a avut prea adesea prilejul să se confrunte si să se familiarizeze cu dificultățile partiturilor clasice. Nu-i putem aduce, deci, o învinuire pentru faptul că n-a disnus de mijloacele necesaretragediei. Si nici pentbu că i-a liosit meșteșugul de a modela glasurile, de a corecta ținuta, de a șlefui expresia corporală a actorilor cu acea precizie rafina' tă care să dea s distincția cuvenită............. ..barea pe care mi-o pun e alta — și anume : nu era oare cazul, cînd un teatru se decide. în sfîrsit. să joace Racîne, să se forțe mai < mai sigure pe calificarea

în educația artistică a publicului, inclusiv a noilor generații. Iată ce ne scrie la redacție profesoara Elena I. Petrescu din București : „Elevilor tării noastre, începînd cu clasele în care literatura dramatică se înscrie în programele școlare în formele ei cele mai sumare și pînă la terminarea studiilor, le trebuie teatrul viu (în afara lecturii bineînțeles), interpretarea realistă, întruchiparea veridică și autentică a personajelor, aspecte pe care numai actorul, regizorul și în general, climatul creat de întreaga aparatură a scenei le poate realiza, și aceasta mereu, an de an, în așa fel încît teatrul să devină o școală"...Există în București un teatru menit să contribuie — dacă nu în exclusivitate, în orice caz într-o mare măsură — la îmbogățirea culturii teatrale a publicului școlar. E teatrul pentru copii și tineret „Ion Creangă". Și este de salutat faptul că Teatrul „Ion Creangă" — deficitar pînă acum sub acest aspect — a inclus recent în programul său „Andromaca" de Racîne. Cu o floarea nu se face,, desigur, primăvară, dar ne-ar place să vedem aci simptomul unei preocupări destinate, sperăm, să capete în viitor un caracter susținut și sistematic.Cum este însă jucată „Andromaca" ? Beneficiază ea de • acea „întruchipare veridică și autentică a personajelor" pe care o pretinde, pe bună dreptate, autoarea scrisorii citate mai sus 7 Ne putem aștepta, cu alte cuvinte, ca elevii pre- zenți în sală să fi înțeles mai adine, să fi simtit mai vibrant semnificațiile tragediei, decît la o simplă lectură 7Din păcate, spectacolul la care ne referim se rezumă la o lectură monotonă, destul de aridă și lipsită de emoție. Cu un dezavantaj în plus — acela al efectelor teatrale devenite clișeu, care ascund semnificațiile omenești sub declamația retorică, sub gestul sau grimasa convențională. Vocile interpreților — de altfel, în cea mai mare parte necultivate pentru exigențele prozodiei clasice — dau versurilor desfășurarea sacadată sau tremolată pe care în genere ar trebui s-o corn- . Illtu B pe ualulcareacerută de o asemenea teme- I rară întreprindere 9Las la o parte fantul că I nici Racîne. nici școlarii nu , merită tratamentul unor rude sărace. Dar mi se pa- i re că în mișcarea noastră teatrală se poate constata | persistenta unei anumite I doze de arbitrar în în- I sași exercitarea meseriei i de regizor. Oricîte calități | de alt ordin ar avea, un in- I giner de poduri nu poate fi angajat să fabrice turboreactoare dacă nu face dovada că a studiat această specialitate și că are o pregătire suficientă în materie. N-ar fi timpul să se instituie și în teatru anumite criterii ferme, care să asigure în toate cazurile o minimă platformă de profe- sionalîtate acestei ocupa- tiunl întemeiate pe cunoaștere, pricepere, instruire 7

serbărilor școlare curente. Căci știm cu toții că prea adesea copiii vin acasă „cîntînd" stereotip : „Pe o stîncă neagră. într-un vechi castel" sau îngînînd plîngăret: ..... Departe demama care-1 crescuse, și care-1 iubi !“. La teatru, ei ar trebui să se deprindă a intui valoarea lăuntrică a unor asemenea versuri, virtuțile expresive ale ritmului, dramatismul pauzei, al tăcerii. Dar vai. cum nu știu să tacă, cum nu știu să asculte actorii în acest spectacol 1 își spun replica și așteaptă a- poi, încremeniți marțial, să se termine tirada partenerului. Oreste, de exemplu, își mărturisește zbuciumul iubirii nefericite privind inexpresiv în gol. iar prietenul său Pylade îl urmărește cu un zîmbet fabricat. Mișcarea se limitează la cîteva reacții banale : actorul sau actrița
prin bariera pe care o ridică în fața tinerilor capabili. în ultima vreme s-au luat măsuri în vederea înlăturării diferitelor forme de cumul care transformau uzul în abuz. Spre a se evita ca îndeplinirea activităților didactice de către personalul retribuit prin „plata cu ora" să ducă la reeditarea unora dintre neajunsurile înregistrate mai înainte datorită cumulului, s-ar cuveni mai clar precizate care anume cadre didactice pot fi remunerate prin plata cu ora, asigurîn- du-se utilizarea — pe această cale — într-adevăr numai a acelor oameni competenți, indispensabili procesului de învățărnînt.Incontestabil, în promovarea universitară, o răspundere esențială revine personalului didactic de conducere din învățămîntul superior, care se cere selectat cu cea mai mare rigurozitate. Cu alte cuvinte, „selecția selecționatorilor" este de o însemnătate vitală pentru învățămîntul superior, ca de altfel pentru orice domeniu de activitate. Dar valoarea nu poate fi judecată static. Personalul didactic cred că trebuie ajutat să se perfecționeze, iar principala cale de desăvîrșire este pregătirea în sistemul doctoratului. Precum se știe, vechile titluri de candidat în științe sînt asimilate prin lege titlurilor actuale de doctor. în acest context aș propune eliberarea unor noi diplome de doctor și vechilor candidați în științe, spre a nu se mai păstra o discriminare nereală, și spre a se ușura relațiile științifice cu străinătatea.Fără îndoială, precizarea criteriilor de promovare în ierarhia universitară, făcută în proiectul de statut, este foarte utilă. După ce va deveni document. răspunderea aplicării prevederilor sale va reveni profesorilor selecționeri din comisiile de concurs, din forurile de conducere universitară. Toți sînt chemați să asigure cu competență și obiectivitate pătrunderea în învățămîntul superior a celor mai reprezentativi specialiști și pedagogi.

Conf. dr. Dumitru BUICAN

strînge

Spectatorul ră- cu sentimentul că filele celebrei tra- viața a mult, și se printre dispărut înscrie, adeptii cla-

Andrei BALEANU

teatre
• Filarmonica de stat „George 

Enescu" (Sală Mică a Palatului) : 
Concert dat de formația de ca» 
meră, „Soliștii din București", a 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" — 20 ; (la Ateneul Român) : 
Concert de muzică populară dat 
de orchestra „Barbu Lăutaru". 
Dirijor : Ionel Budișteanu. a Ope
ra Română : Motanul încălțat — 
11 ; Trubadurul — 19,30. • Teatrul 
de Operetă : Țara surîsulul — 
19,30. o Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : O fe
meie cu bani — 10 : Apus de 
soare — 15 ; Romeo și Julieta — 
19,30 ; (sala Studio) : Castiliana
— 10 ; Jocul adevărului — 15 ; 
Topaze — 19,30. o Teatrul de Co- 
medip : Ucigaș fără simbrie — 
20. • Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale Carnavalului — 
10 ; Livada cu vișini — 15 ; Me
teorul — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Kean — 10 ; 
Comedie pe întuneric — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Călătorie cu scandal
— 10 ; Echilibru fragil — 19,30 ; 
(sala Studio) : Femei singure — 
10;30 ; Cînd luna e albastră —• 16 ; 
Viziuni flamande — 20. © Teatrul 
Mic : îngrijitorul — 11 ; Baltagul
— 20. 0 Teatrul Giulești : Mește
rul Manole — 19,30. o Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Ion — 10 ; 
Kathleen — 20. o Teatrul „Ion 
Creangă" : Toate pînzele sus —
10 ; Năzdrăvăniile lui Păcală — 
16. o Teatrul evreiesc de stat : 
Trei piese într-un act de Cehov
— 11 ; Zece frați am fost — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada —
11 ; (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11. « Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca Ia Tănase — 
19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) î Mexico-Melody — 19,30. o 
Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) — 16 ; 19,30.

A

(Foto : Gh. Vințîlă)

da, artist al poporului. Spectacolul, considerat drept cea mat valoroasă realizare scenică cehă din dramaturgia lui Lorca, a produs o puternică impresie prin realismul profund, prin autenticitatea creațiilor scenice ale'u- nor remarcabile actrițe.Marți 10 și miercuri 11 decembrie, Teatrul Național din Pra- ga va prezenta, în sala Operei Române, comedia „Din viața insectelor" de frații Capek, în regia lui Miroslav Machacek și decorul lui Iosef Svoboda. Montare deosebit de spectaculoasă, „Din viața insectelor" s-a bucurat de excelente aprecieri cu prilejul mai multor turnee si festivaluri internaționale de teatru. în fotografie : scenă din piesa „Casa Bernardei Alba".

Publicul bucureștean a primit cu multă căldură primele spectacole ale Teatrului National din Praga, importantă instituție de artă, care joacă un rol de frunte în viața culturală a Cehoslovaciei socialiste. începînd de la înființarea sa (1883), Teatrul Național praghez, sub egida căruia activează un ansamblu de dramă, unul de operă și unul de balet, a acumulat o bogată tradiție, cîștigîndu-și prețuirea publicului și obtinînd numeroase succese peste hotare.Ansamblul de dramă șl-a început turneul în Capitală prezen- tînd vineri și sîmbătă seara „Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca, realizare a eminentului regizor Alfred Radok, artist al poporului. Scenografia poartă semnătura nu mai puțin prestigioasă a lui Iosef Svobo-
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Cronica zilei
Conducerea Teatrului Național din Praga, care se află în turneu în țara noastră, a făcut sîmbătă dimineața o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primită de Ion Brad, vicepreședinte al C.S.C.A.Au luat parte funcționari superiori din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, precum și reprezentanți ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București.

★Prof. dr. Gheorghe Buzdugan, membru corespondent al Academiei, director general în Ministerul învățămîntului, a plecat sîmbătă seara spre Paris pentru a participa la Conferința internațio
Expoziția bienală de 

pictură și sculptură '68
Sala Dalles găzduiește, începînd de sîmbătă, o manifestare artistică devenită tradițională — Expoziția bienală de pictură și sculptură ’68. Sînt prezenți la expoziție artiști clin întreaga țară, din diferite generații, care prezintă circa 400 de lucrări selecționate dlntr-un număr de a- proape 1 600 cîte au fost trimise expoziției. Aproape 100 de lucrări, care fac parte din fondul aceleiași Bienale, figurează în expoziția jubiliară de la Alba Iulia. închinată semicentenarului unirii Transilvaniei cu România.Expoziția ilustrează aria largă a tematicii abordate în producția artistică a ultimilor doi ani, preocupările artiștilor plastici de a oglindi cele mai de seamă momente din istoria patriei, de a înfățișa oamenii și viața lor, frumusețile peisajuluiȘtiri culturale

4

îr>. comuna Tarcău, județul Neamț, pe locul unde Ștefan Luchian a umblat de nenumărate ori și unde Mi- hailSadoveanu a plasat o bună parte din acțiunea „Baltagului", s-a deschis sîmbătă o expoziție cu reproduceri după cele mai reprezentative lucrări ale marelui pictor. în cadrul acestei manifestări a fost organizat, de asemenea, un simpozion dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Luchian, artistul care a zugrăvit cu atîta măiestrie sufletul și peisajul românesc.
★

La cinematograful „Republica" din Constanța a fost prezentat sîmbătă seara, în premieră, filmul românesc „A treia Constanță" — producție a Studioului cinematografic „Alexandru Sahia".

10, nu-li-

treaga țară efectuează operațiuni de depuneri pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme.La tragerile la sorți trimestriale ale acestor librete, după cum este cunoscut, C.E.C. acordă depunătorilor cîștiguri în autoturisme de diferite mărci. Numai anul acesta au fost atribuite autoturisme din mărcile Mercedes 190, Fiat 1 800, Fiat 125, Fiat 124, Renault 16, Dacia 1 100, Moskvici, Renault Skoda 1 000 MB ș.a., unui măr de 1024 titulari de brete.In afara cîștigurilor în toturisme, depunătorii care economisesc pe un asemenea libret beneficiază și de do- bînzi anuale, care constituie, ca și cîștigurile în autoturisme, un avantaj specific acestui instrument de economisire pus la dispoziția populației de către C.E.C.

ATENȚIE 
LA CALEA 

FERATĂ!La 10 decembrie 1968 se pun sub tensiune linia de contact și instalațiile aferente ei pe distanța București Nord-Plo- iești. în vederea trecerii la re- morcarea trenurilor cu locomotive electrice.Linia de contact va lucra sub tensiune de 27 000 volți.Construcția ei este astfel realizată ca să nu poată provoca situații care ar periclita viața celor ce se găsesc în preajma ei. Este necesar însă ca toți cetățenii să respecte cu strictețe anumite reguli atunci cînd sînt în apropierea rețelei de contact, a stîlpilor sau altor elemente din construcția rețelei sau din zona ei. Aceste reguli se află afișate în gări, pe peroane, săli de așteptare și în trenuri.Atenție ! Calea ferată electrificată București-Brașov lucrează sub o tensiune de 27 000 de volți și prezintă pericol de electrocutare pentru cei care nu respectă riguros instrucțiunile anunțate. 

nală consacrată evoluției învățămîntului tehnic superior și formării inginerilor, organizată în a- cest oraș. Conferința se va desfășura între 9 și 13 decembrie sub egida UNESCO.
★Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Budapesta, delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tov. Va- sile Nicolcioiu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care, la invitația Comitetului Central al KISZ, a făcut o vizită în Republica Populară Ungară. (Agerpres)

nostru, încercările creatorilor de a integra în viziuni noi formele tradiționale ale artei populare.In cuvîntul de deschidere, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, au relevat cîteva din caracteristicile Bienalei din acest an, apreciind-o ca un moment de seamă pentru mișcarea artistică actuală din țara noastră. La vernisaj au luat parte Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, artistul poporului Ion Jalea, președinte de o- noare al Uniunii Artiștilor Plastici, Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, numeroși prieteni ai artei. (Agerpres)

Filmul este dedicat veteranilor muncii patriotice din anul 1948 și este realizat cu concursul actorilor Ilarion Ciobanu, Jean Constantin și al unui mare număr de brigadieri con- stănțeni. Regia filmului aparține lui Pavel Constantinescu.
★La Casa de cultură a studenților din Cluj a avut loc sîmbătă seara un concert simfonic al orchestrei Filarmonicii de Stat din localitate, la care și-a dat concursul violoncelistul sovietic Danii Safran. Programul a cuprins „Variațiuni cinematografice" de Dumitru Capoianu, „Concertul pentru violoncel și orchestră" de L. Boccherini și „Pinii din Roma" de O. Respighi.. Concertul, dirijat de Emil Simon, laureat al concursului internațional de la Besanțon, s-a bucurat de un frumos succes.

Pe lîngă aceste importante avantaje, titularii libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme be- - neficiază și de avantajele generale ale păstrării economiilor bănești la Casa de Economii și Consemnațiuni: garantarea de către stat a sumelor depuse; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și operațiunile efectuate ; scutirea de orice fel de impozite și taxe a depunerilor, cîștigurilor și dobînzi- lor etc.în prezent, la unitățile C.E.C. se pot efectua depuneri pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme în vederea participării la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1969, tragere la sorți la care Casa de Economii și Consemnațiuni va a- corda depunătorilor un număr sporit de autoturisme de diferite mărci.
(Urmare din pag. I)în al altora, nu cred că s-a făcut încă totul pentru a valorifica în cît mai mare măsură posibilitățile acestui gen de activitate. De multe ori, atît felul în care sînt programate, cît și acela în care sînt organizate expozițiile științifice și tehnice la noi vădesc o optică destul de limitată, în sensul că acestea sînt considerate exclusiv ocazionale și avînd un caracter mai mult festiv, i-aș spune chiar festivist. De aici, raritatea lor, precum și deficientele care țin de modul cum sînt alcătuite (selectarea materialului ce urmează a fi expus, prezentarea lui) sau nedeservirea de un aparat auxiliar indispensabil (specialiști care să poată da informații competente, o documentație variată, bogată).Pe de altă parte, pînă acum nu s-a înțeles că într-o expoziție oot fi prezentate nu numai proiecte. modele, instalații, dar și brevete de invenții, panouri cu idei ingenioase de rezolvare a unor probleme tehnice, cercetări aflate în desfășurare etc. De ce nu am admite că, pe baza unui catalog al

SPO R T
Joc frumos doar 

în repriza secundă
România — R. D. G. 18-14Publicului bucureștean l-a fost oferit aseară un interesant meci-epllog ăl anului handbalistic 1968 : selecționata masculină a țării noastre a în- tîlnit, într-un joc amical. în sala Floreasca reprezentativa R. D. Germane. Ca de fiecare dată, partida dintre cele două formații a dat ocazie și acum la o luptă sportivă pasionantă, în general de bun nivel tehnic — ceea ce, în fond, nici nu-i de mirare, dacă ținem cont de bogata experiență și valoarea recunoscută pe plan internațional a majorității jucătorilor. Cum — sinceri să fim — se anticipa, victoria a revenit handbaliștilor noștri, la un scor suficient de clar (18—14), însă după o primă repriză slabă din multe puncte de vedere. (De altfel, oaspeții au condus la pauză cu 8—7).Este destul de greu să ne explicăm ce a generat la jucătorii noștri în partea întîi a meciului acele inexactități în apărare, care au însemnat prilejuri prompt „speculate" de adversar, și apoi nepermis de numeroasele atacuri ratate încă din timpul desfășurării lor. Nu-i vorbă, ei au tras foarte puțin la poartă, în momente cînd de fapt nu se putea marca, adversarii fiind bine organizați în apărare. Echipa noastră a înscris primul ei gol (și primul din întreg meciul I) deabîa după trei minute. A trebuit apoi să mai treacă încă pe atîta, pentru a marca și golul al doilea, dar între timp echipa R.D.G. egalase. In fine, , în continuare golurile au început să „cadă", însă echipa noastră n-a putut conduce cu mai mult de un punct Repriza aparține oaspeților care, după minutul 27, cînd conduceam cu 7—6, înscriu de două ori.Probabil sfaturile antrenorului Nedef (care la pauză începuse a le explica greșelile, încă în drum spre cabină...) sau gîndul că „știu să joace mai bine" a determinat la Kandbaliștii noștri o schimbare de concepție în joc imediat ce au reluat partida. Ei declanșează o puternică ofensivă, cu atacuri hotărîte,

HOCHEI

ROMÂNIA - R. D. G. 
(echipe de tineret) 3-7Pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" s-a disputat aseară meciul internațional de hochei pe gheață dintre echipele de tineret ale României și R. D. Ger- mane. După ce în primele două reprize jocul- și scorul au fost egale, oaspeții au obținut vic’tdrisc cu 7—3 (0—0, 2—2, 5—1). Astăzi de la ora 18 are loc meciul revanșă.(Agerpres)

• Peste 15 000 de spectatori au urmărit la „Palatul sporturilor" din Moscova meciul internațional amical de hochei pe gheață dintre reprezentativa secundă a U.R.S.S. și echipa Canadei. Hocheiștii sovietici au terminat învingători cu scorul de 8—1 (3—0. 3—1. 2—0).• La Tegucigalpa s-a desfășurat meciul dintre selecționatele Honduras și Jamaica, contînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal. Victoria a revenit echipei Honduras cu scorul de 3—1 (2—0).• în partida centrală a rundei a11-a din cadrtil turneului internațional de șah de la Palma de Mallorca, campionul mondial Tigran Petrosian (cu albele) l-a învins pe marele maestru Bent Larsen. Jucînd cu piesele negre. Florin Gheorghiu a remizat cu spaniolul Roman Toran. în clasament conduce Korcinoi (U.R.S.S.) cu 9.5 puncte, urmat de Spasski (U.R.S.S.) — 9 puncte etc. FlorinGheorghiu (România) ocupă locul 10 cu 5 puncte.• Finala competiției europene de tenis pe teren acoperit se va disputa între echipele Suediei și Olandei. în prima semifinală, desfășurată la Praga. selecționata Olandei a între
expoziției — ce ar putea fi trimis întreprinderilor în primul rînd vizate — s-ar putea porni, încă din fata standului, discuțiile' preliminare încheierii u- nor contracte cercetare- producție eficiente 7 Cu atît mai mult, cu cît la o expoziție de electrotehnică organizată nu de mult în sala Floreasca de fă

cu aripioare, grupurile de sudură statică cu ventilație de siliciu etc.Organizarea unei expoziții concepute într-o asemenea perspectivă utilă și majoră necesită, desigur, eforturi multiple, care depășesc, de regulă, posibilitățile unu! singur nucleu de cercetare. Dispunem însă de experiență în

telor cu caracter departamental, ce-și aduc de obicei realizările nu numai pînă la faza de proiect, dar și pînă la cea de model, stație pilot sau chiar la dimensiuni industriale. se impune acordarea unei mai mari atenții bunei organizări a expozițiilor.Poate că și forurile

Funcția activă a expoziției 
tehnico-științifice

7 ?

brica „Automatica" din Capitală am putut constata că tocmai aici a fost stîrnit interesul unor specialiști din tară sau de peste hotare fată de unele dintre realizările noastre, pînă atunci popularizate mai ales prin scris: construcțiile detransformatoare. acționările cu comandă nrogram ale mașinilor-unelte, țevile

ceea ce privește organizarea colectivă a unor expoziții. cu participarea nu numai a colectivului științific vizat, dar și a ministerului de. resort, a u- nora dintre uzinele beneficiare etc. In acest sens s-ar putea solicita și sprijinul unor instituții profilate pe informare și documentare înclin să cred că. mai ales în cazul institu-

coordonatoare ar trebui să sprijine mai eficient atari activități, cu atît mai mult cu cît însăși munca de coordonate se bazează — ca un prim și necesar pas — pe comunicarea sistematică și promptă între sdiferitele institute științifice. între acestea si producție. Și, ținînd seama de perspectiva creării iminente a centralelor in

finalizate în mod strălucit. Autorii golurilor devin acum unii din acei jucători (buni finalizatori, de altfel) care nu-și asumaseră deloc acest risc în prima parte a întîlnirii : Moldovan, Chicld, Llcu. Intră în acțiune și abilul coordonator de joc, inventiv și subtil în ofensiva dezlănțuită — Cristian Gațu. Gruia (fără a fi fost ieri într-o formă deosebită...), Samungi. Goran și... Penu (care apără, între altele, și o lovitură de la 7 m) fac ca scorul să ia proporții, anunțînd o victorie categorică,Rămăseseră cam cinci minute pînă la fluierul final și echipa noastră conducea cu 16—10 (în timp ce noi marcaserăm 9 goluri, adversarii numai două — dintre care unul din lovitură de la 7 m).La riposta destul de hotărîtă a adversarilor, echipierii noștri nu știu să calmeze jocul. Vrînd să înscrie cu orice preț, ei fac evidente greșeli tactice. Grăbesc atacurile, nu sesizează încercările de intercepție ; devin nervoși și, firesc, pasele ca și șuturile la poartă nu mai nimeresc ținta. Degeaba de pe margine antrenorul le dă sfaturi cu glas tare. Este poate meritul lui Gruia că și-a dat primul seama de alunecarea periculoasă spre ...egalare a echipei. Cu calm, atenți în apărare și apoi prin atacuri poziționale, ei își păstrează superioritatea ca joc dar și ca scor, terminînd — cum arătam mai sus — învingători cu 18—14.Deși cu destule emoții (cauzate de începutul slab din prima parte), victoria echipei noastre a fost aplaudată de înflăcăratul public al sălii Floreasca. Aplauzele, sperăm, le vor fi de bun augur handbaliștilor tricolori în turneul de două meciuri ce-1 vdr întreprinde peste o săptămînă în R.F.G.
I. D.

Unul din cele două goluri înscrise spectaculos de Moldovan(Foto : S. Cristian)ÎN CÎTEVA RÎNDURIcut cu 2—1 echipa Cehoslovaciei. La Bratislava, formația Suediei a cîști- gat cu același scor în fața reprezentativei Danemarcei.• La Havana au început întrecerile amicale de tenis dintre un lot de jucători români și echipa Cubei. Iată primele rezultate : C. Popovici — Medina 6—1. 6—2 ; G. Bosch — Camarotti 6—2, 6—2 ; I. Sântei — Juan Brito 6—4. 6—3 ; dublu : Bosch, Sântei — Brito. Camarotti 6—4, 9—7, 6—3.• Turneul do șah „Memorialul Lasker" de la Berlin are, ca lider, după 12 etape, pe marele maestru Wolfgang Uhlmann (R.D. Germană) cu 9 puncte, urmat de Bronstein

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, li) și 11 decembrie a.c. în țară : Vreme relativ rece, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe,

Turneul internațional de volei

DINAMOVISTII
BUCURESTENI

1

VIRTUALI CÎȘTIGĂTORIJocurile dintre echipele masculine și feminine ale cluburilor Dinamo din București și Moscova urmau să desemneze aseară cîștlgătorii ediției jubiliare a „Dinamoviadei" de volei. Cu toate că turneul masculin se încheie abia azi, bucureștenii însă sînt virtuali cîștigători, indiferent de rezultatul jocului cu Dozsa.Confruntarea masculină Dinamo București — Dinamo Moscova a âat naștere — confirmînd previziunile — unei lupte acerbe de, peste 2 ore și jumătate, cu faze desfășurate la cea mai înaltă tensiune. Moscoviții încep foarte puternic, surprind mereu pe picior greșit defensiva bucureș- tenilor — deficitari și la preluare — terminînd victorioși primul set. In același ritm, oaspeții „parcurg" și a doua repriză. La 2—0. spectatorii considerau iminent shccesul oaspeților Reintrarea lui Derzei a- duce însă echilibrul în jocul bucu- reștenilor, care reduc neașteptat din handicap : 2—1. A fost un moment hotărîtor, care a schimoat turnura jocului. Voleibaliștii bucureșteni a- tacă în continuare dezlănțuit, iar oaspeții, epuizați, cedează pas cu pas. Așadar 3—2 pentru echipa noastră și... totul este bine cînd se termină cu bine, astfel că antrenorul Mihăilescu va putea folosi în ultimul joc formația de rezervă. Aseară tîrziu s-a disputat și finala feminină. Pînă la închiderea ediției însă, nu ne-a parvenit rezultatul.Alte rezultate înregistrate ieri : Gwardia Wisla — Spartak (f) 3—0 ; Dynamo Berlin — Dozsa (f) 3—1 ; Spartak — Dynamo Berlin (m) 3—2.Astăzi au loc partidele masculine : Spartak — Ruda Hvezda ; Dinamo București — Dozsa și Gwardia-Wis- la — Dinamo Moscova.

(U.R.S.S.), Vasiukov (U.R.S.S.) — ambii cu cîte 8 puncte etc. Reprezentantul României la acest turneu, Corvin Radovici, ocupă locul 12 cu 4,5 puncte.• Meciul de schi S.U.A. — Franța a început la Aspen (Colorado). După prima zi, în care s-a disputat proba de slalom uriaș, schiorii americani Conduc cu 6—4. în acest concurs, întrecerile se desfășoară ne cupluri, pe pîrtii paralele. în proba feminină, Annie Famose (Franța) a cîștigat ambele manșe în disputa sa cu Erika Skinger (S.U.A.). iar americana Kiki Cutter a realizat aceeași performanță în fața franțuzoaicei Florence Steurer.
izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, izolat mai coborîte, iar maximele vor oscila între minus 2 și plus 6 grade. Ceață locală. în București : Vreme relativ rece. Cerul va fi mai mult noros. Precipitații slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

dustriale. poate că ar fi cazul să ne gîndim, încă de pe acum, la organizarea unor expoziții cu caracter permanent, pe domenii. la amenajarea cărora să participe toți factorii interesați. Acestea ar permite, cred, contribuții utile nu numai în sfera colaborării in- ' terne dintre cercetare și producție, dar și pe planul schimbului internațional de valori tehnico-ști- ințifice. In acest sens, ar trebui valorificată și experiența dobîndită cu prilejul organizării în tară și străinătate a unor expoziții proprii de mai mare anvergură, cum sînt cele cu care ne prezentăm la diversele tîrguri și la alte manifestări internaționale, precum și — în aceeași ordine de idei — a diferitelor expoziții străine găzduite de tara noastră în mod frecvent. în ultimii ani.Sînt cîteva elemente pe care le-am desprins din a- nalizarea succintă a posibilităților oe care le oferă expozițiile tehnico-știinti- fice astăzi. în strînsă legătură cu evoluția actuală a cercetării românești, a o- biectivelor ce se impun a- tinse pentru adîncirea și permanentizarea comunicării și colaborării' ei cu producția.

CUBA:

Puncte cardinale pe harta 
construcției socialiste

Ing. Marin ENACHE
secretarul Comitetului de partid de la Uzinele „23 August"

De curînd, o delegație de activiști ai P.C.R., din care am avut cinstea să fac parte, a întreprins o interesantă călătorie în Cuba, pe linia schimbului de experiență. Am avut astfel putința de a cunoaște îndeaproape aspecte ale vieții și preocupărilor poporului cubanez și de a participa la un util schimb de păreri asupra muncii și construcției de partid, a activității economice și sociale în condițiile construcției socialiste.Am văzut multe din înfăptuirile a- cestui harnic popor care, sub conducerea Partidului Comunist din Cuba, luptă pentru înlăturarea subdezvoltării moștenite din trecut, pentru biruirea dificultăților și accelerarea mersului țării pe calea progresului și civilizației. O expresie a eroismului în muncă al acestui popor este și faptul că 6 000 de întreprinderi și unități economice din diverse ramuri sînt purtătoare ale steagurilor „Eroii Moncadei" și „100 de ani de luptă" — înalte distincții ce se acordă pentru merite deosebite în construcția socialismului.în cele trei săptămîni de ședere în Cuba am vizitat întreprinderi, instituții, unități agricole, cartiere de locuințe, locuri istorice, ne-am în- tîlnit cu reprezentanți ai organizațiilor de partid din diferite unități. Fiecare vizită, fiecare discuție cu activiștii de partid și de stat, cu oamenii muncii ne-a reliefat aceeași fermă hotărîre a poporului cubanez de a înfăptui obiectivele trasate de partid și guvern, în primul rînd de a cîștiga uriașa bătălie economică, care în momentul de față se desfășoară sub semnul sporirii producției de zahăr. Realizarea unei producții de 10 milioane tone zahăr în 1970, producție record, va asigura resursele financiare necesare industrializării socialiste a țării în etapa următoare.Pentru a înțelege mai bine însemnătatea acestei campanii trebuie să menționăm că, în condițiile specifice 'ale Cubei, principalul obiectiv al construcției socialiste în actuala etapă îl constituie dezvoltarea agriculturii, prin valorificarea intensivă și extensivă a pămîntului darnic al Cubei, pentru obținerea unor recolte sporite, în primul rînd la trestie de zahăr, precum și la banane, cafea, citrice, orez. Problemă deloc ușoară în condițiile climatului • tropical cu ploi abundente alternînd cu perioade de secetă, cu o vegetație care aci crește debordant și haotic, aci este periclitată în zone întinse de flagelul secetei.In cele trei provincii pe care le-am străbătut — Havana, Las-Vilas și O- riente — ni s-a înfățișat același tablou al muncii tenace la care participă bărbați și femei, mai ales tineri, pentru defrișarea pămîntului de hățișuri și mărăciniș și redarea Iui agriculturii, fertilizarea solului, sădirea de noi plantații cu trestie de zahăr și cu alte culturi, dezvoltarea creșterii vitelor, captarea apei în imense rezervqare de acumulare spre a fi folosită la irigații.S-a scris mult în presă despre vestita zonă din jurul capitalei cubaneze, supranumită „cordonul Havanei". Voi arăta doar că această zonă agricolă, bine îngrijită, presărată cu oglinzi de apă limpede (s-au construit pînă acum 15 lacuri de acumulare și se vor amenaja în total 81), urmează a deveni o puternică bază a agriculturii moderne. La Santa Clara nc-am oprit la o tabără a tineretului unde am fost înconjurați de tineri puternici și voioși, care ne-au vorbit cu mîndrie despre munca lor, despre rezultatele obținute în producție și la învățătură. Ei au precizat că fac parte din rîndul celor 100 000 de tineri care au răsDuns chemării partidului de a pleca să lucreze pe timp de trei ani în agricultură, pentru dezvoltarea provinciilor rămase în urmă. Cei mai multi s-au stabilit la Camagiiey și în alte locuri. Cu același tineret entuziast, setos de muncă și învățătură, ne-am întîlnit la Havana, unde în clădirile somptuoase și elegante în care altăDE PRETUTINDENI
Tutankamon... 
pozează 1

O echipă de medici britanici 
fotografiază cu raze infraroșii 
mumia faraonului Tutanka
mon, decedat la virsta de 
ani, după o domnie de numai

- 6 ani. Echipa, condusă de pro
fesorul George Harrison, de la 
Facultatea de anatomie a Uni
versității din Liverpool, in co
laborare cu specialiști egipteni, 
va încerca să determine cauza 
morții faraonului.

Vaccin universal?
Un grup de opt savanți ame

ricani experimentează de pes
te 10 ani un vaccin care, po
trivit afirmațiilor lor, ar pu
tea să imunizeze omul împo
triva a peste 90 la sută din 
bolile cunoscute. Vaccinul, 
preparat dintr-o proteină na
turală numită interpheron și 
din acizi ribonucleici. stimu
lează activitatea celulelor și 
țesuturilor organismului, mă- 
rindu-le rezistența împotriva 
bolilor. Cercetătorii speră ca în 
viitorul apropiat să treacă de 
la efectuarea experiențelor pe 
animale, soldate cu rezultate 
mulțumitoare, la experimenta
rea pe om, astfel incit vacci
nul să foată fi pus în circulație 
cît mai repede posibil.

1020 zboruri transatlan
tice

Pilotul Marco Fugazzola a-
- flat in serviciul companiei de 

transporturi aeriene „Alitalia", 
a stabilit un record mondial. 
Fugazzola a traversat Atlanti
cul de 1 020 de ori. însumînd 

dată huzureau capitaliștii a fost creată, prin grija partidului și statului, o vastă rețea de școli în care se pregătesc cadre pentru diferite specialități, necesare cerințelor dezvoltării economiei țării.Se învață intens, peste tot. In vederea ridicării calificării și a completării studiilor muncitorilor, în fiecare întreprindere sînt organizate cercuri și grupe de studii unde predau ingineri și tehnicieni, iar la materiile de cultură generală — profesori de specialitate. Pentru pregătirea cadrelor de conducători pentru agricultură și industrie, partidul comunist și guvernul țării au luat măsuri de înființare a unor școli speciale în trei provincii, prevăzîndu-se ca pînă în 1970 cursurile lor să fie absolvite de 2 000 de tineri.în drumul nostru de peste 600 km. de la Santa Clara pînă la Oriente am întîlnit gospodării agricole de stat, ferme, plantații, ca și așezări noi pe lîngă plantații pentru oamenii muncii din agricultură. Pretutindeni am constatat un viu interes față de dezvoltarea agriculturii din țara noastră și față de preocupările P.C.R. în acest domeniu.Cu multă căldură am fost întîmpi- nați de către oamenii muncii din industrie. Și aici ne-au fost puse numeroase întrebări cu privire la dezvoltarea industrială a României, la planificarea și organizarea producției și a muncii, la fixarea și urmărirea indicatorilor economici, la întocmirea planului de producție.La Combinatul siderurgic-metalur- gic din Santa Clara, unde se produc utilaje și piese de schimb pentru fabricile de zahăr, cafea etc., cadrele tehnice, în majoritatea lor tinere, dovedesc hotărîre și îndrăzneală în promovarea tehnicii noi. Ne-am întreținut îndelung cu șeful turnătoriei de oțel de aici și am avut un schimb de păreri asupra folosirii 'a- mestecurilor de formare și construcției modelelor pentru turnătorii, iar la sectoarele de prelucrări mecanice ne-au fost puse întrebări despre organizarea muncii în sectoarele noastre similare. La întîlnirea pe care am avut-o cu comuniștii din fabrică am răspuns la întrebări privitoare la modul cum își exercită la noi rolul conducător organizația de partid.într-un șir de întreprinderi vizitate am putut constata nemijlocit rodnicia relațiilor de colaborare ro- mâno-cubaneze. De pildă, la fabrica „Josâ Mercerân", din Santiago de Cuba, funcționa cu bune rezultate linia de Ciment construită în România, la Uzina „23 August". Am avut satisfacția să aud calde aprecieri ale specialiștilor, muncitorilor, conducerii administrative, asupra utilajului construit în România. Și la centrul petrolier din Guanabo, nu peste mult timp, vor funcționa grupuri de foraj fabricate în România. •La întîinirile noastre cu comuniștii, cu activiștii de partid, cu cadrele de conducere din întreprinderile industriale și din unitățile agricole, am fost solicitați să răspundem la numeroase întrebări privind structura organizațiilor de partid din țara noastră, formele folosite pentru educarea membrilor de partid și a oamenilor muncii și. în general. în munca politică de masă. Tovarășii cubanezi, la rîndul lor, ne-au relatat despre . stilul și metodele folosite de către ei în munca de partid, economică, organizatorică, în toate domeniile de activitate, despre măsurile luate pentru creșterea rîndurilor organizațiilor de partid.Ne-am despărțit de prietenii cubanezi luînd cu noi imaginea unui popor harnic, dîrz. hotărît să nu-și precupețească eforturile în construirea socialismului, să înainteze cît mai repede pe calea progresului. La încheierea vizitei a fost exprimată dorința reciprocă de a se organiza mai des asemenea schimburi de experiență, deoarece ele contribuie la întărirea continuă a legăturilor dintre partidele și popoarele țărilor noastre prietene.

23 000 ore de zbor. La sfârși
tul acestei luni, pilotul italian 
va efectua ultimul său zbor 
transatlantic, după care se 
retrage din aviație pentru li
mită' de vîr stă — 60 de ani.

Muzeul aurului
Cu prilejul împlinirii a 430 

ani de la fondarea orașului Bo
gota, în capitala Columbiei a 
fost inaugurat un muzeu per
manent al aurului. Colecția 
muzeului cuprinde peste 10 000 
exponate — lingouri, obiecte 
uzuale și de cult, podoabe din 
epoca precolumbiană. Princi
palul „tezaur" al muzeului se 
află la etaj, unde sînt expuse 
sculpturi, bijuterii, arme de o 
valoare inestimabilă care au 
aparținut vechii culturi indie
ne și pe care conchistadorii 
spanioli au căutat-o atît de a- 
siduu în miticul Eldorado.

Programul „flpoIlo-8"
Telespectatorii americani vor 

putea urmări șase emisiuni 
transmise in direct de la bor
dul navei cosmice „Apollo-8", 
care își va lua startul la 21 de
cembrie pentru un zbor în ju
rul Lunei cu cosmonauți la 
bord. Imaginile, așteptate cu 
cel mai mare interes, vor înfă
țișa suprafața satelitului na
tural al Pămîntului.

Experiența „Apollo-8" cu
prinde și o altă „premieră cos
mică" : cosmonauții vor reve
ni pentru prima oară pe Pă- 
mînt in cursul nopții. Specia
liștii apreciază că întunericul 
nu va crea probleme deosebite 
în recuperarea cosmonauților 
și a navei.



viața internaționalăAZI, LA BASEL, O NOUĂ REUNIUNE MONETARĂ Știința și tehniia NOI

I in slujba
dezvoltării

INCIDENTE

• Intre paleative și o soluție DURABILAAstăzi se întîlnesc la Basel guvernatorii băncilor centrale occidentale, urmînd să participe apoi la o reuniune lărgită la Paris, într-o nouă încercare de * opri „sarabanda" monedelor pe piețele financiare. După o scurtă perioadă de liniștire, un nou week-end agitat. Cursul de schimb al lirei sterline a atins vineri cel mai scăzut nivel din ultimele luni. Diagrama cursului dolarului și francului francez a prezentat sinuozități pronunțate. Doar marca vest-germană a fost mai solicitată, antrenând un val de operațiuni. Aceste „abateri" ale monedelor de la cotele normale de schimb, întreținând neîncrederea, au încurajat specula cu aurul, al cărui preț * continuat să depășească

40 de dolari uncia (cu mult peste prețul oficial de 35 de dolari).Tensiunea revenită pe piețele financiare ilustrează rezultatele efemere ale conferinței de la Bonn, convocată de urgență de „Clubul monetar al celor zece" (care grupează principalele țări capitaliste), cu ocazia recentei răbufniri a crizei. Efectele hotărîrilor „celor zece înțelepți", țesute din chibzuiala a trei zile, s-au destrămat — cum s-a mai întâmplat de a- tîtea ori — ca pînza Penelopei. După păre- e greu să se creadă că a „înțelepților" în domeniul finanțelor va oferi o soluție de durată. în ce privește Marea Bri- tanie, agenția Presse arată că

rea observatorilor,actuala reîntâlnire
France se pot

aștepta turi și susținerea lirei sterline ; totodată Londra ar urma să impună restricții în plus asupra importurilor.„Reuniunile de Basel și Paris — ticipează agenția — nu vor ajunge decît la noi paleative . Așa cum se constată cu amărăciune în cercurile bancare occidentale, de peste trei luni, în pofida u- nor crize monetare repetate și acute, se evită abordarea problemei de fond — aceea a reformei sistemului monetar. „Crizele monetare — scrie „New York Times" — vor continua pînă cînd se vor lua măsuri care să schimbe actuala structură a relațiilor financiare dintre dentale".

noi împrumu- credite pentru
la an-

țările occi- 
V. P.

VIENA 7. — Corespondentul A- gerpres. P. Stăncescu, transmite: Intre 25 noiembrie și 6 decembrie a avut loc la Viena reuniunea Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnicii în domeniul dezvoltării. Din țara noastră a participat, în calitate de membru al Comitetului prof. Irimie Staicu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, director general al Institutului Central de Cercetări Agricole.Pe ordinea de zi a sesiunii Comitetului au fost incluse probleme privind folosirea cît mai bună a resurselor naturale în vederea promovării progresului economic și social în țările în curs de dezvoltare, precum și proiectul unui plan de acțiune pe scară mondială pentru aplicarea științei și tehnicii în procesul de dezvoltare. O altă problemă discutată în cadrul sesiunii a constituit-o posibilitățile oferite de oceanele ți mările globului ca foarte importantă sursă de hrană pentru populație.

CARACI 7 (Agerpres). — în capitala pakistaneză, precum și în alte orașe din țară, continuă demonstrațiile organizate de partizanii opoziției. La Dacca, unde au avut loc sîmbătă ciocniri violente între forțele polițienești și cîteva mii de susținători ai fostului lider al opoziției, Mustafa Bashi, poliția a deschis focul asupra demonstranților. O persoană a fost ucisă și mal multe rănite. Demonstrațiile au fost organizate în sprijinul unor reforme democratice. O manifestație similară a avut loc la Rawalpindi.
★

IN PAKISTAN

agențiile de presă transmit

Manifestație a studenfilor din San Francisco (S.U.A.) împotriva discrimină
rilor rasiale

Convenția internaționala 
pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare 
rasială va *ntra Vigoare la 4 ianuarie 1969, a anunțat secretariatul O.N.U.

Trimisul special al se
cretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a sosit sîmbătă la Amman pentru noi convorbiri cu oficialitățile iordaniene.

La Atena a fost semnat 
programul de schimburi 
culturale și științifice !ntre Republica Socialistă România și Regatul Greciei pe anii 1969—1970. Programul prevede schimburi de vizite de oameni de cultură și artă, cadre didactice, organizarea reciprocă de expoziții, gale de filme, schimburi de formații artistice etc.Reprezentanții opoziției au părăsit sîmbătă lucrările sesiunii Adunării Naționale întrucît guvernul a refuzat să examineze situația de la Dacca și din Pakistanul de est.

Cea de-a treia consfătui
re economică sovieto-ja- 
pOneZă, *n cursld Căreia vor fi discutate problemele dezvoltării relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări, s-a deschis la Tokio.

După ordinul de încetare 

a bombardamentelor

l

S. U. A. CONTINUĂ 
SĂ ÎNCALCE 
SUVERANITATEA 
R. D. VIETNAMHANOI 7 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă care a avut loo la Hanoi, un purtător de cuvînt al Comisiei R.D. Vietnam pentru anchetarea crimelor comise de imperialiștii americani în Vietnamul de nord a comunicat o serie de date privind consecințele acțiunilor întreprinse a- supra acestei țări de la data de 1 noiembrie cînd au încetat bombardamentele aeriene, navale și de artilerie americane asupra teritoriului R.D. Vietnam. Printre altele, s-a menționat că timp de 32 de zile au fost întreprinse 600 raiduri aeriene de către avioane de diverse tipuri, iar alte 500 misiuni de recunoaștere au fost efectuate de către avioane robot. Numai într-o singură zi, în cursul atacurilor aeriene asupra provinciei Quang Binh au fost omorîte sau rănite 49 de persoane. Ca urmare a unui atac întreprins la 3 decembrie asupra unei cooperative agricole, 30 de persoane au fost omorîte sau rănite, în timp ce în cursul unui atac asupra unei localități din aceeași provincie, alte 19 persoane și-au pierdut viața sau au fost rănite. Purtătorul de cuvînt a precizat că de la 1 decembrie aviația americană și-a intensificat activitatea și că sînt tot mai frecvente cazurile de încălcare a suveranității R.D. Vietnam.

Ședința Prezidiului 
C. C.’ ai f. N. E. 

din Vietnamul de sudHANOI 7 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., la începutul lunii decembrie a avut loc o ședință lărgită a Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, în cadrul căreia a fost examinată situația actualii și au fost definite sarcinile imediate și politica pe perioada următoare. în perioada analizată, se a- rată în comunicat, forțele armate ale F.N.E. și populația din Vietnamul de sud au obținut victorii importante pe plan militar și politic, care au creat o situație nouă. în fața eșecului politicii de forță, Imperialiștii au fost obligați să înceteze necondiționat bombardamentele asupra întregului teritoriu al R. D. Vietnam. Aceasta constituie pentru poporul vietnamez o victorie de o importanță deosebită și în același timp o Infrîngere a planurilor strategice ale imperialiștilor americani.Poziția justă privind soluționarea prin mijloace politice a problemei vietnameze, precum șl participarea F.N.E. la convorbirile cvadripartite de la Paris sînt aprobate și susținute cu căldură de întregul popor vietnamez și de opinia publică din întreaga lume.în comunicat se arată că imperialiștii nu renunță la scopurile lor a- gresive. Aceștia intensifică războiul în Vietnamul de sud, lansează cantități tot mai mari de bombe șl proiectile, distrugînd recoltele și vegetația cu ajutorul produselor chimice și toxice, continuă să amenințe securitatea și suveranitatea R.D. Vietnam. în același timp, imperialiștii încearcă să tergiverseze deschiderea conferinței cvadripartite de la Paris.Ședința C.C. al F.N.E. se arată în comunicat, a hotărît să mobilizeze întreaga populație sud-vietnameză, toate forțele sale armate în vederea obținerii victoriei finale, pentru ca Vietnamul de sud să devină independent, democratic, neutru și prosper, deschizîndu-se astfel perspectiva reunificăril pașnice a întregii țări.
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Autoritățile rasiste rho- 
desiene au prelungit ci* 'nc® cinci ani detențiunea liderului Uniunii Poporului African Zimbabwe, Joshua Nkomo. Acesta se află de patru ani ■într-un lagăr, fără să fi fost judecat.
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IN DRUM SPRE BASEL : un lanț al slăbiciunilor

Manifest adoptat de plenara
C.C. al P.C. FrancezPARIS 7 (Agerpres). — în zilele de 5 și 6 decembrie a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. Plenara a adoptat manifestul intitulat „Pentru o democrație înaintată, pentru o Franță socialistă". Raportul pe această temă a fost prezentat de Waldeck Rochet, secretarul general al P.C. Francez. Manifestul adoptat de Comitetul Central confirmă orientarea generală a Partidului Comunist Francez, definită de cel de-al XVIII-lea Congres al P.C.F. din ianuarie 1967. Documentul expune concepția P.C.F. cu privire la mersul Franței spre socialism, ținînd seamă de legile generale ale revoluției socialiste și, în același timp, ținînd seama de particularitățile, tradiția națională și experiența revoluționară proprie a poporului francez, a P.C. Francez.

în ceea ce privește obiectivele imediate, Plenara a confirmat opoziția P.C.F. față de actualul program de austeritate inițiat de guvern, prin care se încearcă să a- runce pe spinarea muncitorilor întreaga sarcină a situației deficitare existente în economie, situație de care ei nu sînt răspunzători. Secretarul general al P.C.F. a subliniat că în fața ofensivei marelui patronat, muncitorii trebuie să ă- pere și să lărgească cuceririle sociale obținute în urma mișcării din mai—iunie, să ceară recalcularea salariilor, în funcție de creșterea prețurilor. în manifestul a- doptat de Plenara C.C. al P.C.F. se atrage atenția asupra necesității unei mai strînse îmbinări a luptei pentru satisfacerea revendicărilor economice cu lupta politică împotriva dominației monopolurilor. z
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Desen de Eugen TARU

Dupâ o săptămînâ

Rezultatele alege
rilor din Venezuela
rămin necunoscuteCARACAS 7 (Agerpres). — Candidatul Partidului Democrat-Creș- tin în alegerile prezidențiale din Venezuela, Ratael Calderas, și-a accentuat avansul față de rivalul său, Gonzalo Barrios, reprezentantul partidului de guvernămînt, Acțiunea democratică. Pînă în prezent, Consiliul Suprem electoral a obținut rezultatele finale ale voturilor exprimate în 14 din cele 23 de state venezuelene. Acestea îi acordă Iui Calderas un avans de 63 100 de voturi față de candidatul guvernamental. Observatorii capitala Venezuelel consideră rezultatele finale ale alegerilor fi date publicității abia marți.CORESPONDENTE

GENEVA

AFACEffl CU ARMAMENTPoliția federală el
vețiană a arestat re
cent doi funcționari 
superiori ai concernu
lui „Buehrle s. a. — 
Oerlikon". A urmat 
un al treilea. De a- 
tuncl. ceea ce presa 
elvețiană numește 
„scandalul traficului 
de armament", ocupă capul de afiș, punînd £n umbră toate eveni
mentele politice. Cu 
atit mai mult cu cît, 
la începutul săptămâ
nii care s-a scurs, o 
nouă revelație s-a a- 
dăugat celor făcute 
publice în urma ares
tărilor : „Buehrle" nu 
livra numai rachete, 
tunuri și muniții, ci și instructori însărci
nați cu inițierea tru
pelor care urmau să 
folosească armamen
tul exportat în mod 
ilegal.

Statutul de neutrali
tate al Elveției preve
de că orice export de 
arme fabricate în țară 
trebuie să fie supus 
autorităților federale. 
Or, acestea din urmă 
interzic livrările către 
statele aflate în război 
sau în care există

primejdia unui con
flict armat.

„Scandalul Buehr
le" a izbucnit în ur
ma unui denunț. Au
torul denunțului nu 
este cunoscut (poate 
concurența ?). Procu
rorul general al Con
federației, Hans Wal
der, a confirmat însă 
informațiile după care 
uzina din Ziirich a 
livrat arme unor țări 
supuse embargoului 
printre care sînt Ni
geria. Africa de Sud. 
Libanul, Arabia Sau- 
dită. Ziarele sînt una
nime în a sublinia as
pectul cel mai grav 
al afacerii: inducerea 
in eroare a autorită
ților. Practic, livrări
le au fost efectuate 
pe baza unor docu
mente false. Comen
zile. provenite din țări 
care nu figurează pe 
lista de embargo, au 
fost deturnate, dîndu- 
li-se adevărata desti
nație. Astfel, ceea 
constituia oficial 
export de arme, a 
părut ceea ce era 
realitate: un trafic,
încălcarea dispoziții
lor vizînd respectarea

ce 
un
a- 
în 
cu

din că vor

Cadrele didactice din 
Kadena au declarat o grevă, în semn de protest împotriva prezenței bombardierelor de tipul B-52 în Okinawa. Intr-o rezoluție adoptată de participant se cere retragerea imediată a bombardierelor americane.

„Responsabilitatea pen
tru menținerea păcii în re
giunea Golfului Persic revine numai popoarelor ceastă zonă", a iranian, Hoveida, vizită în S.U.A.

care trăiesc în a- afirmat premierul care se află într-o
Convenție comercială 
intre R. D. Germană 
și R. F. a GermanieiBERLIN 7 — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite: După cum anunță presa din R.D. Germană, reprezentanți ai R.D. Germane și ai R.F. a Germaniei au semnat la Berlin o convenție în cadrul acordului comercial existent. Acest document prevede livrarea de către R.D. Germană, contra sumei de 120 milioane mărci, a unor produse din uleiuri minerale și stabilește livrări reciproce de produse ale industriei constructoare de mașini și industriei metalurgice, în legătură cu aceasta, presa vest-ber- lineză relevă că volumul schimbului de mărfuri între R.D. Germană și R.F. a Germaniei a crescut simțitor. Livrările R.F. a Germaniei de mașini, mijloace de transport și produse electrotehnice, prevăzute pînă în 1975, vor crește de la 300 milioane mărci în prezent, la 650 milioane. Totodată livrările R.D. Germane vor crește de la 200 la 550 milioane mărci.D I N

PARIS

William Manchester, autorul 
lucrării „Armele lui Krupp" — 
o biografie a cunoscutei fami
lii Krupp, deținătoarea firmei 
cu același nume, consideră că 
decizia Tribunalului- din Mun- 
chen de a interzice vînzarea 
traducerii germane a cărții este 
nejustificată. El afirmă, printre 
altele, că nici unul din pasa
jele incriminate de tribunal nu 
există in textul original, preci- 
zînd însă că varianta germană, 
deși a fost pusă în vînzare de 
peste zece zile, nu îi este cu
noscută, deoarece editura nu 
i-a trimis încă nici un exem
plar.

Manchester a declarat că edi
torul munchenez i-a promis în 
scris că traducerea germană va. 
respecta cu fidelitate originalul 
englez.

Lg Mișcarea Tineretului 
Comunist din Franța au ade- rat, de la începutul anului 1968, peste 25 000 de tineri muncitori, studenții liceeni și tineri de la sate.

0 expoziție de oria și 
grafică românească a fost inaugurată la Kapfenberg (Austria). Sînt prezentate- lucrări ale artiștilor români Brâncuși, Perahim, Ciucurencu și alții.

Posibilitatea folosirii ma
șinilor electronice de calcul 
în transplantările de inimă a fost anunțată de profesorul F. Peterson de la Universitatea din Chicago. Rolul calculatorului ar consta în stabilirea compatibilității biologice. Profesorul a anunțat că se lucrează deja la un program de clasificare a țesuturilor inimii, clasificare care să permită folosirea metodelor matematice în compararea datelor donatorului și primitorului.

statutului de neutrali
tate.

Fapt este că anche
ta poliției judiciare 
s-a extins și asupra 
altor firme, ale că
ror dosare sînt puse 
„sub lupă". Pînă a- 
cum, suma totală a 
delictului cunoscut la 
„Buehrle" este apre
ciată la peste zece 
milioane franci elve
țieni. Investigațiile 
vor dura două săptă- 
mîni. La capătul lor, 
este de așteptat că ci
fra va apărea sensibil 
majorată.

Consilierul federal 
von Moos, șeful de
partamentului justiției 
și politiei, a declarat 
că autoritățile elveție
ne studiază posibilita
tea înăspririi formali
tăților în materie de 
permise de export și de control asupra ma
noperelor fabricanți
lor de armament. 
Este, pentru Confede
rația elvețiană, o 
chestiune de prestigiu și de morală interna
țională.

„U R
Cum vor arăta 

transporturile în co
mun de mâine, în ma
rile aglomerații urba
ne ? Iată o întrebare 
tot mai presantă pen
tru ingineri și urba
niști. Construcția de 
metrouri subterane 
este o operație prea 
costisitoare și de lun
gă durată. Metroul a- 
erian nu este nici el prea ieftin. Aerotre- 
nul, care va circula în 
curînd pe o pernă de 
aer, cu circa 300 km 
pe oră, este mai cu
rmă destinat distanțe
lor dintre marile ora
șe. Un grup de spe
cialiști din Lyon au 
găsit o soluție între 
metrou și autobuz — 
„Urba-30“. Lyonezii 
vor avea în 1970 o li
nie de transporturi ur
bane care va folosi un 
vehicul original, expe
rimentat zilele acestea. 
Un vehicul simplu, so
lid, bazat pe o nouă 
tehnică : aeropropulsie și motor electric li
near. Inchipuiți-vă o mică cabină suspenda-

BA 30"
tă, în care nu e per
mis să stai decît așezat 
pe banchetă (capacita
tea opt pînă la șai
sprezece persoane). 
Prevăzut cu un motor 
linear electric, vehicu
lul demarează rapid; 
fără vibrații, fără zgo
mot. Aleargă cu viteza 
de 50—60 km pe oră 
sub o pernă de aer, 
suspendat, de-a lungul 
unei șine metalice, ridicată la cîțiva metri 
deasupra pământului. 
Cabina nu este lipită 
de șină, ci „se ține" 
doar de ea, ca prin 
efectul unei ventuze, 
fără a atinge ceva. 
Este un echilibru ae
rostatic perfect. Un 
aspirator' tinde să „li
pească" acoperișul cabinei de șină ; dar un 
sistem de intrare a 
aerului, perfect echili
brat, împiedică în fie
care clipă .,aderarea" 
la. plafon. „URBA-30" 
alunecă lin sub o per
nă de aer. Poți frîna 
vehiculul acționînd a- 
supra curentului ce a- 
limentează motorul.

O altă noutate; se 
pot cupla ușor mai 
multe vehicule între 
ele, formînd un tren 
suspendat... In 1970 va 
intra în exploatare 
prima mare șină de 4 
km, de uz comercial. 
Vor circula apoi vehi
cule cu 30 de locuri; 
de aici și denumirea 
„URBA-30".

Sînt multe avantaje 
care pledează în fa
voarea construcției ra
pide a lui „URBA-30" : 
preț de cost foarte 
convenabil, cam o pă
trime din valoarea u- 
nui metrou aerian sau 
subteran; confort și 
mare siguranță. Pană 
de curent ? Vehiculul 
se oprește; nu poate 
cădea, deși nu e prins 
de nimic. Este ținut de 
„ventuza de aer". Spe
cialiștii îl consideră 
drept un vehicul ideal 
pentru marile orașe, 
corespunzînd nevoilor 
urgente de transport 
urban în comun.

Al. GHEORGHIUH. LIMAN

Ambasadorul României 
la Alger, Nic°lae Sip°ș. a fost primit de Kaid Ahmed membru al Consiliului Revoluției, cu care a avut un larg schimb de păreri în legătură cu evolnția favorabilă a relațiilor dintre România și Algeria. Cu această ocazie s-a scos in evidență posibilitatea lărgirii și diversificării acestor relații.

La Tokio a sosit Vaclav 
Vales, ministrul comerțului 
exterior al Cehoslovaciei. El va duce tratative cu membri ai guvernului japonez, inclusiv cu primul ministru Eisaku Sato, precum și cu reprezentanți ai cercurilor industriale și comerciale japoneze asupra posibilităților dezvoltării colaborării nomice și tehnico-științifice cele două țări.

Conferința la nivel înalt 
a Consiliului Antantei
Cane î’teheiat sîmbătă lucrările în capitala Republicii Coasta de Fildeș. Comunicatul comun dat publicității arată că s-au examinat raporturile și relațiile de cooperare între membrii organizației, precum și cu alte țări.
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O platformă pentru cercetarea bogă
țiilor mării instalată ' Ravenna 

(Italia)

„Faza decisivă 
a tratativelor pentru 
formarea noului
guvern italian
(Urmare din pag. I)

me ce vor sta la baza programului 
noului guvern, și-au încheiat acti
vitatea generală, consemnînd o 
apreciabilă convergență a puncte
lor de vedere. Acest prim rezultat 
este valabil, îndeosebi, pentru co
misiile ce s-au ocupat de proble
mele sociale și instituționale, de 
dezvoltarea și garantarea drepturi
lor cetățenești, de reforma siste
mului de învățământ. Mai animate 
și totodată controversate par a fi 
fost discuțiile din cadrul comisiei 
pentru problemele economice, unde 
se caută încă soluții pentru a se 
găsi fondurile necesare sporirii ne
întârziate a pensiilor, a investițiilor 
publice.

Prelungirea de pe o zi pe alta a 
încheierii discuțiilor dintre delega
țiile celor trei partide participante 
la tratative este interpretată însă 
de către observatorii politici ca 
ilustrând persistența unor puncte ■ 
de vedere diferite în unele proble
me de fond. Pentru a se depăși acest 
impas, se caută febril soluții cu 
nuanțe de compromis, sugerîndu-se 
tipul de înțelegere „globală”, lă- 
sîndu-se ca detaliile să fie rezol- 

. vate pe parcurs. De asemenea, s-au 
înregistrat voci care consideră că 
se va putea ajunge mai rapid la o 
soluție pozitivă, dacă se „restrâng" 
problemele asupra cărora se consi
deră obligatoriu un acord încă îna
inte de constituirea guvernului. 
Această sugestie se face în viziunea 
că experiența și timpul vor conduce 
spre soluții mai bune decît se pot 
prevedea în prezent.

Tratativele au continuat și sîm
bătă. Pînă la ora la care transmit nu 
se cunoaște încă rezultatul lor. A- 
ceasta ar putea fi — după cum 
scria ziarul „Avânți" — faza deci
sivă. Urmează apoi ca direcțiunile

celor trei partide ale coaliției de 
centru-stînga să dea ultimul lor gir 
eventualului acord realizat și să 
treacă la desemnarea persoanelor 
care să facă parte din noul guvern.

Cronica politică italiană nu se li
mitează, evident, la tratativele din
tre reprezentanții celor trei partide. 
Celelalte forțe politice, sindicatele 
își afirmă cu insistență punctul de 
vedere în legătură cu posibilitățile 
de a se pune capăt în mod pozitiv 
crizei. Astfel, între conducerile 
Partidului Comunist și Partidului 
Socialist Italian al Unității Prole
tare au avut loc convorbiri asupra 
acțiunilor ce trebuie întreprinse în 
viitor pentru ca interesele vitale ale 
maselor muncitoare să-și găsească 
ecoul corespunzător în programul 
de acțiune al guvernului, să se 
treacă fără întîrziere la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de trai 
ale oamenilor muncii, să se meargă 
pe linia dezvoltării economice și 
politice a țării, conform voinței ex
primate de corpul electoral la ale
gerile generale de la 19 mai. Di
recțiunea P.C.I. întrunită vineri a 
făcut cunoscut într-un comunicat 
că consideră necesară punerea în 
evidență a existenței unei alterna- 

. tive pozitive și realiste la formula 
de guvern de centru-stînga, inclu
derea într-un program politic și de 
luptă cuprinzător a cerințelor ma
selor populare. S-a dat mandat ca 
parlamentarii comuniști să acțio
neze în acest sens în cadrul întru
nirii ce va avea loc la 10 decem
brie între deputății P.C.I., P.S:I.U.P. 
și ai grupului independent de 
stingă.

Părerile cele mai autorizate con
verg spre aprecierea că marți s-ar 
putea ca Rumor să se prezinte la 
Quirinale pentru a discuta cu șeful 
statului, președintele Saragat, re
zultatele misiunii sale.
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