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PRIMIRI LA TOVARĂȘULNICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Pencio Kubadinski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

y

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit vineri la amiază pe tovară
șul Pencio Kubadinski, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, care participă la 
lucrările sesiunii a VII-a a Comi
siei mixte guvernamentale româ- 
no-bulgare de colaborare economi
că și tehnico-științifică.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi-

niștri, și Octavian Groza, minis
trul energiei electrice.

Oaspetele a fost însoțit de Kon
stantin Popov, ministrul energiei 
și combustibilului, și de Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

In cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate 
probleme de interes reciproc pri
vind dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări.

Tovarășul Samuil Mikunis

PENTRU BUNUL MERS
AL COOPERATIVEI

SA EDUCAȚIE • CASELE 
CREAȚIEI POPULARE — 
INSTITUȚII DE IMPRE
SARIAT? • 0 NOUĂ 
FORMAȚIE DE MUZICA 
DE CAMERĂ

ambasadorul Republicii Cuba
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a primit pe 
tovarășul Samuil Mikunis, secretar 
general al C.C. al P.C. din Israel, 
care se află la odihnă în țara 
noastră.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb tovărășesc de păreri cu 
privire la situația internațională 
actuală, întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două partide.

La 20 decembrie a. c. președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Cuba 
la București, Jesus Barreiro Gon
zalez, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor de acreditare. (Cuvîn- 
tările rostite în pagina a V-a).

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Gheorghe ROȘU

prim-vlcepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție

CREA TII NOI

Delegația Comitetului orășenesc de partid 
și a Comitetului Executiv al Sovietului 

din Moscova

Cm tlonSgrlcolă, ca organizație«onoi 1 " .ialistă în care țăranii «-au ur„ dv. bunăvoie, își desfășoară activitatea pe baza hotărîrilor adoptate de adunarea generala și consiliul de conducere. Reglementînd problemele activității interne a cooperativelor agricole, statutul asigură, prin prevederile sale, participarea largă și activă a cooperatorilor la conducerea treburilor obștești. Lărgirea democrației cooperatiste și aplicarea neabătută a principiului conducerii colective șe concretizează, în primul rînd, prin ridicarea rolului adunării generale a cooperatorilor — organ suprem de conducere, cu competența generală — singura în măsură să hotărască asupra problemelor de producție, de valorificare a produselor agricole marfă, asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice.Ridicarea rolului adunărilor generale ale cooperativelor agricole, dezvoltarea continuă a democrației cooperatiste constituie una din cele tnai importante laturi ale activității ne care trebuie să o desfășoare uniunile cooperatiste. In raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965 cu privire la îmbunătățirea conducerii șl planificării grîculturiî, se sublinia necesitatea uniunile cooperatiste să asîenre 
pliearea celor mai adecvate forme 
stimulare a initiative! creatoare
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țăr'lnimif cooperatiste, de atragere a 
acț.'steia Ia elaborarea tuturor hotă- 
r*-' 16r și planurilor de muncă, pre- 

șl la întreaga activitate gospo
dărească a cooperativelor. Cum își duc uniunile cooperatiste Ia îndeplinire această sarcină ?Cele mai multe din uniunile jude
țene și-au orientat corespunzător ac
tivitatea punînd accentul principal 
pe ridicarea rolului adunării gene
rale în cooperativele agricole de producție, pentru ca toți membrii acestora să participe la rezolvarea sarcinilor economico-organizatorice tot mai complexe care se ivesc în activitatea acestor unități. Ca ur
mare a măsurilor eficiente întreprinse de unele uniuni județene. în multe cooperative agricole adunările 
generale se țin cu regularitate, au 
un profund caracter de lucru, 
examinează și abordează cu competentă și răspundere cele mai importante probleme care privesc activitatea de producție, economică și financiară, iar hotărîrile elaborate sînt urmărite îndeaproape de către con-

siliile de conducere pe parcursul lizării lor. în cooperativele din Mărunt — Ialomița, Berezeni și leni — Vaslui, Tătăranu — Vrancea, Bucov — Prahova, Valea lui Mihai: — Bihor, Mihai Viteazu — Cluj și multe altele s-a statornicit practica dezbaterii periodice, în adunările generale, a problemelor majore privind organizarea rațională a producției și a muncii, repartizarea judicioasă a sarcinilor pe brigăzi și alte formații de muncă, valorificarea superioară a producției șl îndeplinirea obligațiilor contractuale, aprovizionarea teh- nico-materială, stadiul realizării obiectivelor de Investiții, extinderea irigațiilor, a suprafețelor de culturi protejate în sere șl solarii și alte obiective ale activității economice.Uniunile cooperatiste din județele Constanta, Ialomița, Ilfov si altele, punînd pe prim plan preocuparea pentru ridicarea nivelului muncii de conducere a cooperativelor și atragerea tot mai largă a cooperatorilor la discutarea și stabilirea măsurilor necesare dezvoltării lor, pe baza unor studii întreprinse, au recomandat a- dunărilor generale din unele cooperative agricole să discute și să stabilească măsuri menite să lichideze rămînerea în urmă a unor sectoare cu pondere însemnată cum sînt creșterea animalelor, legumicultura, viti- pomicultura și altele. în asemenea adunări consiliile de conducere au fost sprijinite de către activiștii uniunii să informeze ne cooperatori asupra stării reale de lucruri, să propună cele mai potrivite măsuri menite să determine progresul continuu al cooperativei, creșterea nivelului de viată al membrilor ei. S-au creat astfel condiții pentru participarea largă la dezbateri, pentru manifestarea nestingherită a inițiativei și spiritului gospodăresc al cooperatorilor prin propuneri constructive care să influențeze punerea cit mai deplină în valoare a rezervelor existente de creștere a producției și a veniturilor. Ca urmare a măsurilor luate în urma analizelor făcute, deficiențele au fost înlăturate, s-a redus simțitor numărul - sectoarelor considerate nerentabile si au crescut veniturile totale si cele repartizate la zi-muncă. De exemplu în cooperativa agricolă Slobozia, județul Argeș, ani de zile sectorul zootehnic a înregistrat pierderi datorită nrn- ducției scăzute de lapte. în urma
(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii

MAURER
Socialiste România

BUCUREȘTI

Muncii din Albania,în numele Comitetului Central al Partidului
al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania și al nostru personal, vă mulțumim pentru felicitările 
prietenești transmise cu ocazia sărbătorii naționale a poporului albanez.

Folosim acest prilej ' 
poporul frate român să 
precum și dorința de 
popoare ale noastre.

a

pentru a exprima urările noastre sincere ca 
obțină succese în construcția socialistă a țării, 
întări în continuare prietenia dintre cele două

IN DINAMICA
INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI

Și în acest an — 1968 — ritmul de creștere a in
dustriei noastre a înregistrat un spor substanțial, si- 
tuîndu-se la un nivel superior prevederilor cincina
lului. Ne-am maturizat, a crescut puterea economiei 
noastre naționale ; șl aceasta tocmai pentru că — 
așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — POZIȚIA 
CONDUCĂTOARE A INDUSTRIEI, IN ANSAM
BLUL ECONOMIEI. S-A CONSOLIDAT. ce
se vădește prin sporirea aportului ei la înzestrarea 
tehnică a producției, la extinderea colaborării 
economice cu străinătatea.

Aceste afirmații privind sporul de putere-indus
trială se pot susține prin numeroase cifre. Dar, pen
tru a ne exprima mai sugestiv, ne vom referi la un 
singur fapt ce închide în el puterea de sugestie a 
unei metafore. Să-l redăm într-o formulare cît mai 
simplă : FURNALUL DE 1 700 M.C., Inaugurat în a- 
cest an Ia Galați, poate produce de 6 ori mai mult 
metal DECÎT ÎNTREAGA NOASTRĂ INDUSTRIE 
SIDERURGICA IN 1948. De remarcat că anul de re
ferință, 1948, marchează în istoria tării momentul 
naționalizării principalelor mijloace de producție, 
ai preluării industriei de către stat. Deci sporul de

putere, la capătul a două decenii de intens progres 
industrial, dovedește IMPLICIT PUTEREA SOCIA
LISMULUI.

Dar sporul de putere al unei economii nu stă nu
mai în acumulări de cantități din ce în ce mai mari. 
Putere înseamnă — totodată — spor de calitate. 
Și aceasta dovedește intervenția activă a măies
triei, a inteligenței omenești de a crea produse tot 
mai perfecționate, cu randament tot mai mare, mai 
eficace. Iată de ce alături de cifre cantitative sîn- 
tem îndrituit! de a privi anul 1968 — pe care îl vom 
încheia în curind — prin prisma creațiilor noi, de 
o,deos.ebită Iscusință tehnică, pe care le-a înscris în 
palmaresul său.

In acest sens, cercetînd nomenclatornl de fabrica
ție al industriei românești, constatăm — spre satis
facția noastră — îmbogățirea lui cu noi produse de 
înaltă tehnicitate, diversificarea gamei bunurilor de 
consum.

Din tot acest noian de noutăți ne propunem de a 
selecta în rindurile ce urmează (PE CARE LE PU
BLICĂM ÎN PAGINA A 3-A) cîteva din realizările 
cele mai evidente, semnificative pentru snorul de 
diversitate și tehnicitate realizat în anul 1968.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit ieri delegația Co
mitetului orășenesc de partid și a 
Comitetului Executiv al Sovietu
lui din Moscova, condusă de V. F. 
Promîslov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului din Mos-- 
cova, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Comitetu
lui municipal București al P.C.R. 
și a Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București. Din delegație fac parte : 
O. S. Krivoșeina, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid 
Dzerjinski din Moscova, A. I. Bu-

tin, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului raional Jdanov 
din Moscova, V. S. Minaev, mun
citor la Uzina de rulmenți nr. 1, ; 
deputat în Sovietul din Moscova, 
Erou al muncii socialiste, V. S. Sa- 
povalov, specialist principal al Co
mitetului Executiv al Sovietului din 
Moscova.

La întîlnire a participat tovară
șul Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei.

A fost de față I. S. Ilin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Chimiștii din Borzești
și-au îndeplinit planul anual
Una dintre cele mai mari u- nităti. industriale din tară. Combinatul chimic Borzești, și-a îndeplinit cu 12 zile înainte de termen sarcinile de plan pe anul în curs. Chimiștli de aici au realizat peste prevederi 2 480 tone sodă caustică, 70 tone anti- dăunători și însemnate cantităti

de xllen, benzen, toluen etc. Colectivul combinatului a acordat în acest an o atenție deosebită reducerii prețului de cost al unor substanțe fabricate, fapt ce se reflectă zarea unui volum de de peste 22 milioane sarcinile planificate. în reali- beneficii lei peste

Ce pregătire MÎINE

dăm lucrătorului la chiofcuri si in ,ibriMi
comercial? << ALMANAHUL Scînteia

Eugen BARAT
adjunct al ministrului comerțului interior „SClNTEIA"
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ENVER HODJA, 
Prim-secretar 
al Comitetului 

Central 
al Partidului 

Muncii din Albania

HADJI LLESHI,
Președintele 
Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii 

Populare Albania

MEHMET SHEHU,
Președintele 
Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii 
Populare Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am fost foarte mișcat de conținutul mesajului pe care mi l-ați adresat 
cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Islamice Mauritania. Expri- 
mîndu-vă cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul transmis, sînt fericit 
de a vă adresa, la rîndul meu, dv. și poporului român, urările mele cele 
mai sincere de fericire și prosperitate.

Cu înaltă considerație,
MORTAR OULD DADDAH

îndeplinirea în condiții cît mai bune a funcțiilor social-economice ale comerțului în strînsă legătură cu cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei noastre. ale ridicării nivelului de trai, impune folosirea cu maximum de randament a bazei tehnico-materiale de care dispunem, precum și ridicarea continuă a nivelului calitativ al activității lucrătorilor din această ramură. Obținerea unei eficiente sporite depinde, deci, de pregătirea moral-politică si profesională a acestor cadre, de simțul lor de răspundere, de capacitatea de aplicare, în activitatea practică curentă, a cunoștințelor dobîndite. de efortul lor de perfecționare continuă.Intensificarea muncii de pregătire și educare a lucrătorilor din comerț are la bază hotărîrile de partid și prevederile legii învățămîntului. Prin dezvoltarea unor forme noi, mai eficiente, Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop și celelalte ministere cu activitate comercială sînt chemate să asigure perfecționarea activității de orientare și selecționare a viitorilor lucrători, creșterea nivelului de pregătire și educare în formele de învățămînt existente. O asemenea acțiune de amploare urmărește cuprinderea întregului personal din comerț, acordîndu-se a- tenție atît vînzătorilor și personalului din alimentația publică, cît și economiștilor si cadrelor din activitatea de conducere și unităților comerciale.Nu este un secret că nor ritmuri diferite în sibilitătilor de școlarizare si necesarul de cadre în raport cu dezvoltarea rețelei a dus la o situație destul de grea: la începutul anului 1968, aproape 27 la sută din numărul total al lucrătorilor operativi din comerț nu aveau o pregătire profesională însușită, prin scoli sau cursuri de calificare. Este de menționat și faptul că. la aceeași dată, ponderea lucrătorilor operativi, cu o vechime mai mare de 10 ani. era mai redusă decît în alte • ramuri ale ■ economiei naționale, una din cauze

fiind trată celor gătiți .situația de a analiza — paralel cu o mai judicioasă organizare a formelor de învățămînt — și posibilitățile de a atrage un număr mai mare de tineri spre diferitele ramuri ale comerțului, profesiuni de largă utilitate economică și socială.

fluctuația accentuată. înregis- în ultimii ani, atît in rîndul școlarizați, cit și al celor pre- prin cursuri. Iată-ne. deci. în

(Continuare în pag. a Il-a)

organizare arealizarea u- creșterea po-

1969

Talentul autentic respinge
diletantismul și improvizația

Îmi aduc aminte de o simpatiile și antipatiile întîmplare cu iz de anec- ce colorează un „coloc- dotă, de o întîmplare viu*. Un singur partici- reală și pe care chiar eu aș taxa-o drept fantezistă, dacă nu i-aș fi fost martor ocular. Într-un cerc — să zicem — de oameni de teatru se discutau cu aprindere diversele aspecte ale pregătirii viitorilor actori. Se dădeau nenumărate exemple, se analizau metode, se criticau cu asprime practicile vetuste, se preconizau îmbunătățiri. Natural, nu tot ceea ce se debita era scutit de umbrele subiectivismului, de

pant părea absent la tot ceea ce se petrecea în
lumea-i lume, școala-i școală 1' Unii au luat-o ca o glumă, dar alții au rămas muți. Se rostise un adevăr primar, un a-

Opinii de Lucian GIURCHESCU

țur. „E obosit* sau poate numai „plictisit*, își spuneau cei ce-1 cunoșteau mai îndeaproape, lată însă că într-un tîr- ziu, ridicînd mîna a liniște, vorbi: „Domnilor, orice ați spune, de cînd

devăr de necontestat. E drept, nu era prea la obiect ; dar dacă ascundea o gîndire atît de sublimată, încît, folosind cea mai simplă exprimare, voia să readucă în discuție un adevăr de

mult știut, dar uitat, prin prea deasa-i repetare ? Și mulți dintre cei de lață, speriați de posibilitatea de a li taxați drept contestatori ai însuși principiului elementar de educație, au Început să se scuze grăbiți, să explice și să se explice. Din păcate, lă- sînd de o parte anecdoticul, nu o dată rostirea sentențioasă a unui adevăr de bază, a unul a- devăr de necontestat în-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

AZL TREIPÂMlNTENIPORNESCSPRE LUNĂ'
• Comandantul navei „Apol
lo 8", Frank Borman, se adre
sează cititorilor noștri o Cos
monautul Gherman Titov, sa- 
vanții George Mueller și Ari 
Sternield despre perspective

le zborurilor spre Lună

Declarațiile făcute cores 
pondenților noștri N. Iones 
cu și S. PadinăAstăzi la ora 7,45 (ora locală) urmează să-și ia zborul de la Centrul spațial Cap Kennedy din S.U.A. nava cosmică „Apollo-8". După înscrierea pe o orbită circuniterestră, nava va fi la 24 decembrie la distanța de 350 km de Lună, se va plasa pe o tanță și mai .......... _Terrei — numai 120 de kilometri — iar la 25 decembrie, desprinzîndu-se de această nouă orbită, va porni spre Pămînt, urmînd să amerizeze la 28 decembrie.Ne aflăm, așadar, în fața unei mart premiere cosmice, o etapă importantă în realizarea proiectelor de a se trimite un om în Lună. Acest eveniment se înscrie în șirul de pregătiri febrile și minuțioase, totodată, avînd ca obiectiv Luna si care se poate spune că au început o dată cu lansarea, în U.R.S.S., a primului satelit al Pămîntului, la 4 octombrie 1957.Toamna anului 1968 a marcat realizări deosebit de importante în rezolvarea problemelor pe care le ridică zborurile cosmice. Intre 25—29 octombrie a avut loc „rendez-vous“-ul cosmic al navelor ,.Soiuz-2“ și „So- iuz-3”, ultima comandată de colonelul G. A. Beregovoi, iar la 10 noiembrie „Zond-6“ a efectuat un zbor de aproape șapte zile, înconjurînd Luna și verificînd o metodă complexă pentru revenirea în atmosferă.Cîteva amănunte cu privire la zborul care începe astăzi: la pornire „Apollo-8“ se prezintă ca un ansamblu de 110 m înălțime; întregul mecanism se compune din circa 3 milioane de piese. Racheta purtătoare „Saturn-5“ va dezlănțui, după cîteva minute de la lansare, o energie echivalentă cu cea necesară

orbită nouă, la o dis- mică de satelitul

(Continuare în pag. a Vl-a)
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DIVERS
Copii salvați 
din flăcăriLa ora 1 după miezul nopții. în satul Costișa (Neamț) toată lumea dormea. Doar o mașină trecea la acea oră tîr- zie. Era a ziarului județean „Ceahlăul". Aiuns în mijlocul satului, șoferul Ion Ghiur- că a observat că ardea o casă. Proprietatea lui Dumitru An- ghelache. Omul lipsea de casă, fiind In casă pii mici. 1 _____ __________ _____încingerea hornului, se întinsese peste tot. Mistuia ferestrele și ușile. Cei din mașină n-au stat pe gînduri. Au pătruns în casă și în luptă cu flăcările au reușit să salveze viața celor 4 copil.

a- internat în spital, dormeau 4 co- Focul, provocat de

Festina lente„Grăbește-te Încet", sună o maximă latină. Dar nici chiar așa. 643 de vagoane încărcate cu bauxită zac. literalmente, de aproape trei săptămîni, în diferite stații de-a lungul liniei ferate ce duce petatele apeluri au rămas fără ficiarul, Uzina Oradea, nu se mul de...
la Oradea. Reale C.F.R.-ului răsouns. Bene- de alumină- . grăbește. Rit-zilnic de descărcare este 12 vagoane. Se pare că la sus-numita întreprindere e- xistă o mare cantitate de neglijentă. N-o descărcați 7 repede. Dar

în patru
| județeLa sfîrșitul săptămînii cute, direcția circulației Inspectoratul general al ____ției și serviciile de resort din județele Argeș. Buzău, Ialomița și Vîlcea, împreună cu colective de conducători auto și controlori DRTA, au inițiat o acțiune privind circulația pe drumurile publice. Au fost sancționați 1 428 șoferi, căruțași, cicliști și pietoni. S-a constatat : 134 conducători auto sub influenta alcoolului, 132 depășiri neregulamentare. 121 cazuri de neacordare a priorității, 110 căruțe neechipate corespunzător. De remarcat că în zilele controlului, în județele a- mintite nu s-a înregistrat nici un accident de circulație. S-a stabilit însă că 121 mașini apar- ținînd cooperativelor agricole de producție aveau defecțiuni tehnice.

tre-din mili-

OmologareIn orașul Cavnic (Maramureș), presa centrală ajunge la cititor nepermis de tîrziu. Mai exact cu 2 și chiar 3 zile după data apariției, ne-a informat factorul poștal Gheorghe Buda, căruia abonații îi reproșează că nu reclamă această situație superiorilor săi. Scos din fire, ne-a reclamat nouă dîn- du-ne și cele mai proaspete exemple : „Ziarele de sîmbătă 14 decembrie s-au primit la Cavnic marți 17 decembrie, în vreme ce ziarul din ziua următoare, 15 decembrie, a sosit chiar a doua zi“. Cum o să explice direcția județeană a P.T.T.R. existența unor asemenea „recorduri" din propria activitate, nu știm. De aceea le și omologăm, sperînd că la dumnealor ziarul ajunge... la timp.
Bibliofilul

Nu de mult, a avut loc conferința organizației noastre județene de partid. Din faptele prezentate în darea de seamă, din cuvîntul multor delegați a răzbătut — direct sau indirect — o idee care merită reținută pentru valoarea ei teoretică și practică : se înrădăcinează tot mai adînc principiile democrației interne de partid ; acestea stimulează în cel mai înalt giad participarea plină de răspundere a comuniștilor Ia dezbaterea problemelor, la elaborarea ho- tărîrilor și a măsurilor concrete pentru înfăptuirea lor, fac să sporească rolul și influența în mase a organelor și organizațiilor de partid.Desigur, activizarea comuniștilor nu reprezintă o „campanie", cl un proces continuu în cadrul căruia toți, fără nici o excepție, trebuie solicitați și ajutați să aducă la îndeplinire o anumită sarcină obștească, să fie integrați în întreaga activitate de partid. Aceasta înseamnă, în fond, a pune în acțiune energia creatoare, spiritul de inițiativă, inteligența comuniștilor, ceea ce, firește, nu este deloc ușor și presupune folosirea unui ansamblu de forme, metode și mijloace, respectarea anumitor condiții. între ele am situa pe prim plan pregătirea temeinică a adunării generale a organizației de bază, care asigură cadrul organizatoric pentru participarea tuturor comuniștilor la dezbaterea problemelor politicii partidului.Multe birouri ale organizațiilor de bază de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, de Ia Combinatul de îngrășăminte azotoase și din alte locuri concep buna desfășurare a adunării generale — forul suprem al organizației — ca un mijloc dintre cele mai importante de antrenare a comuniștilor la soluționarea în comun a problemelor fundamentale. Este de remarcat că însuși modul cum se stabilește ordinea de zi poate fi de natură să stimuleze g>r>- direa, inițiativa membrilor de partid. Experiența organizațiilor la care ne referim arată că cel mai bun izvor de inspirație, pentru a hotărî ce anume să se dezbată în adunarea generală, îl constituie cunoașterea realităților din fabrică ; dar respectarea acestui deziderat implică neapărat consultarea colectivului, a celor mai înaintați membri ai săi — comuniștii.Pentru ce convocam adunarea generală ? Ce urmărim prin analizarea cutărei sau cutărei probleme ? Care sînt mijloacele pentru a atinge telul propus ? — iată cîteva din întrebările pe care cele mai multe birouri ale organizațiilor de bază.de la, întreprinderile amintite și le pun frecvent, solicitînd masa largă a comuniștilor să chibzuiască asupra lor. In felul acesta, încă înainte de adunare, membrii de partid sînt puși în situația de a privi mai atent în jurul lor, de a gîndi asunra fenomenelor pe care le observă, ceea ce în ultimă instanță se concretizează în punerea pe ordinea de zi a unor probleme majore, cum sînt modalitățile de acțiune pentru a mobiliza colectivul la îndeplinirea ritmică a indicatorilor de plan, munca politică pentru reducerea cheltuielilor de producție și îmbunătățirea calității produselor, controlul asunra felului cum se realizează măsurile privind organizarea științifică a producției și a muncii și altele. Tn consultarea prealabilă a membrilor de partid asupra problemelor ce urmează să fie puse în dezbatere. în atmosfe-a prielnică exprimării deschise a părerilor, desfășurării criticii si autocriticii, se află în bună măsură „secretul" participării masive si în cunoștință de cauză a comuniștilor la discuții, Ia înfăptuirea hotărîr>!->r asunra cărora s-a căzut de acord în comun. Este neîndoielnic faptul că un asemenea stil de muncă a stimulat elanul celor neste 1 400 de comuniști care constituie organizația de partid a uzinei de la Săvinești si i-a situat în fruntea colectivului care a înscris anul acesta cel mai rodnic bilanț din întreaga sa existentă : o denășire a planului la producția globală cu 50 milioane lei. realizarea unor beneficii suplimentare de 41 milioane lei, îndeplinirea la termen

Vasile DASCĂLII
secretar

al Comitetului județean de partid 
Neamț

și la nivelul calitativ cerut a sarcinilor de export.In practică procesul de activizare a tuturor comuniștilor este mai complex decît a fost descris mai sus, el afectînd în fond întreaga muncă a organizației de partid. Adesea ne este dat să auzim de la unii membri ai birourilor: „nu știm ce să mai facem, comuniștii de la noi nu se prea înscriu la cuvînt". La unele adunări ale organizațiilor de bază de la I. M. Roman, cooperativa a- gricolă de producție Români, școala generală Bălușești este nevoie să se depună insistențe repetate de la prezidiu pînă se decide cineva să se înscrie la cuvînt. Se înțelege, nu sîntem partizanii vorbăriei goale în ședințe. Dar asemenea situații reflectă gradul scăzut de participare a membrilor de partid la activitatea organizațiilor respective. Am căutat să aflăm cauzele. Ne-am dat seama că ele constau. în primul
viața ds partid

rînd, în lipsa de preocupare a birourilor la care ne referim pentru stabilirea unui contact strîns cu toți comuniștii. în insuficienta grijă de a se atribui fiecăruia o sarcină precisă, pe măsura pregătirii și aptitudinilor sale.Prin contrast, exemplul multor altor organizații de bază demonstrează un adevăr axiomatic : cînd membrii de partid sînt solicitați să îndeplinească o anumită muncă obștească și primesc ajutorul necesar în această direcție, ei intră — firesc— în „miezul" problemelor și, în consecință, au păreri despre modul cum se desfășoară activitatea, despre felul în care trebuie organizată în viitor. Așa stau, de pildă, lucrurile în. organizația de bagă de, la șectpș.ul, . zootehnic al cooperativei agricole din Davideni, comuna Ti- bucani. Seceta prelungită din vara aceasta a pus în fața organizației de bază probleme deosebite. Ac- ționînd ca un colectiv unit, știind precis ce au de făcut, comuniștii au însuflețit, prin fapta și cuvîntul lor. pe toți cooperatorii la obținerea unor rezultate pe care le considerăm concludente: pe 11 luni producția de lapte de la fiecare vacă furajată a fost de 2 355 litri, față de 2 350 cît fusese planificat pe întregul an.Organizațiile noastre de bază își întăresc mereu rîndurile prin primirea de noi membri de partid. Dar aceasta nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie să aibă ca urmare directă cuprinderea mai bună a problemelor. creșterea rolului de conducător politic al organizației pe locul unde-si desfășoară activitatea. Există însă birouri ai căror membri ar dori ca acest lucru să se petreacă în mod automat, fără nici un efort din partea lor. a comuniștilor cu mai multă experiență. Nu o dată se uită că oamenii nu sînt la fel. că la intrarea în partid nu toți au același nivel de pregătire politică, ideologică, profesională. Așa se explică — după părerea noastră— în bună parte situații de felul celor de la organizația de bază a secției turnătorie a Tntr—--io~îț mecanice Roman, unde biroul se sprijină ne aoortul unui număr nrea restrîns de comuniști, mereu aceiași, în primele trimestre ale anului rebuturile în această secție au atins

un procent foarte mare. Răspunderea o poartă. desigur, conducerea secției, comitetul de direcție al întreprinderii, însă nici orean’za'ia de bază nu poate fi absolvită. In loc să activizeze pe toți membrii de partid și, prin ei, pe toți salariații pentru căutarea unor soluții eficiente, biroul organizației de bază s-a adresat unui număr mic de oameni, rezer- vîndu-le celorlalți rolul de simpli spectatori în diferite ședințe unde se adoptau hotărîri după hotărîri care tocmai din această pricină ră- mîneau neîndeplinite.Iată deci cît este de important ca birourile organizațiilor de bază să aibă în vedere ca toți membrii de partid să fie activi. Noi Ie îndrumăm să se bizuie pe comuniștii cu pregătire și experiență, să sprijine îndeaproape pe membrii de partid noi, insuficient inițiali în munca obștească, să-i ajute cu răbdare și simț tovărășesc să-și îmbogățească cunoștințele politice, să dobîndească deprinderi organizatorice, aceasta fiind, de asemenea, o condiție pentru a face ca ei să ia parte la dezbaterea problemelor, la întreaga activitate a organizației.Sarcina de partid se dovedește a fi acel resort care declanșează energia creatoare a comuniștilor. Tocmai de aceea îndrumăm birourile organizațiilor de bază să-și planifice bine munca, să stabilească pentru fiecare perioadă, cît mai exact, ce este de făcut pentru aplicarea hotărîrilor a- dunărilor generale, a organelor superioare de partid și, în funcție de aceasta, să repartizeze sarcini comuniștilor, îneît să-și poată valorifica pe deplin capacitatea, experiența politică și profesională. Fiecare a- dunare generală a organizațiilor de bază, ca de pildă, cele de la Uzina de țevi din Roman, Fabrica de ciment Bicaz, cooperativele agricole de producție din comunele Gi- rov, Trifești, Secuieni, ca să amintim doar cîteva, bine pregătite, dez- bătînd aspecte esențiale ale muncii, adoptînd măsuri concrete, reprezintă un izvor de probleme a căror soluționare cu succes nu este concepută decît cu participarea efectivă a tuturor comuniștilor. în aceste organizații de bază și în altele s-au încetățenit procedee bune, a căror generalizare constituie obiectul preocupărilor noastre, cum sînt analiza periodică a modului în care își duc la îndeplinire anumiti membri de partid sarcinile încredințate, informarea a- dunărilor generale înainte de a se intra în ordinea de zi asupra realizării hotărîrilor adoptate anterior, indieîndu-se exact cine și în cfc "măsură si-a adus con’ribuția — toate ducînd Ia întărirea democrației interne de partid, Ia stimularea simțului de răspundere al comuniștilor.Desigur, nu putem trece cu vederea că în unele organizații de bază, îndeosebi din brigăsile cooperativelor de producție (Tupilați, Costișa și altele) multi membri de partid nu primesc luni în șir nici un fel de sarcini. Este o expresie a faptului că birourile organizațiilor de bază de aici, lipsite de un sprijin consistent din partea comitetelor comunale de partid, rămîn tributare unui stil de muncă șablonard, ceea ce are ca urmare îngustarea tematicii adunărilor generale, adoptarea unor hotărîri cu caracter abstract, neparticiparea tuturor comuniștilor la viața de partid.înlăturarea acestor deficiențe se înscrie pe primul plan al preocunări- lor comitetului județean de partid. O premiză favorabilă o constituie și faptul că în birourile organizațiilor de bază au fost aleși comuniști cu o bună pregătire, cu experiență, care se bucură de prestigiu și autoritate. Acordăm o mare atenție instruirii birourilor organizațiilor de bază, a comitetelor de partid din întreprinderi, instituții, din comune, în legătură cu formele și modalitățile cele mai bune de activitate. conștienti fiind că astfel le ajutăm să pună în valoare întregul potențial de gîn- dire si acțiune a comuniștilor. să mobilizeze pe toți oamenii muncii la realizarea politicii partidului.

Vitrina magazinului universal „Victoria" din Capitală, în aceste zile (Foto : Gh. Vințilă)

întreprinderea industrială locală ,.Electrometal" din Cluj execută si livrează, la cerere, diferite piese de schimb: auto- braț ștergător parbriz stingă și dreapta, lampă tricomparti- mentată, lampă cabină, lampă pentru numărul din spate si oglinzi retrovizoare cu braț scurt și lung.Specialiștii întreprinderii realizează, pe bază de comandă, și diverse utilaje medico- sanitare pentru laboratoarele de izotopi radioactivi, stative de perfuzie, balanțe analitice cl. I cu proiecție optică, balanțe tehnice cl. I și a Il-a.Orice lucrare de mecanică fină cu material propriu sau al clientului, pentru toa.e categoriile de întreprinderi si instituții, precum și perii de grafit, rame de poșete, bijuterii tombac — cu aplicații de pietre și perle — pot fi. de asemenea, solicitate întreprins derii „Electrometal" din Cluj, cu sediul în str. Budai Nagy Antal, nr. 33.

este necesar să se

Detergenta pastă AR1LAN și ULTRA (produse ce se des
fac prin rețeaua noastră co
mercială) sînt destinați pen
tru spălarea țesăturilor din 
bumbac, in. cînepă, a țesătu
rilor din fibre sintetice sau 
mătase cît și a articolelor 
confecționate din lină. De a- 
semenea, pot fi folosiți și pen
tru înmuiatul rufelor.

Datorită multiplelor lor în
trebuințări, acești detergenți 
sintetici sînt considerați uni
versali. Pot fi folosiți cu suc
ces la efectuarea spălărilor 
pentru care se întrebuințează 
detergenta Alba, Perlan și 
Trial.

O caracteristică impoi tantă 
a acestor sortimente de deter- 
genți sintetici o constituie 
conținutul unor substanțe care 
împiedică 
grisarea 
devenind 
re. iar

înoăîbenirea sau 
textilelor a'be. ele 
din nou strălucitoa- 
materialele colorate 

spălate cu acești detergenți 
devin mult mai vii.

Pentru obținerea eficientei 
maxime
respecte cu strictețe indica
țiile de folosire.

COLETĂRIA
ȘARADELOR

Intr-un articol publicat recent (Abandon la... „Secția Suferință", „Scînteia" nr. 7917) descriam mai pe larg avatarurile coletăriei ai cărei destinatari sînt întreprinderi, instituții, alte unități economice. Revenim cu un răspuns la întrebarea : ce trebuie să facă un cetățean oarecare, avizat că are de ridicat un colet de la magazia de marfă a stației de cale ferată „X“ ? Simplu — se poate răspunde : se deplasează la magazia de mărfuri indicată și intră imediat în posesia coletului.Așa ar părea la prima vedere 1Ne deplasăm din nou la gara „16 Februarie" București. In 24 de ore, magazia acestei stații primește din țară, pentru cetățenii din București, cîteva sute de colete (pachete, lăzi, cîntărind între 14—500 kg) Ce face cu ele ? Le depozitează (într-o primă etapă) la „pos
tul" nr. 1 (postul fiind un punct în oceanul de colete cu mărfuri care ‘Aglomerează rampele). In momentul cînd această primă „mișcare" 
a fost realizată, urțnează a doua : avizarea destinatarilor.Ca să ajungă la magazia de mărfuri a stației „16 Februarie", bucureșteanul poate uza de două căi : ori ia trenul în direcția București Nord-Videle-Giurgiu șl coboară la prima stație, ori ia de la Gara de Nord tramvaiul 2 pînă la capul liniei, apoi mașina 63 — tot pînă la cap (o să vedem că la întoarcere nu mai e atît de simplu). Dar, indiferent pe ce cale a ajuns, iată-1, în fine, pe cetățeanul avizat la ghișeele magaziei de mărfuri :— Am un colet la d-stră...Dacă actele sînt în regulă, urmează răspunsul:— Postu unu’— ?— Drept înainte, prima la dreapta și mai întrebi acolo...O precizare : a înmagazina înseamnă a rîndui cît mai bine o marfă (in cazul nostru colete) în interiorul unei încăperi. Atît de bine, îneît gestionarul sau magazionerul respectiv să poată spune oricînd și cu exactitate unde se găsește coletul „X" și în ce compartiment coletul „Y*.Cetățeanul care a ajuns la postul nr. 1 din magazia „16 Februa

rie' are însă în față imaginea celei mai cumplite dezordini. Timid, îndrăznește .— Am un colet la d-stră.In loc de răspuns, ges' rul îi face un semn cu capul: -au- tă-11'Magazia „16 Februarie", ' prin care circulă zilnic marfă în valoare de milioane de lei, nu dispune nici măcar de un singur om a cărui funcție să fie deservirea cetățenilor. Așadar, începe... căutarea coletului. Zeci de cetățeni se cațără pe maldărele de colete din magazie, le întorc pe toate fețele, amplificînd dezordinea existentă. La magazia pomenită — și la altele din țară — se practică metoda... autoservirii 1Totuși, în ansamblul ei, această magazie are două mii de încăr- cători-descărcători, dar dintr-o gravă eroare organizatorică — nu există nici unul la postul care lucrează cu publicul, adică tocmai acolo unde cetățeanul are atîta nevoie de un ajutor. Caută șl te descurcă 1 Cei care cunosc „rosturile" magaziei, se descurcă rapid și în adevăratul înțeles al cuvîn- tului. De vreme ce magazia nu le pune legal la dispoziție oameni pentru ajutor, dau fuga la celelalte posturi ale magaziei (2, 3, 4, 5 etc.), unde sînt manipulat® mărfuri. Angajează la „mica înțelegere' un încărcător sau doî șt. tîrîș-grăpiș, obiectul este scosNotăm : toate cele de mai sus se petrec așa cum le-am descris în cazul în care destinatarul reușește să-și descopere imediat coletul. De foarte multe ori însă „trimiterile" nu pot fi identificate sub nici o formă. în aceste cazuri, toți cetățenii bat la ușa șefului sau subșefului de stafie. Aici ? Dăm drept mostră un dialog surprins între tov. C. Popescu, subșeful stației „16 Februarie", si un cetățean (Nic. Stoiculescu din București, bulevardul Uverturii nr. 51—55) :Cetățeanul : Am la d-stră în magazie o ladă cu mere.Subșef. st.: De ce n-o ridicați TCet. : Nu se găsește.Subșef. st. : înseamnă că n-ar» poziție de sosire.Cet.: Vin pentru a treia oară.Subșef. st. : Dacă lada d-tale cu mere n-are poziție, ce vrei să facem ? Vino mîine...
(llrniare din pag. 1)Iubea grozav cărțile. Nu toate. Numai edițiile rare, tn consecință, pretextînd că e funcționar la O.N.T., împrumuta de la diverși preoți cărți bisericești (îndeosebi biblii) care ajungeau foarte curînd pe mesele anticariatelor (contra cost, firește). Identificat în persoana lui Alexandru Ionașcu, recidivist notoriu, cu numeroase antecedente penale și arestat, pasionatul bibliofil urmează să-și ispășească pentru o vreme păcatele (mal 

are el cîteva). Timp în care va putea consulta (și comenta) stingherit, textele... legii. ne-
De două
paraleSeară de seară, la clubul Șantierului naval Oltenița domnește 
o vie animație. Se joacă pe rupte. Nu ! Să nu vă-nchipuiți cumva că e vorba de dansuri, echipe de teatru, de estradă sau altceva de acest gen. Se joacă... remy. Si ca să fie cu tot dichisul, pe bani. Cînd ți-e lumea mai dragă, auzi exclamația nefericitului care a pierdut: „Vin șl eu cu doi lei 1“ Semn sigur că activitatea culturală care se desfășoară la acest club face „două parale". Poate nici atît.

Rubrică redactată de
Stefan ZIDARITA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Preocupată de îmbunătățirea radicală a muncii in comerț, conducerea Ministerului Comerțului Interior a întreprins o analiză temeinică a situației pregătirii cadrelor, stabilind o serie de sarcini imediate, între acestea, pe prim plan stă dezvoltarea pregătirii la locul de muncă. prin ucenicie, a tinerilor, completată cu pregătirea teoretică în școli. Forma a- mintită. introdusă începînd din anul 1967. prezintă marele avantaj că îmbină pregătirea practică a elevilor de către cadre cu o mare experiență, cu pregătirea teoretică. Aceasta din urmă, condusă de profesori. se desfășoară în școlile M.C.I. — în timpul celor 3 luni pe an. pe care elevul le petrece la școală — sau cu continuitate, un număr de zile .săptămînal. dacă ucenicia se desfășoară în localități unde funcționează școli profesionale comerciale.Extinderea uceniciei lâ locul de muncă impune însă alegerea cu o deosebită atenție a unităților în care aceasta urmează să se desfășoare, precum si o muncă susținută de cunoaștere. de către școlile comerciale, a rezultatelor obținute de elevi din chiar primul moment al începerii uceniciei. De asemenea, și programele de pregătii e teoretică a elevilor ucenici sînt pasibile de îmbunătățiri. în raport cu experiența concretă a tării noastre și cu cerințele modernizării comerțului in general.

Deși, așa cum spuneam, pregătirea prin ucenicie va deveni principala formă de asigurare de cadre pentru comerț, este necesară, neîndoielnic, și menținerea în continuare a pregătirii prin școli. Un a- semenea mod de pregătire este actual îndeosebi pentru lucrătorii care nu au condiții de a efectua ucenicia și. mai ales, pentru cei ce vor lucra în unitățile mari.

circa 3—4 ani de activitate susținută, activitate la care trebuie să fie antrenate diferitele verigi ale aparatului comercial. Paralel cu ridicarea calificării. specializarea va trebui să devină. la rîndui ei. o activitate permanentă, strîns legată de dezvoltarea în ansamblu a sectorului.Natura muncii comerciale. contactul zilnic cu sute și mii de cumpărători presupune din partea lucrăto-

Acest rol deosebit, atribuit conducătorilor din comerț, a determinat conducerea M.C.I. să acorde o a- tenție deosebită pregătirii lor. Dacă pînă acum nu a existat un sistem riguros de selecționare și pregătire a șefilor de unități. de multe ori asemenea posturi fiind ocupate de cadre insuficient pregătite, se intenționează în viitor să se asigure ocuparea acestor posturi numai de cadre cu
v w

mal buni lucrători, în vederea promovării lor ca șefi de unitate. Pe lîngă rezolvarea în perspectivă a problemei, în aceeași măsură, sau chiar mai mult, se impune și rezolvarea situației cadrelor de conducători pe care-i avem în rețea, dintre care multi nu îndeplinesc încă condițiile de studii necesare. In acest scop. începînd cu anul 1969 vor fi organizate cursuri de specializare.

reprezentative din principalele localități și de pe traseele turistice.Fondul prețios al cadrelor de lucrători pe care le avem la ora actuală în u- nități se va bucura, la rîndui său. de o preocupare mult mai mare, avîndu-se în vedere : înarmarea. în- tr-un timp relativ scurt, cu cunoștințele necesare. a celor care nu dispun de o pregătire corespunzătoare, cît și organizarea unor forme de specializare prin care să se asigure periodic îmbogățirea cunoștințelor tuturor lucrătorilor tinerea lor „la zi" cu problemele noi care acar Calificarea lucrătorilor «•- xistenți se poate realiza in

rului din comerț, pe lîngă cunoștințe tehnice privind natura și estetica mărfurilor pe lîngă noțiuni de psihologie etc., șl o atitudine demnă, politicoasă fată de cumpărători. Firește, o asemenea atitudine — rezultat al muncii educative începute în familie și continuate în școală — trebuie să se desăvîrșească. atunci cînd este vorba de sectoarele deservirii publice. la locul de muncă. Pornind de la acest adevăr, se conturează limpede sarcinile șefilor de unități nu numai ca organizatori și conducători ai procesului muncii, ci și ai nrocesului complex de educare a colectivului.

pregătire de strictă specialitate. Se prevede, de a- semenea. ridicarea calificării, . sub diferite forme, a conducătorilor existenți. folosindu-se. periodic, metode variate de reîmprospătare și de completare a cunoștințelor. Un prim pas în această direcție îl constituie funcționarea. începînd din toamna acestui an. a unor școli de specializare postliceală pentru acei conducători de unități care au bacalaureatul De asemenea, după un plan care a si fost elaborat. urmează ca in complexele școlare comerciale să funcționeze în permanentă cursuri de pregătire la care să participe cei

pentru care în prima etapă, vor fi recrutați șefii unităților mai mari, ur- mînd ca'în viitorii trei ani majoritatea șefilor de u- nități să fie cuprinși în a- ceastă formă.Problemele pregătirii și educării lucrătorilor din comerț sînt multiple și complexe. Intrucît o etapă deosebit de importantă o constituie recrutarea pentru calificare a viitorilor lucrători, direcția de învă- tămînt din minister. împreună cu specialiști din Ministerul Invătămintului. lucrează în momentul de față la stabilirea unor criterii mai științifice. între care elaborarea metodologiei unor examinări psiho-

fizice, anterioare examenului de admitere. Prin astfel de probe urmează să se verifice aptitudinile intelectuale și fizice ale viitorilor lucrători, ceea ce va permite să se asigure de Ia bun început condiții optime activității de pregătire și educare profesională. A- semenea măsuri trebuie să se îmbine însă cu altele, pe plan organizatoric. Pentru ca preocupările legate de formarea cadrelor din comerț să dea rezultatele scontate, considerăm că în viitor este neapărat necesar să se asigure posibilitatea recrutării acestora atît din mediul urban, cît șl din cel rural, precum si aceea a încadrării absolvenților în orașele care au nevoie de cadre.Un alt obiectiv este cel al profilării cadrelor corespunzător dezvoltării rețelei de magazine și depozite. In această ordine de idei, trebuie menționate preocupările și sarcinile care s-au stabilit cu privire la asigurarea din timp a viitorilor lucrători ai magazinelor universale, ce urmează să se construiască.Ansamblul de măsuri în domeniul selecționării, calificării și educării cadrelor, pe care ministerul nostru îl are în vedere, constituie, .. fără îndoială un cadru organizatoric menit să asigure ridicarea continuă a gradului de pregătire a lucrătorilor și creșterea. pe această cale, a a- portului lor Ia îmbunătățirea aprovizionării și deservirii populației, la sporirea eficientei economice a activității comerciale.

In definitiv, cum se traduce expresia „coletul nu are poziție de sosire" ? Pînă la urmă — e drept, cam pe ocolite — ni s-a explicat : „Coletul despre care se spune că nu are poziție de sosire înseamnă că, deocamdată, nu se găsește..."Deci, e rătăcit 1 Dar în loc să Ii se spună cetățenilor exact cum stau lucrurile și, in primul rînd, să li se caute imediat coletele, funcționarii magaziei, pentru a-și masca indolența și nepriceperea, folosesc termeni „tehnici" pe care nimeni nu-i înțelege.Marea maioritate a cetățenilor reușesc, totuși, să-și găsească coletele. în această ipostază, sînt puși să dezlege o altă șaradă : cum poate căra de unul singur, de la poarta magaziei la domiciliu, un colet în greutate de — să presupunem — 100 kg ? Nu numai că magazia nu are mijloace destinate transportului coletăriei rapide, dar nu d''spupe nici măcar de un telefon public, îde unde s-ar putea solicita sprijinul întreprinderii de transporturi din Capitală.Cum va reuși cetățeanul să se deplaseze, cu colet cu tot, de la magazie la domiciliu ? , ,• „Se descurcă ei — sînt- de părere șeful, subșeful și funcționarii stației".Și, într-adevăr, se descurcă : cel mai mulți apelează la serviciile șoferilor D.R.T.A., care transportă zilnic, din magaziile alăturate, marfă pentru diverse întreprinderi. Iar șoferii nu-i refuză niciodată...Socotim că este de datoria forurilor C.F.R. ca, împreună cu reprezentanții municipalității, să analizeze neîntîrziat situația creată și să ia măsurile organizatorice necesare asigurării unei corecte șl civilizate deserviri a cetățenilor.
Gh. GRAUREI
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CREA ȚII

la prima apariție tn publicconfirmă prestigiul uzinei brașovene

Oțelul gălățean se mîn

Două realizări de preș

incontestabile a denia
Strungul arădean are

chimiști ne fac
surprize

Vasile NICOROVICI

dernă“

De obicei, cînd vorbim despre roboti, ca automate complexe, uneori cu însușiri miraculoase, ne gîndim la recuzita unor romane de anticipație, sau la mecanisme care au într-un fel sau altul, chiar foarte rudimentar, caracteristicile omului : poziție verticală. membre inferioare și superioare care se pot mișca, posibilitatea de a comunica în mod semnificativ etc. Totuși, roboti — dacă prin roboți înțelegem niște mașini care pot înlocui nu numai munca fizică a omului, dar și reacții mai complicate — pot fi în-

grad de autoexigență"

ROMANEȘl
Autoturismul „Dacia-1 100'

comerț", amintindu-ne astfel de un meca-

tîlniți încă de astăzi. De altfel, semnele distinctive ale celei de-a doua revoluții industriale, denumită si revoluția tehnico-ști- intifică, se caracterizează prin proliferarea automatelor, adică a acelor mașini care sînt în stare să execute operații complicate, fiind înzestrate cu „memorie’, „autocontrol" și chiar cu posibilitatea de a se „autoregla".Un strung In stare să prelucreze piese, fără a fi dirijat direct de om, ci prin’ intermediul unei comenzi memorate, pe o bandă de magnetofon, de pildă, constituie o astfel de unealtă, un fel de „robot", care se înscrie printre acele prime avanposturi ale tehnicii moderne ce propulsează activ, în viața curentă, cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-știintifice contemporane. Am făcut această introducere mai largă, pentru ca semnificația premierei industriale a- rădane, concretizată prin fabricarea unul

potrivit. Toate șarjele unei otelării de la Uzina de mașini grele din București nu erau suficiente pentru a totaliza cele 200 de tone. Cum trebuia procedat ? Să se împrumute cantitatea necesară de la alte oțelării ? Dar în acest caz nu s-ar fi potrivit „grupa de sînge". Să se toarne uriașa piesă din două serii de șarje ? în acest caz ar fi fost necesar să se mențină prima tranșă la incandescentă timp de cîteva ore. S-a ales cea de-a doua variantă, deși ea comporta serioase riscuri.între timp s-a purces la pregătirea leagănului. In hala turnătoriei a fost săpată o groapă enormă, modelată de oameni potrivit formei rotorului. Ca înaintea oricărei premiere ce se respectă, s-a făcut o repetiție generală. în cadrul căreia fiecare a ocupat locul optim pentru îndeplinirea misiunii sale. Turnarea a fost efectuată utilizîndu-se concomitent trei oale. Un to

rent imens de otel se revărsa de sus. Timp de 25 de zile încheiate a durat răcirea. în fine, toate macaralele opintindu-se l-au scos la suprafață. Titanul se născuse și era teafăr.Pînă la uzina de prelucrare din Reșița, transportul a durat două săptămîni, după ce traseul a fost calculat cu grijă dinainte, luîndu-se prevederea ca podurile să fie consolidate. Măsură salutară și pentru viitor, în- trucît pe același drum au urmat să călătorească și alte piese-gigant —, paleta turbinei, tronsonul arborelui turbinei — înscriind astfel în marea epopee a construcției hidrocentralei de la Dunăre o prealabilă și inedită odisee a titanilor.

Celălalt agregat „universal", de proveniență ploieșteană, se numește „F—200". Un ultim tip de instalație de foraj, cu superioare caracteristici de modernitate — performanțe care au îndreptățit premierea lui cu „aur" la Tîigul internațional de la Brno. „F—200" face parte și el dintr-o familie celebră, care chiar de Ia întîia apariție în incinta uzinei „1 Mai" de la Ploiești a însemnat un progres evident în tehnica forajului. Mai ales în ceea ce privește mutarea din- tr-un loc în altul a turlei.

E curios cum una dintre cele mai populare și mai viu discutate premiere industriale ale anului 1968 — apariția autoturismului „Dacia—1100“ — a ajuns, în momentul cînd așternem aceste rînduri. deci după patru luni de zile, un fapt obișnuit. Este încă o dovadă de rapiditatea cu care evoluează în secolul nostru mentalitatea publică. Primită cu entuziaste aplauze de 23 August, cînd și-a făcut cea dintîi apariție, admirată și comentată intens, cînd primele exemplare au fost expuse la magazinul de specialitate din București, limuzina poate fi văzută astăzi în mod curent pe străzile orașelor și pe drumurile tării.De fapt un timp extrem de scurt a trecut și de la începutul construirii fabricii și pînă la finalizarea primului produs. Si iucrul n-a fost ușor. Uzina, cu hale imense și construcții anexe, trebuia ridicată de la firul ierbii. Nu existau drumuri de acces, conducte de alimentare și linii de înal-

Abîa din cursul lui 1968, orașul Galați îșl justifică, prin realități palpabile, și nu doar virtual, ca pînă atunci, denumirea de „port al oțelului". Prima șarjă de metal, elaborată la 9 iunie, a constituit un adevărat „botez al focului" și o supremă încununare a unei activități ce se continuă cu încordare de cîțiva ani. S-a materializat astfel, în mod efectiv, marele triunghi al oțelului românesc, avînd la celelalte două extremități vechile cetăți ale metalului incandescent — Reșița și Hunedoara.Oțelul gălățean, în ceea ce privește structura chimică nu diferă — în esență — de cel reșițean sau hunedorean. Atunci de ce l-am ^șcris chiar în capul listei realizărilor rf

purtate cu abur, cu noul agregat a cărui propulsie se face printr-un motor Diesel.Apariția mineralierului „Petroșeni" merită special salutată, deoarece acesta este prima navă românească de o asemenea mărime și complexitate. Este perfect justificată afirmația unui proiectant că construcția unei nave de atari proporții este grăitoare pentru maturitatea unei economii naționale, întrucît înzestrarea ei necesită un complex de industrii, de la cele care construiesc mașini, pînă la fabricile de mobile și tacîmuri. O navă este un oraș în miniatură. însă un oraș mai complicat decît unul obișnuit fiindcă trebuie pus într-o perpetuă mișcare.Precedat de cele 44 motonave și 30 de cargouri — o adevărată flotă, făurită în șantierul gălățean — mineralierul constituie, pentru proiectant! și constructori, un moment dialectic de interferență. în sensul

în această clipă cerem cititorului un efort de adaptare. Căci e nevoie să treacă de la lumea cristalelor și a micronilor, la imaginea unui colos de 200 de tone. Atît cîntărește o singură piesă, — rotorul viitoarei turbine de 175 MW care va funcționa în cadrul hidrocentralei de la Porțile de Fier. Desigur, turbina se află încă în lucru, urmînd a fi inaugurată în viitorul apropiat, totuși eforturile depuse pentru realizarea acestui „simplu" rotor conțin atîtea elemente de inedit, de senzațional chiar, încît evenimentul merită să fie amintit aici. între premierele de seamă ale lui 1968.Dificultățile au rezultat chiar de la bun început, datorită mărimii colosului ce urma a se naște. Titanii încă din leagăn au acest obicei, după cum se știe din legende, de a incomoda pe cei din jur și de a se face vestiți prin fapte extraordinare. în primul rînd, pentru făptura titanului acesta nu exista suficientă materie primă și nici un leagăn

O bijuterie de... 200 de 
tone pentru crăiasa de 
lâ Dunăre

Am reunit în acest capitol două „premiere" în care apar personaje atît de diferite, cum ar fi un nou tip de tractor și un nou tip de instalație de foraj, pe considerentul că în ambele cazuri se poate surprinde o tendință comună. Anume că fiecare din ele. în genul său, întrunește un număr maxim de funcțiuni, meritînd astfel epitetul de „universal". Și aceasta din binecu- vîntate motive de ordin obiectiv dacă ne gîndim că domeniile în care vor trebui să lucreze — agricultura sau sondăritul — prezintă o multitudine de condiții, schimbătoare și acestea, după loc, timp, surse de energie, necesități economice etc. De asemenea, și localitățile în care aceste premiere au avut loc _ Brașov și Ploiești — cu coordonate geografice și umane diferite, au totuși ca factor comun existenta unei vechi tradiții industriale, cea a sondăritului, pe Valea Prahovei, de acum seculară, cea a prelucrării metalului în orașul de la poalele Tîm- pei, încă și mai veche.în termeni strict tehnici, premiera brașo- veană poartă numele de ,,U 400". Adică mai complet: „UNIVERSAL—400". E vorba de un nou tip de tractor, care reprezintă, prin caracteristicile sale perfecționate, o realizare superioară a constructorilor în metal brașoveni, fiind totodată primul vlăstar al unei noi „familii" ce își va face apariția în următorii ani. „U—400". de pildă, va ști să lucreze cam de toate : să are în soluri ușoare, să semene, să prășească. La nevoie va putea, cu rezultate excelente, să administreze îngrășăminte chimice. Va mal ști să cosească și să grebleze.De remarcat de asemenea performantele sale de ordin tehnic, care îi permit — prin puterea și randamentul motoarelor, prin consumul redus de combustibil, prin micșorarea greutății etc. — să fie un utilaj sigur, eficace. Cu asemenea ascendente tehnice, fată de tipul anterior „U—650" — el are justificata pretenție de a se înscrie în rîn- dul celor mai moderne tractoare din lume, în clasa respectivă.Dar lupta pentru nou, pentru progresul tehnic a' constructorilor în metal din Brașov continuă. în clipa cînd „U—400“ își făcea inaugurarea oficială, făuritorii săi aveau plănuite de acum și puse în lucru alte prototipuri : „L—400“, tractorul legumicol, și „V—400“, viticol. (Ieri dimineață.

cînd pregăteam pentru tipar aceste rînduri, mi-a parvenit știrea că de pe banda de montaj a uzinei au coborît primele tractoare de acest tip, îmbogățind „familia 400“). în continuare, „U—401“ e simbolul tractorului pomicol, care va fi continuat de o serie de alte trei tipuri, toate pe șenile, destinate lucrărilor în pantă.Am dat toate aceste detalii pentru a arăta că semnificația prezentării în premieră a lui „U—400“ se înscrie în cadrul unei acțiuni bine cumpănite, de largă anvergură, care a cerut încordarea tuturor forțelor de creație din uzina brașoveană, introducerea în prealabil a unor îmbunătățiri de ordin tehnic, extinderea suprafețelor productive, modernizarea lor. aplicarea unor noi procedee de fabricație etc, Cu un cuvînt, pentru a fi capabilă de această premieră, uzina brașoveană a urcat efectiv încă o treaptă pe calea maturizării sale.

...ȘI astfel nomenclatorul de fabricație al industriei românești se diversifică, 
se îmbogățește în mod continuu. înscrise în paginile lui, ca într-o cronică, produsele 
anului 1968 devin istorie. Au și devenit istorie. Vom spune după trecerea anilor : 
„Asta s-a întîmplat în 1968". „Primul autoturism românesc s-a fabricat în 1968", 
„primul mineralier românesc de 12 500 tone a fost lansat în 1968“ etc. Mai mult, 
toate aceste înfăptuiri constituie, la rîndul lor, premise ale realizărilor pe care le 
va da Ia iveală anul 1969 și ceilalți ani care urmează.

De aceea, bazîndu-ne pe ce am înfăptuit pînă acum — rod al politicii de 
industrializare înfăptuite sub conducerea partidului — avem toate motivele să 
privim cu încredere înaintea noastră, pe drumul larg deschis de construcția socialistă.

nou tip de strung. „S N—400”, dotat cu co- mandă-program, să apară în adevărata ei amploare.în momentul prelucrării piesei, omul nu este prezent, prin materializarea lui mecanică, într-un robot, ci prin ceea ce are el esențial : gîndirea memorizată înscrisă pe banda de magnetofon. în loc să intoneze muzică, instrumentul realizează — ce lucru prozaic ! — piese metalice. Dar ca și In reproducerea unei melodii se menține un lucru comun : ritmul, reacția grăbită sau lentă, pregătirea uverturii sau a fortissimo-u- lui final.Ca orice ființă mai complicată, din regnul animal, și această mașinărie perfecționată are un lung șir de predecesori. 25 000 la număr, realizați de la înființarea uzinei ară- dane și pînă la 31 martie 1968. Apariția noului prototip coincide cu o aniversare remarcabilă — și asta explică totul. Și în special explică posibilitatea realizării unor precizii infinitezimale, care condiționează funcționarea unor astfel de mecanisme perfecționate.în acest sens e nevoie de a se remarca înzestrarea cu utilaj de înaltă precizie a uzinei, iscusința deosebită a muncitorilor arădani. Să pomenim din rîndul agregatelor moderne pe cel de „supra-finisare", care analizează electric, prin intermediul unor lentile sensibile, pînă și cristalele de otel. Bineînțeles că în lupta pentru microni se remarcă măiestria oamenilor, spiritul lor inventiv, reliefîndu-se astfel o altă dimensiune pe care a dobîndit-o industria noastră constructoare de mașini în acești ani: subtilitatea, mînuirea unei largi palete a nuanțelor infinitezimale. Adică acea măiestrie, a execuției prin care oțelul devine bijuterie.

tigiu pentru caile mari
time și cele feroviare 
„Dacia 1100

că decide calea unor noi înfăptuiri. Șantierul naval s-a extins, prin construirea în luptă cu apa și mlaștina, a unei noi vaste hale de armare, devenind capabil de a îndeplini misiuni mai importante.Și de fapt, aceste misiuni de viitor au început să se concretizeze pe planșetele pro- iectanților, care privesc cu ani șl chiar cu decenii înainte (pînă în 1980), în funcție de tendințele construcției navale, de cerințele beneficiarilor. Și în acest sens, sporirea mărimii navelor (în ceea ce privește șantierul gălățean pînă la un tonaj de 20 000 sau 25 000). a posibilităților de containeri- zare. ceea ce exclude aproape intervenția macaralelor, precum șl în ceea ce privește introducerea unor noi sisteme de plutire (aripi portante, pernă de aer etc.), — sînt de pe acum preocupări cît se poate de actuale pentru proiectanți. Nu ne îndoim că viitoarele premiere vor pune în valoare unele din aceste surprize previzibile pe care acești oameni care gîndesc cu ani înainte, cum sînt proiectanții, le pregătesc de pe acum.

luimoi. ___ _________ ____________  _ ____altfei decît la Reșița și Hunedoara. în locul masivelor Siemens-uri, în care oțelul clocotește timp de 6—8 ore, aici, în oțelăria de la Galați, cuptoarele — numite convertl- zoare — au dimensiuni mult mai reduse. Dar ceea ce se pierde în cantitate, se compensează cu un serios avans final, datorită Intensității de ardere.O șarjă în convertizor durează mai puțin de o oră. Agregatul în timpul fierberii arată ca un uriaș nufăr care aruncă în sus petale roșii, incandescente. în interiorul Iui, potrivit indicațiilor comunicate prin interfon din partea laboratorului, se insuflă printr-o „lance" agentul intensificator al arderii — oxigenul — chiar în miezul de foc al metalului, provocînd o adevărată erupție solară. Lupta cu metalul, cu toate că e urmărită prin aparataj electronic, și-a păstrat mai departe caracterul bărbătesc, deoarece bucățile de metal solidificat sînt îndepărtate, printr-o. înfruntare directă,' cu unelte de metal mînuite în. vecinătatea flăcărilor. O nouă probă pleacă, trimisă printr-UH tub pneumatic, Spre laborator, de unde rezultatul e comunicat rapid, în două-trei minute. în momentul suprem, al eliberării șarjei, convertizorul e basculat. Metalul incandescent se scurge liniștit, aruneînd de jur-împrejur o puzderie de stele efemere, ca niște artificii — priveliște ce însoțește pretutindeni geneza oțelului.Descriu această mirifică imagine, amin- tîndu-mi că acum zece ani, noua „cetate" ■de foc gălățeană, cu uriașul furnal de 1 700 'mc, cu Slebingul, cu halele uriașe, cu drumuri și linii ferate, cu mineraliere care străbat mările — nu exista decît în proiecte și în visurile de viitor al localnicilor. Ei încă nu văzuseră uriașele furnale, nici clocotul oțelului, dar încercau să și Ie închipuie, amplasîndu-le, prin intermediul fanteziei, pe platoul dintre Cătușa și Mălina, cum li se spunea pe atunci acestor locuri. Despre toate acestea trebuie pomenit cu prilejul menționării primei șarje de oțel — ofel de convertizor — pentru că ea încununează un lung și laborios proces creator care acum își arată roadele, în veacul nostru, metalul — ca apa sau focul pe care anticii le așezau la temelia universului — este materia primordială din care se naște zi de zi schelăria ce susține și motoarele care pun în mișcare civilizația modernă. Premiera gălățeană trebuie așezată și în acest context, menționîndu-se totodată că aici, lingă Dunăre, siderurgia românească face un pas decisiv pe calea dezvoltării ei ascendente.

Vorbind de o unitate a industriei ușoare, cum este Fabrica de confecții și tricotaje București, de pildă, este mai dificil de a se anunța- un prototip — model sau material nou T- care să marcheze o apariție memorabilă în anul 1968, avînd ponderea celor menționate mai sus, în alte industrii. într-a- devăr. se pot așeza pe același plan un mineralier și un nou model de rochie, chiar dacă amîndouă fac parte din categoria „produse noi" î Iată de ce, documentîndu-ne în acest sens la fabrica din Bd. Armatei Poporului, am căutat să descifrăm mai degrabă o seamă de tendințe cu caracter mai general, care să scoată la iveală un proces de evoluție semnificativ, de mai largă anvergură.Deosebit de interesante, în această direcție, ne-au părut experimentele întreprinse la stația-pilot, inaugurată anul trecut, experimente care au pășit. în parte, în mersul producției industriale curente. Migăloasa muncă a croitorului, caracterizată prin mînuirea aței și acului, chiar și în cazul mecanizării, încearcă acum o direcție inedită, a „cusutului fără ață", pe calea unor procedee chimice. în acest caz. materialele sînt ..sudate’ prin aplicarea unei anume substanțe. — mod de a lucra aplicat de acum pe scară industrială, la obținerea „întăriturii" de la paltoane și sacouri. — ceea ce duce evident la creșterea randamentului de lucru și a calității confecțiilor respective. Avantajele a- cestui progres calitativ obținut prin chimizare se vădesc și mai evident la inserțiile sau apretele permanente realizate la confecționarea cămășilor.O altă modalitate inedită, experimentată la stația-pilot a fabricii pentru a mări randamentul migăloasei munci a croitorului, constă în extinderea automatizării prin utilizarea unor mașini care pot coase, pe drept cuvînt, singure. Lucrătorului îi revine misiunea de a le supraveghea mersul. Elementele pentru confecționarea cămășilor, domeniu în care această modalitate a luat extindere industrială, sosesc în niște casete, de unde sînt preluate de capul mașinii de cusut și îmbinate între ele în mod automat.Fabrica bucureșteană se mîndrește, în ceea ce privește producția pe 1968. cu realizarea unor confecții din materiale cașerate. care au o mare căutare în rîndul cumpărătorilor. Este vorba de produsul numit popular „burete", obținut de astă-dată la noi în țară, prin colaborare cu întreprinderea timișoreană „Guban". Utilizată într-o foarte largă și diversă gamă de sortimente, de o eleganță și un aspect estetic deloc mai prejos decît ale modelelor realizate în străinătate, produsele de „burete" bucureștene s-au bucurat de interesul viu al cumpărătorilor. Ca dovadă că. atunci cînd articolele vestimentare sînt' în pas cu moda, cu gustul solicitanților. cunosc un abundent și rapid dever, lucru ce se reflectă în mod pozitiv și în indicii economici ai unității industriale.Dar, fie și în domeniul modei, delimitările In timp nu pot fi trasate cu strictețe. Iată : în perioada de fată, luna decembrie, noutățile cele mai inedite sînt modele destinate anului viitor. Am vizitat expoziția dedicată articolelor de plajă, cu zeci și sute de noi modele. Paleta lor foarte variată vine să suplinească penuria din acest domeniu manifestată în anii trecuți. Dar la întrebarea noastră, dacă vom avea prilejul să revedem aceeași varietate și în magazine, la timpul potrivit, ni se spune că „totul depinde de

'foic In* 1968 ? Fiindcă acest oțel este sămei tehnologii superioare, mo- „onnrlul care el 86 produce este ce, d .nnai la noi în țară, dar și în j.aceea șl peisajul oțelăriei, cît și itayxle de elaborare a șarjelor sînt

memorie și un „înalt

Noua familie, din cadrul căreia face parte și „F—200", are turla în formă de A. alcătuită din mari tronsoane care se montează la sol. iar apoi, conectată la motoarele instalației — aceleași care servesc și pentru foraj — se înalță printr-o simplă manevră în cîteva minute în poziție verticală. Clipa aceasta e cu adevărat impresionantă și ea continuă să emoționeze, ori de cîte ori se produce, chiar pe versații montori de încercare de la standi^l de probă al uzinei. Sora mai mare a lui „F—200“ — care s-a numit la vremea ei „4—LD" — a cunoscut o binemeritată popularitate care cuprinde o arie a lumii între Birmania și Brazilia. Noua instalație se prevalează de caracteristicile ei, sporite ca număr, de „universalitate". Astfel, ea se poate adapta cu ușurință oricăror condiții de lucru. într-un loc izolat, de pildă — și asta se în- tîmplă cînd i se încredințează o misiune de explorare — ea poate lucra cu cele două motoare Diesel cu acționare hidraulică. De îndată ce devine posibilă utilizarea energiei electrice, ea poate funcționa prin conectare la rețea. Toate comenzile sînt centralizate, ceea ce permite dirijarea forajului de la un singur pupitru. Agregatele ei lucrează cu viteze mari de lucru, dînd un ridicat randament tehnic și economic.Realizarea instalației de foraj e semnificativă pentru complexitatea și puterea de organizare a economiei noastre. întrucît toate subansamblurile ei, care, pentru a fi transportate, necesită 60 de vagoane — un tren întreg — sînt fabricate în vreo douăzeci de întreprinderi din țară, uzinei plo- ieștene revenindu-i rolul de coordonator general.

Din nou am îngemănat două realizări dîn domenii foarte diferite — locomotiva „LDH-25" și mineralierul „Petroșeni" de 12 500 de tone — pentru a sublinia în acest mod un aspect comun și foarte important, — aportul în materie de creație al sectoarelor de concepție, al „proiectării". Se subliniază astfel un aspect semnificativ al activității industriale contemporane și anume marea pondere pe care o capătă ingeniozitatea, spiritul inventiv, încă în faza de elaborare, acolo unde noile cuceriri ale științei și tehnicii își pot spune cuvîntul hotărîtor, nu atît asupra unor aspecte de amănunt, cît asupra întregului ansamblu, în lupta pentru performante înalte, pentru competitivitate mărită — decisivă pentru destinul unui produs, — „gîndirea" pro- iectanților aduce un aport de prim ordin, fapt ce necesită a fi relevat.„LDH-25" și mineralierul „Petroșeni", Înainte de a lua forma și chipul sub care și-au făcut apariția în fața noastră, apăruseră cu mulți ani înainte în calculele și fantezia oamenilor aplecați deasupra planșetelor. Și nu e o simplă întîmplare că întreprinderile care le-au produs — „23 August"- București și, respectiv. Șantierul naval din Galați — au sectoare de proiectări foarte competente și bine dotate, de nivelul unor adevărate institute. De altfel, la Galați există chiar un astfel de institut pentru proiectări de nave, primul de acest gen în România — ICEPRONAV. în aceste două centre de creație tehnică au fost gîndite temeinic, în toate detaliile lor, „construite" în ansamblu, potrivit celor mai noi cerințe ale tehnicii moderne, cele două opere, locomotiva și nava, menționate mai sus.Locomotiva „LDH-25", de pildă, este rodul unei astfel de ingeniozități. Datorită acesteia. noua locomotivă are o putere dublă (250 CP), la o greutate și consum de metal egale cu acelea ale tipului precedent. La aceasta trebuie adăugat marele randament economic realizat prin înlocuirea mașinii

tă tensiune. Toate acestea au început a fi zămislite simultan, șantierul înaintînd, prin lupta constructorilor, pe mai multe fronturi deodată. Hala monobloc, cea mai mare hală acoperită din tară, lungă de o jumătate de kilometru și Iată de 200 metri (cît 20 de terenuri de fotbal) arată, prin- tr-un exemplu edificator, proporțiile uzinei de autoturisme românești. în gara subterană a uzinei vor putea să pătrundă simultan o sută de locomotive, trăgînd după ele o sută de garnituri.Mai e nevoie, citind aceste realități, să mai vorbim de cantitatea muncii depuse pentru a se realiza asemenea construcții, la care trebuie să adăugăm finețea unor lucrări pentru montarea și punerea în funcțiune a unor mecanisme de mare precizie ? întrucît autoturismul .Dacia" trebuia să Se caracterizeze, chiar din momentul inaugurării sale, prin ridicați indici. La o putere de 46 CP, motorul dezvoltă o viteză de 133 km. pe oră, consumînd 7 litri de benzină la suta de kilometri. Caroseria, prin proporțiile ei, realizează cerința ideală de a fi mică pe dinafară (lungimea = 4 m, lățimea = 1,490 m), ceea ce ușurează gararea, precum și de a fi mare pe dinăuntru. în sensul că va putea transporta 5 persoane. Un bun demaraj la pornire, greutate redusă, motorul robust, aspectul estetic deosebit de atrăgător, finisajul îngrijit, fac din „Dacia-1100" un produs exemplar al industriei, de care anul 1968, ce marchează nașterea sa, se poate mîndri.
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RĂSPUNDEREA TÎNĂRULUI
PENTRU PROPRIA
SA EDUCAJIE

Procesul de formare a personalității umane include, în unitate dialectică, atît educația ca fenomen distinct, organizat, instituționalizat, cît și toate celelalte laturi cu influență educativă, formativă ale societății. Răspunderea tuturor acestor instituții și factori pentru educarea tineretului constituie un adevăr cu caracter axiomatic care, nemait.re- bulnd a fi demonstrat, se cere doar respectat și împlinit. Pornind de la complexitatea procesului educativ, este necesar însă, după părerea mea, să fie mai puternic subliniată șl răspunderea celui educat — a elevului, în cadrul nostru, al școlii — pentru formarea propriei «ale personalități.Specificul procesului educativ rezidă, după cum se știe, în interacțiunea dintre factorii educativi și subiectul educat. Din păcate, această interacțiune este considerată, de regulă, mai mult ca o acțiune de la educator spre cel educat. Actul educațional propriu-zis presupune, pe de o parte, transmiterea informației, a experienței de către profesori, organizații de tineret, părinți, societate — iar, pe de alta, verificarea recepțlonăril exacte a acestora de către subiectul educat, adică de colectivul de tineri în ansamblu șl de fiecare tînăr în parte. Procesul educațional este însă mult mai complex, cuprinzînd și acțiunea reciprocă a unor factori asupra altora (de exemplu școala asupra familiei sau opiniei publice și invers), acțiunea factorilor educativi asupra lor înșiși sau acțiunea unor subiecți asupra altora (în cadrul unor colectivități și clase, de pildă) și, ceea ce ne Interesează în mod deosebit în articolul de față, acțiunea fiecărui subiect educat, a fiecărui tînăr deci, asupra propriei sale persoane. Cu alte cuvinte, educația include și au- toeducația. Este ușor de înțeles că în societatea noastră socialistă, unde formarea șl afirmarea personalității umane au fost ridicate la rangul ,de principii călăuzitoare ale activității partidului și statului, problematica omului dobîndind rezonanțe polivalente, autoeducația este menită să joace un rol de mare însemnătate în cadrul procesului de formare și educare a cetățeanului multilateral și armonios dezvoltat.Dar ca este autoeducația? în accepțiunea cea mal simplă a noțiunii, autoeducația ar putea fl numită a- cea lucrare sistematică, conștientă a subiectului educat asupra lui însuși în vederea propriei sale perfecționări. în fond, această muncă înseamnă Interiorizarea conștientă a influențelor factorilor educativi și prefacerea lor în mobiluri puternice pentru o acțiune proprie de perfecționare. \Dar, după cum demonstrează practica socială, omul poate deveni 
un colaborator conștient la propria lui educație, după cum poate, din păcate, să și frîneze, să Influențeze negativ acțiunile pe care le exercită asupra Iul educatorii. în cadrul procesului de Instruire, pe diferite trepte ale școlarității, de exemplu, s-a dovedit că elevul, studentul, participantul la un curs post-universitar sau de calificare, de perfecționare etc, care manifestă Interes pentru a acumula cunoștințe, la față de informațiile transmise o atitudine activă, le selectează, le supune unui proces de analiză și sinteză, le prelucrează în mod conștient integrîndu- la în sistemul cunoștințelor pe care le-a acumulat pînă la data respectivă. Tipul opus, respectiv cel care nu manifestă interes, înregistrează în mod mecanic cunoștințele transmise, le recepționează în chip pasiv, depozltîndu-le de așa manieră încît ele sînt supuse inevitabil degradării.Evident, toți factorii educativi — profesori, familie, organizații de tineret — acționînd în contextul general al sistemului muncii educative școlare, au și menirea de a crea climatul, premisele și condițiile necesare elevilor pentru autoeducație. Prima condiție este ca acești tineri să fie ajutați să înțeleagă, să fie pătrunși de faptul că ei înșiși sînt nu numai interesați dar și răspunzători în fața propriei conștiințe și în fața societății de realizarea educației personale. După părerea mea, s-ar putea foarte just afirma că un cetățean prost educat este cel dintîi vinovat de această situație. Pentru că, în mod practic, la vîrsta maturității chiar dacă mediul educativ — societatea, colectivul de muncă, orga-

nizațiile de masă — continuă să exercite influență asupra omului, un rol hotărîtor îi revine lui însuși.Autoeducația nu poate fi confundată însă cu așa numita „autonomie educativă", cu așa zisa „libertate absolută" a subiectului față de mediul educogen. Dimpotrivă, autoeducația trebuie înțeleasă și realizată numai în corelație cu educația căreia îi este subordonată. Pe baza u- nei îndelungate experiențe școlare, ca și a unor cercetări și experimente speciale, putem formula concluzia că pîrghia hotărîtoare care stimulează autoeducația este însuși procesul de formare și afirmare a personalității viitorului cetățean. In epoca noastră, copilul crescut în ambianța unor largi posibilități de informare, mai liber, mai puțin controlat chiar, manifestă mai devreme tendința spre afirmarea personalității. La vîrsta de 14—15 ani această tendință se concretizează, pozitiv, în dorința de a se evidenția prin fapte bune, deosebite, în fața colegilor, a prietenilor, a profesorilor și părinților. In același timp, însă, încep să apară și încercări de eliberare de sub tutela părinților și a școlii care devin uneori foarte insistente, repetate cu în- căpățînare și cu ostentație chiar. Pentru a contracara asemenea manifestări, prin întreaga ei activitate, școala trebuie să stimuleze cu tact tendințele pozitive ale afirmării personalității tînărului, canalizîndu-le, dirijîndu-le în direcția formării unei culturi generale solide, a unei concepții științifice despre lume, a unor idealuri care să înnobileze, să dea aripi, să orienteze. Cu același tact, pe baza unei profunde cercetări și înțelegeri a trăsăturilor personale, specifice trebuie să se realizeze frî- narea tendințelor negative, evitîn- du-se însă cu grijă dădăcirea, imixtiunea brutală în problemele intime, jignirea etc. La această vîrstă, intervenția excesiv-autoritară, măsurile prea seyere pot provoca, după, părerea mea, fie o împotrivire directă față de influențele educative, fie o acceptare formală, pasivă. Este limpede că nici într-un caz, nici în celălalt nu ar fi stimulată autoeducația. De aceea, avem datoria să cultivăm inițiativa și creativitatea tînărului, să-i dezvoltăm încrederea în forțele sale, simțul măsurii și al responsabilității, să-1 ajutăm să se cunoască pe sine, să-și întregească personalitatea prin-

tr-o bogată viață interioară, prin bilanțuri și examene de conștiință. Este în folosul autoeducației să nu se impună omului în formare, mai ales la vîrsta tinereții, anumite principii de viață, ci să i se propună, să 1 se ofere soluții între care el să poată decide pe baza propriei judecăți, a propriului simț de discernămînt — pe care educația să țintească să-1 dezvolte la maximum — ținînd seama de coordonatele vremii și societății în care trăiește.Tînărul ieșit de pe băncile școlii trebuie să posede, pe lîngă bazele solide ale culturii generale și deprinderea de a lărgi, de a înmulți și dezvolta singur cunoștințele acumulate în anii de studiu. După calculele științifice efectuate pe plan mondial se apreciază că, în prezent, la fiecare deceniu volumul cunoștințelor științifice acumulate de o- menire se dublează. Aceasta înseamnă că, în mod practic, nici o instituție de învățămînt nu poate elibera un certificat de competență pe viață. Dacă ținem seama și de apariția fenomenului de „uzură a cunoștințelor" determinat tocmai de această explozie informațională, a- pare și mai limpede necesitatea unei continue îmbogățiri a cunoștințelor în orice domeniu de activitate am lucra. Această completare și înnoire permanentă a cunoștințelor se face, desigur, și în mod organizat, din inițiativa societății, prin cursuri post universitare, cursuri de recalificare și perfecționare, etc., dar un rol important îi revine omului însuși, autoeducației. Cu cît într-o societate este mai bine încetățenită dorința intimă a membrilor săi de a se perfecționa prin eforturi personale, cu atît gradul de civilizație este mai ridicat. Ponderea elementului de au- toeducație în ansamblul factorilor educativi poate constitui astfel un important indiciu atît al gradului de maturitate al individului, cît și al nivelului de civilizație al societății. Aceste vaste implicații sociale imprimă educației un pronunțat caracter etic, de atitudine moral- cetățenească, ceea ce trebuie să sporească interesul pe care îl merită în ansamblul procesului de formare a personalității umane.
Prof. ton DRAGU
directorul liceului „Ion Neculce' 
din București

PROGRAMUL I

20,00 — Telex T V. 20,05 — Parada orchestrelor de muzică ușoară. Formația 
Guldo Manusardl. 20,25 — Recitalul de sîmbătă seara. Soprana Emilia Pe
trescu, pianista Liana Șerbescu șl basul Pompei Hărășteanu. 21,15 — Ro- 
man-foileton : „Forsyte Saga" (XIV) 22,05 — Bis pe 16 mm... Fauna Insu
lelor Galapagoz. 22,45 — închiderea emisiunii programului II.

CASELE13.00 — Salut vacanță — emi
siune pentru copii șl școlari, pri
lejuită de începerea vacanței de 
lamă. 14,00 — Clntă sextetul in
strumental folcloric „Carpați“. 
14,15 — Avanpremiera din emi- 

■ siunlle aîîrșitulul de săptămînă. 
direct prin telestar de la lansa-in jurul orei 14,30 transmisie în

rea cabinei spațiale „Apolo 8“ în direcția’ lunii. In încheierea pro
gramului de prînz filmul documentar „Retezatul*;. 17,30 — Telex T V. 17,35
— Pentru copil „Degetele năzdrăvane-, povestire de Alecu Popovlcl. Pre
zintă Brîndușa Zaița Silvestru. Muzica : Aurel Glroveanu. 18,05 — Mult 
e dulce șl frumoasă — emisiune de limba română. In cuprins : 0 Cum 
vorbim : Scrierea șl pronunțarea. 0 Din goana condeiului. 0 Poșta emi
siunii de acad. Al. Graur. 18,30 — Pentru tineretul școlar. Selecțiunl din 
programul pionierilor șl școlarilor de la Liceul de coregrafie din Cluj. —19.00
— Telejurnalul de seară. 20,00 — Tele-enclclopedla. In cuprins : 0 Lumea 
iul M. G. Wells 0 Caratotherlum almum 0 Fernand Lăger, 0 Marea — n — 
21,00 — Un invitat pe săptămînă : Michele. Film de Valeriu Lazarov. 21,20
— Avancronica duminicală. 21,25 — „Pe verticală, pe orizontală" — emi
siune muzical-distractlvă de Alex. Bocăneț. Interpretează : Anda Călugă- 
reanu, Luminița Dobrescu, Aurelian Andreescu, Constantin Drăghlcl, Flo
rian Pitiș. 22,10 — Film serial : Răzbunătorii. 23,00 — Telejurnalul de 
noapte. 23,15 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

0 NOUĂ FORMAȚIE
DE MUZICĂ DE CAMERĂ

deosebită constatăm genului prin

POPULARE

Meditînd adesea asupra rosturilor Casei creației populare, am ajuns la concluzia că, nu de puține ori, ea nu are decît o legătură sporadică cu viața artistică și de creație populară dintr-un județ, constituind, de fapt, o instituție situată mai mult într-o muncă de impresariat și executoare a unor sarcini cu o tangență minimă activității de creație. Nu o dată s-a întîmplat ca forțele să fie risipite în munci de organizare pentru ca abia apoi, într-o proporție redusă și cu un elan scăzut, să se poată trece la munca de cercetare, de concepție, de creație a actului artistic.Casa județeană a creației popu- lare-Botoșani își propusese să facă un spectacol folcloric, lucru care s-a și realizat, dar truda depusă în concentrarea forțelor artistice de amatori din județ, mobilizarea acestora, ne mai punînd la socoteală problemele de ordin financiar, au fost atît de epuizante, încît timpul afectat realizării spectacolului pro- priu-zis a fost evident micșorat, oboseala fiind și de partea artiștilor a- matori, dar șl de partea realizatorilor. Fără îndoială că, în asemenea cazuri, și ele sînt multe, satisfacțiile nu sînt cele scontate.în condițiile actuale, cînd comuna capătă o mare pondere ca forță materială și spirituală, ar fi bine să existe o conlucrare mai directă între ea și instituțiile culturale județene. Cu specialiștii de care dispune, Casa creației populare nu poate să acopere toată aria geografică a unui județ, nu este în mă-

sură s-o cunoască într-un timp ' dat, din punct de vedere folcloric sau etnografic și, concomitent, să elaboreze lucrările de specialitate respective. Aceasta se poate face numai printr-o strînsă legătură cu școlile și cu așezămintele culturale din județ, care ar trebui să aibă și o asemenea preocupare de o majoră însemnătate, cu cîștiguri de partea tuturor celor care răspund de viața spirituală a satelor și orașelor. Nicolae Iorga sau Ion Ionescu de la Brad, ca să nu cităm decît doi mari cărturari, a- veau timp și pentru a cunoaște țăranii, și pentru a scoate reviste dedicate lor, și pentru a elabora lucrări capitale în cultura românească ! Revenind la actualitate, putem spune că aceste organisme județene nu reușesc decît în parte, și în a- numite perioade, să realizeze acțiuni capabile să valorifice și să ofere cercetătorilor tot ce este mai bun în creația populară.Să urmărim consecințele acestei lipse de colaborare în viața de fiecare zi a instituțiilor de cultură. Activitatea lor concretă are de îndurat uneori chinuitorul drum al alcătuirii unor spectacole folclorice, din care dispare autenticul și spontanul tocmai datorită unei „prelucrări" cu orice preț, după o rețetă cîndva la modă. Vine timpul ca o Casă de cultură (îmi vine în minte 1' Dorohoi) să facă un spectacol ric. Pentru aceasta trebuie I nariu ! E lege că trebuie s* Și începe cumplita căutare p lapuri, prin broșuri editate casă de creație, volume d^" JgcJoi- literar; fabricarea unor versuri,’modificarea și „adaptarea" altora, îm- prăștierea prafului de pe materiale moarte încă de la apariția lor editorială.Dacă instituția de cultură respectivă ar fi încercat ea însăși, cu cî- tăva vreme înainte, să treacă la culegerea unui asemenea material folcloric, dacă metodiștii casei de cultură ar fi înțeles că această obligație reprezenta una din condițiile caracterului realist, autentic al vieții culturale pe care o organizează; nu s-ar fi ajuns la asemenea situații. Dar indiferența, insensibilitatea și nereceptivitatea la tot ce-i autentic, inedit și frumos sînt mai în- . dărătnice, uneori, decît pasiunea de a cunoaște. Ne căznim să confecționăm scenarii bombastice și epatante, dar ne' Vine greu să -păstrăm naturalețea-și farmecul lucrului făcut timp; de .secole de țăranul român. Facem strigături de laborator, chinuite și fade, în loc să cercetăm satele frămîntate de horele străvechi, pecetluite cu emoția zecilor de ge- . nerații.Elevilor fostelor școli normale, a- cum învățători, li, s-a inoculat sentimentul prețuirii frumuseților spirituale ale poporului. De ce nu în- tîlnim aceeași pasiune și la absolv venții mai noi ? Puțini sînt acei profesori tineri care cer elevilor ca în,,, timpul vacanțelor să culeagă folclcF - și, mai ales, îi învață cum să-1 culeagă. In puține cazuri, aproape rarisime, există preocupări în sfera de activitate a căminelor ceasta.Voi oferi ignorare a creației populare de către intelectualii satelor. Ne informase cineva că în satul Cristești există un adevărat rapsod popular, cunoscător al multor orații de nuntă, balade, strigături, snoave etc. Pentru o cunoaștere a faptului, ne-am deplasat în satul cu pricina. întrebat fiind un învățător despre acest lucru, ne-a răspuns pe un ton destul de evaziv : „A !... Moșul Hrom... ! Știe multe bazaconii". Am notat tonul și... „bazaconii". Luînd contact cu acest țăran am constatat că, de fapt, ceea ce știa el nu era nici pe departe neglijabil, ci dimpotrivă. Am procedat la înregistrarea pe bandă a producțiilor folclorice știute de a- cest rapsod.In lumea satului sînt multe prilejuri cînd se manifestă puternic dragostea țăranilor pentru obiceiurile strămoșești. Culesul strugurilor, alesul oilor. împărțirea produselor sau sărbătorile de primăvară reprezintă ocazii pe care le putem fructifica, dirijate fiind cu discreție și atenție. Cine trebuie să facă aceasta ? în primul rînd căminul cultural sprijinit de toată intelectualitatea tului. E o dulce reverie pentru să ascultăm povestirile anumitor vățători cu tîmple cărunte de vremea cînd ei înșiși, dascăli ai telor, intrau în hora țăranilor plăcere. Amintesc aceasta, deoarece datoria tuturor este să cunoaștem cu prisosință viața intimă a oamenilor în mijlocul cărora trăim și să-i încurajăm. spre a ști să se bucure de propria lor bogăție spirituală.După cum am mai arătat Casele creației DODulare nu disnun decît 'de cîțiva specialiști care să studieze și să cerceteze folclorul și etnografia dintr-un județ. Pentru a cunoaște pe verticală și orizontală întreaga arie folclorică a unui teritoriu este însă necesar un număr mult mai mare de colaboratori care să ne sprijine cu adevărat.Pornind acțiunea de cercetare, toți factorii amintiți ar putea fi stimulați de așezămintele culturale de la orașe și sate, ca să cuprindă în investigație vatra folclorică extrem de bogată dintr-un județ. Cîștigul ar fi dublu : atît pentru cercetători care ar intra în posesia unui material bogat, oricînd folosibil în spectacole folclorice, cît și pentru Casele creației care ar fl scutite de sarcinile de impresariat, de organizare de spectacole „da capo al fine", putîndu-se dedica altor probleme de conținut. De aceea, optăm, pentru o investigare și o reevaluare a producțiilor , spirituale și sufletești ale poporului ) nostru, prin concentrarea tuturor țf forțelor care pot face acest lucru. î aplecîndu-se atent asupra acestor bogății, cu mijloace adecvate, cu pasiune si discernămînt.

pentru flaut, oboi, clarinet și fagot a constituit o plăcută surpriză pentru auditori, prima audiție prezen- tîndu-ne o lucrare de un deosebit interes. în special prima parte, poate cea mai originală pagină torului.Alăturînd de suflători______ _la. violoncelul si contrabasul, ' Bohuslav Martin. în nonetul prezentat de formația „Soliștii din Bucu- “ în încheierea concertului, lucrare e- xecutată tot în primă audiție, ne-a oferit prilejul de a ne întîlni cu sunetul consistent și vigoarea tehnică a Corneliei Bronzetti. a cărei pregnantă și pre- Sizie o recomandă cu prisosință.Sperăm că „Soliștii din București" vor a- borda în viitoarele lor concerte un repertoriu de înaltă ținută artis- repț-ezentativ, un repertoriu care să se adreseze unor cercuri din ce în ce mai largi de iubitori ai muzicii. Sperăm, de asemenea, ca apariția lor pe scena de concert să nu se lase prea mult așteptată.

zetti — vioară. Emilia Nica — violă. Aurel Niculescu — violoncel și Boris Bolcu — contrabas. formația „Soliștii din București" a prezentat un program în cuprinsul căruia figurau Mozart, Bach, Schubert, A. Roussel, B. Martinu și Lipatti. Cvartetul pentru flaut, vioară, violă și violoncel, de fapt un concertino pentru flaut a- companiat de un trio de corzi, a scos în evidență calitatea sunetului și virtuozitatea teh- ■ rești' nică a flautistului Alexandru Nidolae, ca și perfecta integrare a ansamblului în dificilul stil mozartian.Emilia Petrescu, în cele două arii de Bacb și în liedul de Schubert. alături de oboistul Ion Danie, pianista Mariana Kabdebo și clarinetistul Constantin Ungureanu, a impresionat prin perfecțiunea la care a ajuns atît tehnic (siguranță, pre- tică, cizie. lejeritate) cît și înterpretativ (frazare, nuanțe, moduri de emisie a sunetului).Dacă Divertismentul pentru cvintet de suflători de Albert Roussel pare un joc căruia nu-i lipsește un anumit rafinament, lucrarea lui Dinu Lipatti Mihai MOLDOVAN

a compozi- ' din "10- ‘je- iu. du— ,.e ocvintetului vioara, vio-

Iubitorii muzicii de cameră au avut prilejul să consemneze, prin- tr-un concert susținut la Sala mică a Palatului, debutul unei noi formații : „Soliștii din București" a Conservatorului „Ciprian Po- rumbescu".Ne face o plăcere să revirimentulcameral, evident numărul mare al diverselor formații ca șl prin prezența la apariția lor pe scenele de concert, în fața unui public din ce în ce mal numeros. Prejudecata dificultăților de recepționare. a accesibilității reduse, de care era Întotdeauna asociată muzica de cameră, pierde teren în urma activității susținute a unor formații pentru care actul interpretativ, prin seriozitatea pregătirii profesionale. a programului ales si de înaltă ținută interpretativă, devine act creator.Compusă- din cvintetul „George Enescu" : Alexandru Nicolae — flaut. Ion Danie — oboi. Constantin Ungu- reanu — clarinet. Emil Bîclea — fagot si Ion Bădănoiu — corn, cărora li s-au alăturat soprana Emilia Petrescu. Mariana Kabdebo — pian. Cornelia Bron
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CE ARTIȘTI AM VĂZUT PE ECRANE IN CURSUL 
ANULUI 1968 ? CARE ESTE BIOGRAFIA LOR ARTIS 
TICĂ?

Răspunsul — aproape 100 de fișe, ilustrate cu 
fotografii — în ghidul omului bine informat

ALMANAHUL „SClNTElA" 1969

0 Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 
0 profesioniștii : REPUBLICA —
16.30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL — 8,5 
16 ;. 18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 12
19.15 ; 21,45.
0 Astă seară mă distrez : LUCEAFĂRUL — 9
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI •
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 2687) ; 20,15 (seria 
de bilete — 2688).
0 Made in Italy : CAPITOL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
0 Columna (ambele serii) : LUMINA — 9—16,45 
în continuare ; 19,45, FEROVIAR — 9—15,30 în 
continuare ; 18,45, EXCELSIOR — 10 ; 13,15 ;
16.30 ; 19,45, GLORIA — 9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45, 
TOMIS — 10—16,30 în continuare ; 19,45.
0 Să rîdem cu Stan șl Bran : CINEMATECA 
(bilete la casă) 10 ; 12,30.
0 parisul vesel : TIMPURI NOI — 9—21 in con
tinuare.
0 Heroina : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16; 18,15; 
20,30.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
0 6 iulie : UNION — 15,30 ; 20,30 ; la 18 — desene 
animate.
0 Ziua în care vin peștii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15
13.30 ; 16,45 ; 18,15 ; 20,45, FLOREASCA — 9 
11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA

11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30.
• Veșnicul întîrziat : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Hombre : DACIA — 8,15—16,30 în continuare; 
18,45 ; 21.
• Viva Marla : BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.
• Judoka, agent secret: BUCEGI —

16 ; 18,15 ; 20,30, VICTORIA — 8,45 ; 10.45
12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
0 Superautomatul : UNIREA — 15,30.
0 Lustragiul : UNIREA — 18 ; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Ultimul voievod : LIRA — 18.
0 Tarzan, omul-maimuță : LIRA — 15,30 ; 20. 
0 Căderea imperiului roman : GIULEȘTI — 
15,30 ; 19.
0 samuraiul : COTROCENI — 15,30 ; 20,30, VOL
GA — 9,30—16,15 în continuare ; 13,30

0 Eu te-am iubit : COTROCENI
0 Anna Karenina : MIORIȚA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
17,15 ; 20,15.
0 șapte oameni de aur: MOȘILOR — 15,30 ; 
20,30.
0 Colivie pentru doi : MOȘILOR — 18.
0 Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată: 
POPULAR — 15,30 ; 20,30.
0 Gustul mierli : POPULAR — 18.

Tudor (ambele serii) : MUNCA — 15,30 ; 18,30. 
Fete în uniformă : FLACARA — 15,30 ; 20,30. 
Hoțul de piersici : FLACARA — 18.
prințesa : ARTA — 9—15,45 In continuare ; 

18 ; 20,15.
0 Operațiunea San Gennaro : VITAN — 15,30 ; 
20,15.
0 Vară capricioasă : VITAN — 18.
0 Planeta maimuțelor : RAHOVA — 15,30 ; 20,30. 
0 Să nu ne despărțim : RAHOVA — 18.
0 Marysla șl Napoleon : PROGRESUL — 15,30 ; 
20,30.
0 Aventurierii : PROGRESUL — 18.
0 Winnetou (seria a III-a) : COSMOS
18.: 20.
0 Pentru cîțlva dolari în plus șl Un 
găurit : VIITORUL — 16.
0 Tandrețe : VIITORUL — 20,30.
0 Piramida Zeului Soare : CRINGAȘI — 
18 ; 20,15.
0 Roata vieții : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Trei copii „minune" ; FERENTARI — 
18 ; 20,15.

16,30 ;

15,30;

•1

din Sibiu .Ln Sibiu a avut loc vineri 
după-amiază sărbătorirea a 20 
de ani de la înființarea tea
trului de stat din localitate.

La adunarea festivă au luat 
parte conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, re
prezentanți ai vieții artistice 
și culturale din Sibiu și din 
alte localități din țară.

Artistul Nicu Niculescu, di
rectorul teatrului, a subliniat 
că, în această perioadă, cele 
două secții — limba română 
și de limbă germană — au 
pus în scenă 295 piese, prezen- 
tînd 13 000 spectacole vizionate 
de peste 4 milioane de specta
tori. O susținută activitate au 
desfășurat, de asemenea, cele 
două secții de păpuși — ro
mână și germană.

Colectivul teatrului sibian a 
fost apoi salutat de reprezen
tanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai or
ganelor locale de partid, de 
stat și culturale.

In încheierea festivității a 
avut loc un spectacol de gală, 
susținut de artiștii teatrului 
sărbătorit.

Cu acest prilej a fost orga
nizată o expoziție, care ilus
trează activitatea teatrului si
bian în decursul celor două de
cenii de existență.

(Agerpres)

a caselor culturaleți un alt de cultură și pe linia a-exemplu de

0 Opera Română : Tosca — 19,30. 
O Teatrul de Operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Topaze — 
19,30.
0 Teatrul de Comedie : 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu
reanuj : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Sftrșltul pămin- 
tului — 20.
0 Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră 
— 19,30 ; (sala Studio) : Femei sin
gure — 20.Î Teatrul Mic : Tange — 15,30 ; 

moor — 20.
0 Teatrul Ciulești : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 20.S Teatrul „Ion Creangă" : Regele 

erb — 18,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragla- 
le“ : R.U.R. — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17.
• Teatrul satiric muzical, C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Comici vestiți 
al revistei — 17 ; Ca la Tănase — 
19,30, (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico Melody — 19.30.
0 Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) : 16 ; 19,30.

chide, Încheie o dezbatere ce se anunță interesantă, deoarece plasează, orice ar urma, pe un plan prohibitiv.Talentul plenar, de exemplu, presupune oare profesionalitate ? Iată o întrebare ce poate părea, la prima vedere, de o inutilitate perfectă. Cine oare și-ar permite să nege necesitatea cunoștințelor, priceperea „tehnică", cine oare ar îndrăzni să propovăduiască diletantismul?M-am gîndit la toate acestea cînd am formulat întrebarea, deoarece n-aș dori ca deschizînd o eventuală dezbatere pe tema profesionalismului, să las impresia că, o dată rostită fraza fermecată, s-a spus totul, a fost rezolvat totul, într-un consens unanim și sărbătoresc. Și asta cu atît mai mult cu cit, discutînd de data aceasta serios, am impresia că nu de puține ori, acceptarea unor noțiuni; a unor formule rămîne formală, nea- derarea de fapt ascunzîndu-se subtil în spatele așa-zisei evidențe de la sine înțeleasă.Altfel, cum de am putea accepta cu seninătate „teoreticieni* ce ignoră informația exactă, înlocuind-o cu aproximația, cu informația după ureche, actori ce nu știu și n-au știut niciodată să se miște, pre- zentîndu-ne vodeviluri sau comedii muzicale, regizori improvizați ce nu cunosc a.b.c.-ul meseriei dar pun In scenă textele de bază ale

repertoriului cronicari ce tic cu o jucărie ce poate fi stricată, demontată și remontată „fantezist", în numele unor „principii* la modă, necunoscute dar extrem de atractive tocmai pentru acest motiv, cineaști ce imită stîngaci, cu speranța ascunsă

acest sens. Dacă nu ne-am reieri decît la teatru și film șl totuși ar fi îndeajuns. Oare „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită" în regia lui Horea Popescu, „Nu sînt turnul Eiffel" în cea a lui Ion Co- jar, „Richard al Il-lea* și „Tango" puse în scenă de Radu Penciules- că niciodată cu, „Ifigenia in Aulida*, montată

modelele nu vor apărea pe piața internă ?Desigur, nu e cazul să generalizăm. Cum, de asemenea, nu folosește nimănui să trecem cu vederea asemenea realități. Există fără doar și poate în toate domeniile creației artistice oameni care înțeleg că a te exprima nu e similar, doar, cu a vrea ci și cu 
a putea. Că a putea se confundă cu a ști, cu a exersa, cu a trudi onest și dăruit. Că a fi profesionist nu e egal cu a avea înclinație, fie ea oricît de serioasă, ci cu a uni talentul cu priceperea, cultura cu inspirația, munca cu fantezia. Cî- 
teva exemple pot fi edificatoare în

de Vlad Mugur, „Viziunile flamande" înscenate de Dinu Cernescu, „Copiii soarelui" datorat cuplului Ciulei-Pintilie și atîtea altele au lost doar rodul inspirației de moment ? Nu 1 Categoric, nu I Indiferent de metodele proprii liecărei personalități în parte, realizările sus-amintite denotau cunoaștere și studiu, înțelegere și muncă, într-un cuvînt prolesionalism.Cîteodată, și aici lucrurile Iau un aspect ceva mai grav, mentalitatea diletantă (de ce n-am numi-o cu adevăratul ei nume ?) își face loc și în felul de-a înțelege meseria la unii începători. Ar fi stupid să-l acuzăm însă pe el și nu

pe cei ce-i ajută în această direcție, cu sau fără voie.A scuza pe un viitor actor ce lipsește de Ia un spectacol, nu e de fapt Identic cu a-i înrădăcina în minte ideea că talentul poate face abstracție de punctualitate, de corectitudine, două componente de bază ale conceptului de profe-

sionalism 7 A-i explica unul viitor regizor că este Inutil să-șl pregătească minuțios viitoarea montare, că așa-numitul „caiet de regie" e doar o formă de șicană pedagogică de tip învechit, ntj duce oare la concluzia ialsă (șl pe car9 excepțiile o pot cel mult scuza, nu și acredita), că actul artistic e doar o chestiune de dispoziție de moment, ceea ce va transforma pe viitorul profesionist într-un amator, inspirat, dar totuși amator?Nu e vorba de a fetișiza anumite procedee, nu e vorba de-a impune anumite normative procesului de elaborare creatoare, nu putem pretinde „SȚAȘ"-uri de desfășurare

11 ii i! O iî il 11a muncii artistice, dar e stupid ca în numele „libertății de creație" să aruncăm la coș însăși meseria.Un adevărat inovator nu e cel ce nu știe ci cel ce, știind, corectează, inventă, contestă, propune soluții inedite.Un adevărat novator este implicit un profesionist, un cunoscător îndeaproape al tainelor artei pe care o îndrăgește. Nu întîmplător la „poșta redacției* se sugerează de obicei noilor veniți : „mai citiți", deoarece cunoscînd pe alții, cunoscînd „profesia" literară, de pildă, vei putea să te cunoști pe tine însuți cu posibilitățile și limitele momentane.Desigur, în crearea unei atmosfere de profesionalism fecund presa își are rolul său deosebit de important. Nu poate decît să ne bucure poziția luată deseori în coloanele „Scînteii” împotriva improvizației în regie, împotriva diletantismului. Deși problema nu se reduce doar la acest aspect. De multe ori analiza de text sau spectacol ajută sau dimpotrivă împiedică reala preocupare pentru profesionalizarea artistului.Profesionalismul nu e doar un adevăr primar, ci unul ce se cere analizat, discutat, înțeles. EI nu e doar un enunț ci trebuie să devină realitate. A-l accepta nu înseamnă doar a-I aproba „de plano", ci a încerca să-l practici cu consecvență.

sa- noi în- ■ pesa-cu

Vasile IAN CU
directorul Casei iudefena 
a creației populare Botoșani
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Prezentarea scrisorilor Manifestări prilejuite de aniversarea creării Frontului

Național de Eliberare din Vietnamul de sud

de acreditare președintelui 
Consiliului de Stat de către 
ambasadorul Republicii Cuba 

Cuvîntările rostite

COCTEIL OFERIT DE REPREZENTANTUL
PERMANENT AL F.N.E. LA BUCUREȘTI

în cuvîntarea sa, ambasadorul 
Republicii Cuba a arătat că fo
losește prilejul înmînării scrisori
lor prin intermediul cărora pre
ședintele Republicii Cuba îl acre
ditează ca ambasador extraordi- 
dar și plenipotențiar al Republi
cii Cuba în Republica Socialistă 
România, pentru a transmite pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului român un 
călduros și frățesc salut în nu
mele președintelui Republicii 
Cuba, doctor Osvaldo Dorticos 
Torrado, al primului ministru, co
mandant Fidel Castro Ruz, al gu
vernului revoluționar, al Partidu- 
lui Comunist din Cuba și al po
porului cubanez.

în continuare, ambasadorul Je
sus Barreiro Gonzalez a subli
niat marea satisfacție pe care o 
simte pentru încredințarea unei 
răspunderi atît de importante, „în- 
trucît țara în care sînt astăzi a- 
creditat mi-a trezit interesul per
sonal și cele mai vii simpatii. 
Nici o sarcină nu putea să fie a- 
tît de plăcută ca îndeplinirea a- 
cestei misiuni de onoare, pentru 
care voi depune toate eforturile, 
contribuind cu întreaga mea ca
pacitate la întărirea și mai mult 
a relații* ----- -- -*-x
reciprc 
Româ.

Refe.

;Mițe prietenie și stimă 
I îa~ente între Cuba și . în c

neic., la relațiile româ-
no-cuba. ;'.™jesus Barreiro Gon
zalez a r .e'șțronat. că „încă de Ia 
începutul lor, relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Cuba au cunoscut o dez
voltare continuă, oferind perspec
tive tot mai promițătoare.

în ceea ce privește relațiile 
noastre economice, am putut con
stată că există condiții optime 
pentru creșterea importantă a 
schimburilor comerciale, precum și 
a colaborării tehnico-științifice, 
domenii în care, pe 
țiilor care au avut 
mite să se întrevadă 
mai îmbucurățoare”.

Ambasadorul Republicii Cuba a 
relevat că popoarele român și cu
banez, angajate hotărît în edifi
carea socialismului și comunismu
lui, se opun forțelor imperialis
mului din Statele Unite și din 
alte țări, care încearcă să întă
rească asuprirea și exploatarea 
colonială și neocolonială în Asia, 
Africa și America Latină.

în încheiere, ambasadorul Jesus 
Barreiro Gonzalez a transmis a- 
sigurarea interesului deosebit pe 
care îl manifestă președintele Re
publicii Cuba față de tot ceea ce 
se referă la bunăstarea și pro- 
grer ' Republicii Socialiste Româ
nia, 4 precum și urările sale cele 
mai Sincere pentru fericirea per
sonală a președintelui Consiliului 
de Stat și pentru prosperitatea 
poporului României.

în răspunsul său, după ce a 
urat din toată inima bun venit în 
țara noastră noului ambasador 
cubanez, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a ară
tat :

baza discu- 
loc, se per- 
realizări tot

„în timpul misiunii dumneavoas
tră în România, vă veți putea con
vinge, stimate tovarășe ambasador, 
că poporul nostru urmărește eu 
deosebită simpatie și se bucură 
sincer de realizările importante 
dobîndite de oamenii muncii din 
Cuba prietenă în construirea so
cialismului, în dezvoltarea econo
miei, a științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai al ma
selor.

Poporul român, care secole de-a 
rîndul a purtat nenumărate bătălii 
pentru asigurarea neatîrnării sale, 
nutrește sentimente de adînc res
pect și de solidaritate internațio- 
nalistă cu lupta dreaptă a poporu
lui cubanez împotriva uneltirilor 
imperialismului american, pentru 
apărarea independenței și suvera
nității naționale a țării".

Referindu-se la aprecierile expri
mate de ambasadorul Republicii 
Cuba cu privire la relațiile dintre 
România și Cuba, președintele Con
siliului de Stat a spus :

„între România și Cuba, între 
popoarele și partidele noastre co
muniste s-au statornicit legături 
trainice, de colaborare și prietenie 
frățească. Constatăm cu satisfacție 
că relațiile dintre cele două țări 
se dezvoltă neîncetat, în toate do
meniile de activitate — politic, eco
nomic, cultural-științific —, în 
spiritul deplinei egalități și stimei 
reciproce. îmi exprim încrederea 
că aceste relații vor cunoaște și în 
viitor o întărire continuă, spre 
binele popoarelor noastre și în in
teresul unității statelor socialiste, 
al cauzei păcii în lume".

Mulțumind cordial pentru salu
tările călduroase exprimate la a- 
dresa poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe am
basadorul Jesus Barreiro Gonzalez 
să transmită tovarășului Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele Re
publicii Cuba, tovarășului Fidel 
Castro Ruz, primul ministru al gu
vernului revoluționar al Cubei, 
precum și Partidului Comunist din 
Cuba și poporului cubanez, din par
tea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat, a guvernului și a po
porului român, un salut tovărășesc 
și urarea frățească de noi realizări 
în edificarea socialismului în Cuba.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului cubanez succes în îndeplini
rea înaltei misiuni care i-a fost 
încredințată și l-a asigurat de în
tregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Republicii 
Cuba, Jesus Barreiro Gonzalez.

I.a solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii Cuba a 
fost însoțit de membri ai ambasa
dei.

Cu prilejul celei de-a VlII-a aniversări de la crearea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, șeful Reprezentanței permanente al F.N.E. la București, Nguyen Duc Van, a oferit vineri seara un cocteil în saloanele restaurantului Athânăe Palace.Au luat parte tovarășii Emil Bod- naraș. membru al Comitetului Executiv. al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii*Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la Casa de cultură a studenților din București a avut loc vineri seara o adunare la care au participat numeroși tineri, muncitori, elevi și stu- denți. La manifestare, organizată de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților din România, au luat parte, de asemenea, membri ai Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în țara noastră, ai Ambasadei R. D. Vietnam la București, precum și delegația Uniunii tineretului pentru eliberare din Vietnamul de sud, care ne vizitează țara.La adunare a luat cuvîntul Dumitru Gheorghișan, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., care a spus : Tineretul patriei noastre, întregul nostru popor se află alături de prietenii sud- vietnamezi, împreună cu care ne bucurăm de importantele victorii obținute împotriva agresiunii imperialiste a Statelor Unite. Sub conducerea F.N.E., poporul din Vietnamul de sud a obținut victorii de prestigiu, atît în lupta împotriva agresorilor, cît și în activitatea de reconstrucție a regiunilor eliberate. Evenimentele din Vietnam confirmă o dată în plus adevărul că în zilele noastre un popor care-și apără cu demnitate drepturile sale sacre, ființa națională, libertatea și independența ■ nu poate fi îngenuncheat. Alături de celelalte țări socialiste, de toate popoarele iubitoare de pace, țara noastră, tineretul român și-au afirmat cu putere și în permanență solidaritatea frățească și sprijinul multilateral fată de poporul vietnamez.în cuvîntul său, Nguyen Thuan Hoa. membru al Comitetului Executiv al Uniunii Tineretului pentru Eliberare din Vietnamul de sud, a

Adunări Naționale, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.*arătat că lupta dusă de Frontul Național de Eliberare va continua pînă la victoria finală, pînă la înlăturarea definitivă a agresorilor americani de pe pămîntul patriei sale. Vorbitorul a mulțumit guvernului tării noastre pentru sprijinul internaționalist acordat luptei poporului vietnamez pe care îl consideră deosebit de util în reglementarea politică a problemei vietnameze.La adunare au mai vorbit Rădița Stanciu. de la Liceul nr. 39 și Ivan Nicolae. strungar la uzinele „23 August". Ei au condamnat actele samavolnice ale imperialiștilor americani în Vietnam și au cerut ca delegația F.N.E. să participe la Conferința de la Paris, ca parte de sine stătătoare, pe picior de egalitate cu ceilalți participant!, deoarece Frontul Național de Eliberare este reprezentantul autentic al poporului din Vietnamul de sud.în încheiere, participanții au adoptat un mesaj de solidaritate frățească cu lupta poporului și tineretului vietnamez, în care își exprimă convingerea că acțiunile lor vor fi încununate de victorie.
*Vineri la amiază s-a deschis, în sala din str. Batistei nr. 14, expoziția „Imagini din viața și lupta poporului sud-vietnamez oglindite în pictură și grafică", organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul împlinirii a 8 ani de la înființarea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.
★Cu prilejul celei de-a 8-a aniversări a înființării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, șeful Reprezentantei permanente a F.N.E. la București, Nguyen Duc Van, a vorbit, vineri seara, la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

Plecarea ministrului 
afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, 

in TunisiaMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a plecat vineri dimineața în Tunisia, unde la invitația secretarului de stat pentru afacerile externe al Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba jr., va face o vizită oficială între 21 si 27 decembrie.în drum spre Tunis, ministrul de externe român face un scurt popas la Roma.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, ceilalți membri ai conducerii ministerului și alte persoane oficiale. A fost de față Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București,
★în drum spre Tunisia, Corneliu Mănescu a făcut o escală la Roma. In capitala Italiei, ministrul român a avut o întrevedere cu ministrul a- facerilor externe al Italiei, Pietro Nenni, la invitația acestuia. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat și ambasadorul României la Roma, Cornel Burtică.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România în Republica Somalia, 
Republica Kenya 

și Republica ZambiaPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Drînceanu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Somalia, Republica Kenya și Republica Zambia, cu reședința la Dar Es Salaam.
LOTONumerele extrase la tragerea din 20 decembrie 19683 21 7 89 43 75 65 38 24 85 87 29.Fond de premii : 918 713 lei.

vremea
Timpul probabil . pentru 

23—24—25 XII. Vremea în răcire ușoară în prima parte a Intervalului. Cerul variabil mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locale, atît sub formă 
de ninsoare, cît și sub formă de lapoviță și ploaie. Vint slab

pînă la potrivit din sectorul nordic. Temperatura la început în scădere, apoi în creștere ușoară. Temperaturile minime vor oscila între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. în București vreme relativ umedă, cu cerul mai mult noros. Vînt potrivit din sectorul estic. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere ușoară.
(Urmare din pag. I)unei analize temeinice în adunarea generală și a aplicării cu consecventă în viață a măsurilor stabilite, producția de lapte pe vacă a crescut cu peste 1 000 litri și ca urmare cooperativa realizează circa 45 la sută din veniturile sale din acest sector.Trebuie spus că. în unele cooperative agricole, nu se respectă întru totul prevederile statutului cu privire la atragerea tuturor cooperatorilor la conducerea treburilor obștești. Aceasta se datorește faptului că, a- paratul uniunilor județene n-a reușit să imprime consiliilor de conducere din unele cooperative un stil de muncă menit să asigure atragerea tuturor cooperatorilor la analiza și soluționarea problemelor comnlexe ce le ridică viața de zi cu zi. Unii activiști de la uniunile județene Vaslui, Harghita. Vîlcea și altele desfă- șurîndu-și activitatea pe campanii, deși aleargă mult din cooperativă în cooperativă, nu reușesc să ajute concret consiliile de conducere să-și organizeze munca, nu-și aduc aportul cuvenit Ia îndrumarea cooperativelor, la pregătirea și desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale. Ca urmare, adunările nu se țin cu regularitate, capătă un caracter formal, nu pun în dezbatere probleme arzătoare ale producției, iar membrii lor nu-și aduc aportul, prin propuneri concrete. In solutionarea și aplicarea măsurilor propuse. La cooperativa agricolă din Pău- liș, județul Arad, spre exemplu, din ianuarie și pînă în septembrie a.c. nu s-a ținut nici o adunare generală. Exemple asemănătoare sînt în multe alte cooperative agricole. Este de neconceput ca timp îndelungat o unitate atît de complexă cum este cooperativa agricolă să nu simtă ne

voia să pună în dezbaterea membrilor ei probleme majore ale producției. mai ales în condițiile deosebite de secetă din acest an. De asemenea, în unele cooperative agricole cum sînt cele din Răstoaca și Go- loganu. județul Vrancea, Potlogi. Nucet, Dobra, județul Dîmbovița. Bu- timanu și Bălăceanca. județul Ilfov, etc. adunările generale au fost pregătite în pripă superficial. Din a- ceastă cauză nu s-a putut crea un cadru prielnic pentru dezbaterea a-

Cronica zilei
. Tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit vineri delegația Uniunii Tineretului pentru Eliberare din Vietnamul de sud, condusă de Nguyen Thuan Hoa, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Tineretului pentru Eliberare din provincia Saigon-Cholon.în aceeași zi. tovarășul Ion Iliescu a primit delegația Uniunii elevilor și ucenicilor din Cehoslovacia, condusă de Dușan Spitzer, vicepreședinte al Uniunii.Discuțiile au avut loc într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

★Cu prilejul celei de-a XXVII-a a- niversări a Armatei populare iugoslave. atașatul militar, aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la București. Djoko Camber, a oferit vineri la amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Au luat parte general-Iocotenent Ion Coman. adjunct al ministrului forțelor armate, secretarul Consiliului politic superior. Mihai Marin. adjunct al ministrului afacerilor externe generali si ofițeri superiori.Au participat atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★Vineri după-amiază a părăsit definitiv tara noastră Jean Louis Pons, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Franței la București.
★în urma tratativelor purtate la București, la 20 decembrie a.c. a fost parafat textul Convenției româno-un- gare privind colaborarea în domeniul carantinei fito-sanitare și protecției plantelor.

'■'Vineri. 20 decembrie; la Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc ședința de constituire a Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Japonia.In comitetul de conducere, membrii
acestui grup au ales pe deputății : Aurel Vijoli, președinte, academician Geo Bogza, vicepreședinte, loan Cotoi, secretar, si Gheorghe Vasilichi. Mihai Levente, Dumitru Bejan, Stanciu Stoian și Ion Creangă, membri.

A apărut nr. 12/1968 al revistei

„Lupta de clasăîn numărul pe luna decem- . brie al revistei sînt publicate articolele : „Esența democratică a orînduirii noastre socialiste" de NESTOR IGNAT ; „Un episod eroic din trecutul de luptă al muncitorimii române" de GHEORGHE UNC ; „Acumulare și consum" de FLORIN BURTAN ; „O cerință imperioasă : răspîndirea noului în agricultură" de TEODOR MARIAN ; „în slujba legalității socialiste" de STELIAN STAICU : „Pe marginea unor teorii mondia- liste contemporane" de ALEXANDRU BOLINTINEANU, DAN PLAIEȘU.La rubrica „Documentar" sînt inserate : „Salariul social și cheltuielile social-culturale ale statului nostru socialist" ; „Dezvoltarea comerțului exterior al României" de OCTAVIAN CIULEA, MARINA RU- DAREANU, iar la rubrica : „Sociologie și investigație socială" MIHAI STOIAN semnea

✓✓

ză articolul „Omul potrivit la locui potrivit" (Aspecte ale calificării profesionale generații).în cadrul rubricii actuale ale cercetării marxistă" semnează : MARCEL BREAZU — „Necesitatea generalizării teoretice" ; GHEORGHE STROIA — „Diversitate sau „mimare" de stiluri ?“ : I. IANOȘI — „Estetica între știință și intuiție" ; I. PASCADI - „Dinamica sooială și evoluția artei", iar în cadrul rubricii „Pagini de istorie" GOLLNER — „Tradiții de luptă comună a poporului român și a populației germane din Transilvania".Revista mai cuprinde rubricile : „Critică și bibliografie", „Din presa partidelor comuniste și muncitorești" și „Revista revistelor". Este publicat, de asemenea, sumarul articolelor apărute în revista „Lupta de clasă" în anul 1968,

a tinerei„Probleme în estetica

CAROL

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ comună
La 20 decembrie 1968 în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pâmîntului „Cosmos-261".La bordul satelitului este instalat aparataj științific destinat studierii atmosferei superioare a Pâmîntului și naturii aurorelor polare.Potrivit „Programului de colaborare dintre țările socialiste în domeniul cercetării și folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice", la efectuarea acestei experiențe de studiere a atmosferei superioare a Pămîntu- lui și naturii aurorelor polare participă institute de cercetări științifice și observatoare din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Sarcina principală a acestei experiențe complexe, care include măsurători directe cu ajutorul satelitului și cercetări terestre, o constituie stu

dierea corpusculelor geoactive —* electroni și protoni — care provoacă aurorele polare, studierea electronilor cu energie supratermică, precum și a variațiilor de densitate a atmosferei superioare în timpul aurorelor polare.Satelitul „Cosmos-261" a fost plasat pe o orbită cu următorii parametri :— distanta minimă de la suprafațaPâmîntului (la perigeu) 217 kilometri. " . ,— distanța maximă de la suprafața Pămintului (la apogeu) 670 kilometri.— perioada inițială de rotație — 93,1 minute.— înclinația orbitei 71 grade.AparatajuT științific instalat la bordul satelitului funcționează normal. Centrul de coordonare și calcul din Uniunea Sovietică și organizațiile științifice din țările participante la experiența comună prelucrează informațiile primite. (Agerpres)

duitori ai activiștilor uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție.Este de datoria Uniunilor județene să fie prezente în cooperativă, să oblige consiliile de conducere la respectarea întocmai a prevederilor statutare, să ridice continuu rolul adunărilor generale — organ suprem de conducere a cooperativei agricole. Adunarea generală nu trebuie să se tină numai ca să se consemneze acest fapt. Pe lîngă

Adunarea generala a 
cooperativei agricole
profundată a tuturor problemelor de pe ordinea de zi, nu s-a asigurat stabilirea unor măsuri eficiente pentru îmbunătățirea muncii. în cadrul adunărilor generale de la cooperativa agricolă Răstoaca, de pildă, s-au dezbătut probleme generale, ordinea de zi nu a fost anunțată din timp, din care cauză atît participarea la adunări, cît și la discuții au fost slabe. La cooperativa agricolă din Potlogi consiliul de conducere nu dezbate. în prealabil, problemele stabilite pentru ordinea de zi a adunărilor generale. Asemenea fenomene se întîmplă din păcate și în alte județe, de multe ori sub ochii îngă

discutarea celor mai importante probleme economice și organizatorice, ea trebuie să stabilească măsuri care apoi să fie duse la îndeplinire. Or. și în această privință există minusuri în sensul că unele consilii de conducere nu duc la îndeplinire, punct cu punct, măsurile bune luate de adunările generale. Aceste manifestări de încălcare a democrației cooperatiste trebuie combătute cu tărie de către uniunile cooperatiste, sprijinind adunările generale. ale cooperatorilor să pună în discuție sancționarea celor vinovați, mergînd pînă la înlocuirea de la conducerea

treburilor obștești a acelora care nu-și duc la îndeplinire sarcinile încredințate.în curînd vor avea loc adunări generale în care vor fi analizate rezultatele economlco-financiare din acest an și vor fi aprobate planurile de producție pe anul viitor. în aceste adunări, mai mult decît în alți ani va trebui să se discute pe larg atît realizările bune, cît și cauzele care au contribuit ca, în unele sectoare, să nu se obțină rezultate pe măsura posibilităților. în acest scop, uniunile cooperatiste au sarcina să sprijine consiliile de conducere în întocmirea unor dări de seamă în care să se asigure o analiză profundă a activității desfășurate, a tuturor elementelor care au contribuit la sporirea producției si veniturilor, ca si a cauzelor care au împiedicat realizarea integrală a sarcinilor economice. Vor trebui discutate pe larg problemele sporirii producției în 1969. în recenta plenară a C;C. al P.C.R. au fost subliniate atît rezultatele bune obținute în sporirea producției agricole în acest an. cît si sarcinile care vor trebui realizate în anul viitor. Pe prim plan se pune problema sporirii producției de cereale care. în 1969. se estimează să aiungă. ne întreaga tară, la 15 milioane tone. în acest scop, cooperativele agricole vor beneficia de un sprijin si mai mare din partea statului în ce privește extinderea mecanizării și chimizării, vor spori suprafete'e amenajate în vederea irigațiilor, folosindu-se sursele locale de apă. în 1969 urmează să se obțină cantități mult mai mari.de legume. într-un sortiment mai variat. Pentru aceasta se vor mări suprafețele irigate destinate legumelor, vor crește substanțial suprafețele cu sere, răsadnițe, solarii si cîmnuri protejate. Sarcini importante revin

cooperativelor agricole si în ce privește creșterea numărului de animale Ia toate speciile, folosirea mai bună a spațiilor de adăpostire și asigurarea bazei furajere, îndeosebi prin însămînțarea unor mari suprafețe de culturi duble. în 1969 se prevede profilarea unui număr de 1 000 cooperative agricole pentru creșterea porcilor. în localitățile .cu tradiție în acest domeniu. Realizarea acestor obiective, ca și folosirea rațională a fondurilor de investiții valorificarea superioară a producției, apărarea șl dezvoltarea proprietății cooperatiste etc., trebuie să constituie subiectul principal al discuțiilor care se vor purta în adunările generale din cooperativele agricole. în funcție de experiența pozitivă acumulată, de neajunsurile constatate, adunarea generală trebuie să prevadă măsuri în vederea organizării mai bune a activității în anul viitor, care să fie concretizate în planurile de producție și financiare. Membrii cooperatori vor trebui să dezbată cu temeinicie și să-și spună deschis părerea în toate problemele cooperativei. încît hotărîrile elaborate pentru sporirea producției să fie rodul dezbaterilor profunde, să ducă la rezultate pozitive.Dezvoltarea. în continuare, a principiului democrației cooperatiste, necesită ca uniunile județene să îndrume permanent consiliile de conducere. pe președinții cooperativelor a- gricole în atragerea largă a cooperatorilor Ia conducerea treburilor obștești. în felul acesta vor reuși să rezolve mai bine sarcinile complexe ce le stau în față, vot asigura creșterea continuă a nro-t.ic- ției agricole, încît să satisfacă nevoile de consum ale populației și ale economiei naționale, să ducă la creșterea bunăstării țăranilor cooperatori.

MASĂ OFERITĂ 
DE ÎNSĂRCINATUL 

CU AFACERI 
AD INTERIM Al 

UNIUNII SOVIETICE însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, I. S. Ilin, a oferit vineri seara o masă cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Comitetului orășenesc de partid și a Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, condusă de V. F. Promîslov, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului E- xecutiv al Sovietului din Moscova.Au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, și alte persoane oficiale. (Agerpres)

Cocteil 
oferit de 

ambasadorul 
R. P. BulgariaCu prilejul prezenței în țara noastră a tovarășului Pencio Kuba- dinski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, care participă la lucrările sesiunii a VlI-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehrilco-științifică, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, Gheorghi Bogdanov, a oferit vineri seară un cocteil.Au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ziariști. (Agerpres)

CONFERIREA DE ORDINE ȘI MEDALII UNOR 
LUCRĂTORI DIN INDUSTRIA POLIGRAFICĂCu prilejul împlinirii a 50 de ani de la luptele muncitorilor tipografi din decembrie 1918, prin Decret al Consiliului de Stat au fost conferite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor lucrători din industria poligrafică pentru merite deosebite în muncă. Au fost distinși cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a 83 de muncitori, ingineri și.,tehni-„ cieni poligrafi si 161 eu „Medalia.. Muncii".

în cadrul unei festivități, care a avut loc vineri după-amiază în sala de marmură a Casei Scînteii. tovarășul Ion Cosma. membru al Consiliului de Stat, a înmînat înaltele distincții unor lucrători poligrafi din întreprinderile bucureștene și i-a felicitat călduros în numele Comitetului Central al P.C.R.. al Consiliului de Stat și al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal.'
viața internațională

Sesiunea Seimului
R. P. Polone

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a deschis vineri sesiu
nea Seimului R. P. Polone, la care 
participă, de asemenea, membrii 
Consiliului de Stat în frunte cu 
președintele Marian Spychalski și 
membrii Consiliului de Miniștri în 
frunte cu premierul Jozef Cyran- 
kiewicz. Agenția P.A.P. precizează 
că pe ordinea de zi sînt înscrise 
discutarea planului de dezvoltare 
a economiei naționale și bugetul 
de stat al R. P. Polone pe anul 
1969, examinarea raportului guver
namental cu privire la îndeplini
rea planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale și bugetului pe 
1968, discutarea unor proiecte de 
lege guvernamentale, printre care 
și proiectul de lege asupra modi
ficărilor legii cu privire la învă- 
țămîntul superior.

Lucrările
Adunării Naționale 
a R.S. Cehoslovace

PRAGA 20 (Agerpres). — La 
Praga au continuat lucrările sesiu
nii Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace După discutarea și 
aprobarea unui complex de proiec
te de lege guvernamentale menite 
să contribuie la înfăptuirea legii 
constituționale cu privire la Fede
rația cehoslovacă, deputății au e- 
xaminat în cea de-a treia zi a lu
crărilor sesiunii unele probleme 
referitoare la relațiile politice ex
terne ale R. S. Cehoslovace.

Lucrările sesiunți continuă.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. informează că la 
Varșovia a avut loc vineri o șe
dință a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, sub președinția lui 
Jozef Cyrankiewicz. Președintele 
Consiliului de Miniștri a făcut cu
noscute propunerile cu privire la 
unele modificări în componența 
guvernului, precum și la unele 
schimbări de persoane în organele 
centrale de conducere. Guvernul 
a propus eliberarea din funcție a 
lui Zenon Nowak și Franciszek 
Waniolka, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, primul in legă
tură cu alegerea sa ca președinte 
al Comisiei centrale de control a 
P.M.U.P., iar cel de-al doilea din 
motive de sănătate. A fost, de ase
menea, făcută propunerea cu pri
vire la eliberarea lui Adam Rapaski 
din funcția de ministru al afaceri
lor externe din motive de sănătate 
și numirea în această funcție a lui 
Ștefan Jedrychowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. 
Acesta va fi eliberat din funcția de 
președinte al Comisiei de Planifi
care de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri.

Propunerile guvernului urmează 
să fie supuse spre aprobare sesiu
nii Seimului R. P. Polone.

Deschiderea
Congresului S.F.I.O.

PARIS 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Vineri s-a deschis la Puteaux, 
în împrejurimile Parisului, Con
gresul Național extraordinar al 
Partidului Socialist — S.F.I.O. Pe 
ordinea de zi se află înscrise pro
blema reformelor regionale și a 
senatului, relațiile dintre P. C. 
Francez și S.F.I.O., problema creă
rii noului partid democrat-socia
list, din componența căruia ar 
urma să facă parte S.F.I.O., și Con
venția cluburilor republicane — 
două din formațiunile politice care, 
împreună cu Partidul radical, au 
alcătuit Federația Stîngii Demo
crate și Socialiste.

în ce privește ultima problemă, 
dezbaterile Congresului se axează 
în special asupra celor trei mo
țiuni ; cea a Federației de Nord 
a S.F.I.O., care este ostilă creării 
unui nou partid ; cealaltă moțiune, 
sprijinită în special de Gaston 
Defferre. secretarul Federației 
Bouches du Rhâne, care se pro
nunță pentru crearea rapidă a unui 
nou partid. în sfîrșit, Federația 
Pas de Calais, sprijinită și de se
cretarul general al S.F.I.O., Guy 
Mollet, preconizează regruparea 
unui număr cît mai mare posibil 
de persoane care doresc crearea 
noului partid democrat-socialist,

mari.de


O. N. U BRAZILIA

Rezoluții adoptate
in Adunarea Generală

Situația rămîne încordată
SE PREVEDE 0 „A DOUA OFENSIVĂ" A GUVERNULUI PE 
BAZA „ACTULUI INSTITUȚIONAL"

NEW YORK. — în ședința ple
nară de joi, Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat — cu 109 vo
turi și 2 abțineri — o rezoluție cu 
privire la situația socială din 
lume. Subliniind că într-o serie 
de țări populația continuă să su
fere de pe urma subalimentației, 
sărăciei și bolilor, iar analfabe
tismul nu a fost încă lichidat, re
zoluția cheamă statel'e membre ale 
O.N.U. să-șl intensifice eforturile 
în vederea ameliorării situației 
sociale.

Cu 95 de voturi pentru și o ab
ținere, Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite a re
afirmat joi principiile Crucii Ro
șii Internaționale, care condamnă 
atacurile de orice natură împo
triva populației civile. Hotărîrea 
Adunării Generale vizează în spe
cial folosirea armelor nucleare, 
bacteriologice și chimice.

Cu 111 voturi Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat joi în ședința 
sa plenară, rezoluția „cu privire la 
măsurile care trebuie adoptate îm
potriva nazismului și a intoleran
ței rasiale". Rezoluția, împotriva 
căreia a votat doar Republica Sud- 
Africană, reafirmă că rasismul, 
nazismul și politica de apartheid 
sînt incompatibile cu țelurile Car
tei O.N.U., cu declarația universa
lă a drepturilor omului, cu Decla
rația O.N.U. privind lichidarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială și cu alte documente inter
naționale.

Noul ambasador
al S.U.A. la O.N.U.

Președintele ales al Statelor Uni
te, Richard Nixon, a numit joi în 
funcția de ambasador al S.U.A. la 
Organizația Națiunilor Unite pe 
Charles Yost, fost membru al mi
siunii americane la O.N.U. Obser
vatorii politici consideră numirea 
lui Yost drept o surpriză, deoarece 
el s-a retras din cariera diplomati
că activă la 26 aprilie 1966.

CONSTITUIREA GRUPULUI
PARLAMENTAR DE PRIETENIE

JAPONIA-ROMÂNIA
TOKIO 20. — Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu, transmite: Vineri seara a avut loc la 
Tokio ceremonia oficială de 
constituire a grupului parla
mentar de prietenie Japonia- 
România.

Shojiro Kawashlma, vicepre
ședinte al Partidului liberal-de
mocrat de guvernământ, a fost 
ales în unanimitate președinte al 
grupului, Yoshio Doomori, de
putat socialist, vicepreședinte, 
iar Hideji Kawasaki, fost mi
nistru, deputat liberal-demo
crat, a fost ales secretar ge
neral.

Din grup mai fac parte Hisao 
Kodaira, vicepreședinte al Ca
merei reprezentanților, Tomomi
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O unitate a F.N.E. din Vietnamul de sud pregâtindu-se pentru o nouâ ac
țiune de luptă

Eforturi pentru salvarea
Euratomului

® Reuniunea miniștrilor 
țările membre ale C.E.E.
BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 

Bruxelles a început vineri o reu
niune a miniștrilor tehnologiei și 
industriei din țările membre ale 
Pieței comune. Această reuniune 
este considerată de cercurile occi
dentale drept un efort „în ceasul 
al 12-lea“ pentru salvarea Eurato
mului de la o paralizie definitivă. 
Divergențele în legătură cu viitorul 
program și bugetul pe anul 1969 
al Euratomului provoacă de aproa
pe un an stagnarea activității a- 
cestei organizații comunitare. La o 
reuniune precedentă, în noiembrie, 
miniștrii tehnologiei și industriei _ 
ai „celor șase" au încercat, fără | 
nici un rezultat, să ajungă la un 
acord. Franța, care dă prioritate 
propriului său program de dezvol
tare nucleară, a propus reducerea 
cu două treimi a personalului or
ganizației, dar ministrul belgian 
al tehnologiei, Theo Lefevre, a pă
răsit reuniunea în semn de protest. 
O comisie de experți convocată în 
grabă a elaborat în ultimele trei 
săptămîni un nou proiect menit să 
înlocuiască disputatul program de 
5 ani și bugetul pe 1969, propus de 
Comisia executivă a Pieței comune.

Narita, președinte al Partidu
lui socialist din Japonia, Hideo 
Yamahana, vicepreședinte al 
Partidului socialist din Japonia, 
și alte personalități.

Cu acest prilej ambasadorul 
României la Tokio, Ion Datcu, 
a oferit în saloanele ambasadei 
un cocteil.

Au participat conducerea și 
membri al grupului parlamen
tar, directorii generali ai celor 
două camere ale Dietei japoneze, 
președintele Academiei de Ști
ințe a Japoniei, Yuji Shibata, 
membru de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
oameni de cultură, ziariști. 
Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

tehnologiei și industriei din

Acest proiect preconizează un pro
gram de numai un an, un buget 
redus de la 68 la 49 milioane do
lari și reducerea personalului Eu
ratom de la 2 700 la 2 350.

Dacă actuala reuniune ministe
rială nu va reuși să se pună de 
acord asupra bugetului, începînd 
de la 1 ianuarie 1969 Euratomul nu 
va mai dispune de fondurile pen
tru salariile tehnicienilor de la 
cele patru centre de cercetări din 
Germania occidentală, Olanda, Bel
gia și Italia.

agențiile de presă transmit:
Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. ’-au încheiat la Moscova. Deputății au dezbătut și aprobat planul de dezvoltare a economiei și bugetul pe anul 1969. De asemenea, au fost aprobate decretele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. emise în perioada dintre sesiuni.

Proiectul de lege privind 
aplicarea unei reforme a 
Camerei Lorzilor - în camera superioară a Parlamentului britanic a fost prezentat joi în primă lectură în Camera Comunelor de către ministrul de interne al Angliei James Callaghan. Proiectul prevede abrogarea moștenirii titlului de lord și unele limitări ale prerogativelor Camerei superioare care permit tergiversarea aplicării unor legi aprobate de Camera Comunelor.

Noi incidente israeliano- 
iordaniene. Un Purtător de cuvînt al armatei iordaniene a declarat că „patru avioane israeliene au bombardat timp de 20 de minute satul Ha- dassiya, din nordul văii Iordanului. Aviația israeliană a intrat în acțiune vineri dimineața, după ce o patrulă militară mobilă a Israelului a fost atacată cu focuri de mitralieră pe cînd se afla într-un sector din nordul văii Iordanului, a declarat un purtător de cuvînt al armatei israeliene.

Partidul „Congresul na
țional al poporului" din 
Guyana și-a asigurat majo
ritatea parlamentară în alegerile generale de la 16 decembrie 30 din cele 53 de locuri ale Adu-

BRASILIA 20 (Agerpres). — La o săptămînă după promulgarea actului instituțional prin care a fost suspendat parlamentul, iar președintele țării și-a asumat puteri nelimitate, în Brazilia domnește o stare de tensiune în așteptarea unor noi măsuri ce urmează a fi luate de guvern în baza 3- cestui act. Deși în aparență viața pare să-și fi reluat cursul normal, atît în capitală, cît și în marile orașe din provincie, numeroase personalități politice continuă să se afle în închisori. Printre cei arestați se află mai mulți parlamentari care săptămîna trecută au respins cererea guvernului de ridicare a imunităților parlamentare u- nui deputat de opoziție, acuzat că ar fi adus „insulte liderilor militari". Corespondenții de presă informează că fostul președinte, Juscelino Kubit- schek, și fostul guvernator al statului Guanabara, Carlos Lacerda, se află sub detențiune, deși se anunțase anterior că ei ar fi fost eliberați. Cenzura impusă asupra informațiilor cu privire la situația politică internă a devenit efectivă. După interzicerea unor numere ale ziarelor „O Paiz" și „Jomal do Brasil", o altă publicație, „T’ime Magazine", nu a putut apare miercuri.în cercurile oficiale braziliene se vorbește acum despre o „a doua ofensivă", care s-ar concretiza prin- tr-o serie de măsuri economice ce vor fi anunțate de guvern. O știre a agenției France Presse informează, de altfel, că ministrul de finanțe, Delfim Neto, a dispus, în scopul u- nei politici de austeritate, concedie- 

nării Naționale. Partidul Progresist Popular, al cărui lider este Cheddi Jagan a obținut 19 locuri, iar partidul „Forța Unită" — 4 locuri.
Guvernul japonez a ho

tărî! să aprobe importul de 
carne de vită din R. P. Chi
neză. Opinia publică din Japonia a primit cu satisfacție această hotărîre. Se exprimă speranța că în urma hotă- rîrii guvernului de a importa carne din R. P. Chineză se vor îmbunătăți și relațiile comerciale chino-japoneze.

fîmilcor Cabrai, «ecretarui general al Partidului african al independenței din Guineea portugheză și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), a invitat guvernul portughez să înceapă tratative cu P.A.I.G.C. în vederea acordării independenței Guineei portugheze. în prezent, peste două treimi din teritoriul coloniei se află sub controlul forțelor P.A.I.G.C. 
Președintele Franței, generalul Charles de Gaulle, 

l-a primit joi Ia palatul Elysee pe Antoine Pinay, fost președinte al Consiliului de Miniștri al Franței, care l-a informat despre o serie de aspecte legate de recenta vizită făcută de el în S.U.A. Ultima vizită făcută de Pinay generalului de Gaulle a avut loc în primăvara anului 1967, după călătoria în R.A.U.

rea a 5 000 de funcționari și lucrători din acest minister. în semn de protest împotriva măsurilor instituite săptămîna trecută, lucrătorii de la cel mai mare cotidian brazilian, „Jomal do Brasil", au anunțat că vor intra în grevă pe o perioadă nelimitată.
NIGERIA
începînd de la 25 decembrie 
încetarea focului 
pentru 48 de ore

LAGOS 20 (Agerpres). — Gene
ralul Yakubu Gowon, șeful gu
vernului federal al Nigeriei, a or
donat vineri încetarea focului pe o 
perioadă de 48 de ore, începînd 
de la 25 decembrie, anunță agen
ția Reuter. Ordinul de încetare a 
focului a fost anunțat la Lagos 
după o întrevedere între generalul 
Gowon și lordul Brockway și 
James Griffiths, deputați laburiști 
englezi, inițiatorii unui plan pentru 
reglementarea crizei din Nigeria.

Comunicatul guvernului federal 
precizează că forțele militare ae
riene federale, care în ultimul 
timp și-au sporit raidurile asupra 
teritoriului deținut de biafrezi, au 
primit ordin să înceteze bombar
damentele asupra teritoriului aces
tora.

Tratativele culturale ro- 
mâno-cehoslovace. Tovarășul Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației guvernamentale române Ia tratativele culturale româno-cehoslovace, care s-au desfășurat la Bratislava, a fost primit de B. Craca, secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, A avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Primul secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia, Gustav 
Husak, a avut o convorbire 
cu Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., care se află într-o vizită în Cehoslovacia. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind posibilitățile dezvoltării relațiilor economice dintre Cehoslovacia și Uniunea Sovietică.

Rezultatele elegerilor din 
Zambia. Postul de radio Lusaka a anunțat vineri oficial că Kenneth Kaunda, lider al partidului unit al independenței naționale, a fost reales președinte al Republicii Zambia.

BERLIN

DELEGAȚIA D.G.S.R. 
A PLECAI 
SPRE PATRIE

BERLIN 20. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : De
legația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului General al 
F.S.M., care a participat la Berlin 
la cea de-a 18-a sesiune a Con
siliului General al F.S.M., a pă
răsit vineri seara capitala Repu
blicii Democrate Germane, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

Oaspeții români au fost conduși 
pe aeroportul Schonefeld din Ber
lin de Herbert Warnke, președin
tele Prezidiului Uniunii Sindicate
lor Libere Germane, vicepreședin
te al F.S.M., Wolfgang Beyreuther, 
membru al Consiliului General al 
F.S.M. și membru al Prezidiului 
Uniunii Sindicatelor Libere Ger
mane, și de alți activiști ai Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane. A 
fost prezent, de asemenea, Nicolae 
Ghenea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D.G.

Vizita in U.R.S.S. 
a delegației de 

activiști ai P.C.R.
MOSCOVA 20 — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, tran
smite : Delegația de activiști ai 
C.C. al P.C.R., condusă de tov. 
Teodor Haș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Arad al P.C.R., care 
se află în vizită în Uniunea So
vietică, a avut vineri o convorbire 
cu V. V. Krotov, prim-adjunct al 
ministrului construcțiilor de ma
șini grele, energetice și de transport 
al U.R.S.S., asupra unor probleme 
de specialitate. Oaspeții români au 
vizitat în cursul după-amiezii Insti
tutul electrotehnic unional „V. I. 
Lenin", din Moscova.

Delegația Consiliului
General A. R.L.U.S. 

în capitala 
R.S.S. Estone

MOSCOVA 20. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite: Delegația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., condusă de Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., a sosit vineri într-o vi
zită de două zile în orașul Tallin, 
capitala R.S.S. Estone.

Delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S. a avut o convorbire cu 
Artur Vader, secretar al C.C. al 
P.C. din Estonia.

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R. 
PENTRU METALURGIA 

NEFEROASA
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 

La Budapesta a avut loc a trei- 
zecea ședință a Comisiei Perma
nente C.A.E.R. pentru metalurgia 
neferoasă. La ședință au participat 
delegații ale țărilor membre 
C.A.E.R. — Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S., precum și de
legația Iugoslaviei. In calitate de 
observatori au participat delegații 
de reprezentanți ai Republicii 
Populare Democrate Coreene și 
Republicii Democrate Vietnam.

Comisia a examinat problemele 
de primă urgență care decurg din 
prevederile Comitetului Executiv 
al Consiliului cu privire la colabo
rarea dintre țările membre C.A.E.R. 
în domeniul metalurgiei neferoase 
șl le-a inclus în planul său de 
lucru.

A fost examinat, de asemenea, 
raportul privind progresul tehnic 
în producția de aluminiu, cupru, 
plumb, zinc și produse din aces
tea, precum și rezultatele confe
rinței și expoziției țărilor membre 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în legătură cu 
economisirea și înlocuirea metale
lor neferoase.

Comisia a examinat unr’'» pro
bleme privind colaborarea -ilor
membre C.A.E.R. și R.S.F.I lo-
meniul producției de meta fe
roase și semifabricate, sch Jului
de informații tehnico-știii? >ce în
ramura metalurgiei neferoaie și 
alte probleme ale colaborării, și au 
fost adoptate recomandări cores
punzătoare.

Comisia a adoptat planul său 
de muncă pe anii 1969—1970.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, cola
borare frățească și înțelegere reci
procă.

încheierea sesiunii 
parlamentare franceze

PARIS 20 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : Vineri s-a încheiat sesiunea parlamen
tară franceză de iarnă, deschisă la 
2 octombrie. Senatul și-a încheiat 
lucrările prin adoptarea unui proiect 
de lege care semnifică respingerea 
reformei Senatului preconizată de 
guvern și care prevedea în esență 
transformarea acestui for într-o a- 
dunare consultativă cu caracter eco
nomic. social, administrativ șl cul
tural. Cu 229 de voturi pentru, AL 
contra și 120 de abțineri, a fost : ’ 
doptată propunerea senatorului gau /- list Prelot, care prevede confirma
rea și lărgirea atribuțiilor legislati
ve ale Senatului.

In ce privește Adunarea Naționa
lă, ultima sa acțiune importantă 
înaintea încheierii sesiunii a fost a- 
doptarea definitivă, în a treia lec
tură a legii care autorizează exerci
tarea drepturilor sindicale în între
prinderi. A fost adoptată, de aseme
nea, fără opoziție, cu 441 voturi și 
39 de abțineri, reforma universi
tară elaborată sub îndrumarea lui 
Edgar Faure, ministrul educației na
ționale.

Acord greco-turc 
în problemele 
învățamintului

(Urmare din pag. I)unul automobil pentru a rula cu o viteză medie de 95 km pe oră timp de 34 de ani fără întrerupere, ceea ce ar permite să facă de 400 ori înconjurul Pămîntulul.Pentru cei trei cosmonauțl — Frank Borman. James Lovell șl William Anders — zborul comportă marl riscuri, mai ales în trei momente ale experienței: plasarea pe orbita lunară. abandonarea acestei orbite și revenirea în atmosferă.Dat fiind interesul legitim cu care opinia publică va urmări, în zilele următoare,, această experiență cosmică, precum și în legătură cu întrebările pe care cititorii și le pun. în genere, cu privire la semnificația zborurilor în Lună, am solicitat la New York și Moscova părerile unor cosmonauțl șl oameni de știintă.
FRANK BORMAN, comandantul 

navei cosmice „Apollo-8", răspunde 
Ia întrebările corespondentului Ni
colae Ionescu.

ÎNTREBARE: Care este valoarea 
științifică și practică a zborului na
vei „Apollo-8“ 1RĂSPUNS : Acest zbor are o mare însemnătate pentru realizarea programului care își propune trimiterea pe Lună a unei nave cosmice cu oameni la bord. El va verifica capacitatea de manevrare a vehiculului care urmează să alunizeze. El ne va furniza date suplimentare cu privire la anomaliile presiunii gravitaționale a Lunii asupra navelor cosmice. Ne va aduce multe informații utile pentru succesul zborurilor noastre viitoare.

ÎNTREBARE: Ce părere are fa
milia dv. despre această „escapadă" 
cosmică ?RĂSPUNS : N-am prea discutat cu cei de acasă acest subiect. Cred că multi oameni au o impresie greșită despre modul cum privim noi aceste zboruri și cîntărim riscurile lor. Misiunea noastră este foarte bine chibzuită și este pregătită de aproape 10 ani. Copiii mei — am doi băieți, 

unul de 17 și unul de 15 ani — sînt mult mai interesați, și pe bună dreptate, de activitatea lor școlară și sportivă.
ÎNTREBARE: Cum veți fi îmbră

cat și ce menu vi s-a rezervat pen
tru acest zbor, care, practic, are loc 
de revelion ?RĂSPUNS : Nu vom fi costumați ca de revelion. Va trebui să ne privăm de ținuta tradițională acestei îm
Azi, trei păminteni pornesc spre Lună
prejurări. Mîncarea noastră va fi foarte asemănătoare cu meniul de pe nava „Apollo-7“, cu excepția că s-a adăugat mai mult zahăr la regimul nostru alimentar pentru a avea mai multă energie și un crăciun mai dulce în spațiul cosmic. Aș vrea să adaug că vom avea la dispoziție și- curcan, pregătit însă, bineînțeles, în mod special. Din acest punct de vedere am putea vorbi de prima „petrecere" cosmică de sfîrșit de an. Dar, spre a reveni la lucruri serioase, sperăm că vom duce cu bine la capăt această experiență și că rezultatele obținute vor spori patrimoniul științific al omenirii.

Solicitat de corespondentul „Scîn- 
teiî“ Silviu Podină să-și spună pă
rerea în legătură cu o serie de 
probleme privind zborul în Lună, 
cunoscutul cosmonaut sovietic 
GHERMAN TITOV a declarat :„Vom zbura în Lună, vom zbura în scopuri științifice. Cine va fi a- colo primul și cînd — în 1969 sau 1970 — nu este atît de important pentru omenire. în prezent, copiii din toate școlile de pe pămînt evocă cu egală mîndrie numele lui Galilei și Columb, Țiolkovski și Gagarin, 

deoarece aceștia nu sînt ființe extraterestre, ci oameni, și numele lor întărește mîndria de a fi om.Multe din previziunile făcute de savanti în baza cercetărilor teoretice și-au găsit confirmarea în experiențele practice. Dar zborurile cos- monauților în spațiul cosmic, lansarea stațiilor automate înzestrate cu aparatură complexă nu sînt promenade ori experiențe distractive. Ca și oricare altă pătrundere de către 

om în tainele naturii — în măruntaiele pămîntului, în străfundurile oceanului, în lumea infinită a atomului — zborurile în Cosmos sînt călătorii în necunoscut 1 Cu toate pregătirile cele mai minuțioase, sînt posibile situații imposibil de prevăzut. Pentru a evita surprizele care pot duce la catastrofe, trebuie verificată de nenumărate ori aparatura, trebuie trimise dispozitive automate de explorare și abia după aceea trebuie trimiși și oameni. Prozaic 7 N-ai ce face...Fără îndoială că s-ar fi găsit destui entuziaști gata să-și riște viața de dragul științei. Dar, după părerea savanților și cosmonauților sovietici, pînă nu se va face o verificare repetată a întregului complex tehnic legat de un asemenea zbor, pînă nu se va obține maximum de securitate pentru om. zborul în Lună, aselenizarea nu constituie, pur și simplu, un risc, ci este de-a dreptul o aventură.Sînt gata să zbor spre Lună de îndată ce mi se va spune că se poate. Și atunci, zburînd, vă voi relata cu plăcere la televiziune ce văd. ce simt, ce percep".

In determinarea perspectivelor zbo
rurilor spre Lună, opiniile unora 
dintre oamenii de știință care răs
pund de programele cosmice pre
zintă, firește, o însemnătate deose
bită. La rugămintea trimisului Ia 
New York, a binevoit să răspundă 
cîtorva întrebări, Dr. GEORGE 
MUELLER, director adjunct pentru 
zborurile cosmice cu piloți în Admi
nistrația națională pentru aeronautică 
șî spațiul cosmio (NASA).

ÎNTREBARE: Ce se așteaptă în 
mod concret de la explorarea Lu
nii ?RĂSPUNS : Sîntem de părere că după ce vom ajunge în Lună vom dori să explorăm suprafața Lunii, în acest scop am putea să înființăm o rețea de trei sau mai multe stații permanente de observație, de la care s-ar transmite pe Pămînt înregistrări automate ale mișcărilor suprafeței Lunii. S-ar putea măsura, de asemenea, schimbările din atmosfera Lunii și s-ar putea stabili natura exactă a satelitului nostru natural. Cunoașterea științifică a Lunii, a originii și a evoluției ei ne-ar ajuta să înțelegem mai bine natura propriei noastre planete.Primele expediții ar stabili cele mai bune amplasări pentru stațiile cu personal permanent care ar putea fi similare cu acelea folosite în prezent în Antarctica. Acolo s-ar efectua experiențe științifice practice, printre care studii geologice, examinări ale solului adînc și studierea înălțimilor mari, a planetelor și a Soarelui. Resursele care există în Lună vor fi examinate pentru a fi 

eventual folosite, fie chiar în Lună, fie pe Pămînt.
ÎNTREBARE: Cum sînt concepu

te stațiile cosmice cu personal si la 
ce vor servi ele ?RĂSPUNS : Sperăm ca într-un viitor foarte apropiat, poate în 1971, să plasăm pe orbită o mică stație cosmică. Oamenii ar putea să trăiască și să lucreze în compartimentele ei spațiale timp de 28 de zile, iar ulterior — timp de 58 de zile. Volumul afec

tat este aproximativ acela al unei case mici și de aceea sperăm să găsim loc pentru tot echipamentul necesar primelor experiențe.Ulterior, ne imaginăm menținerea unor stații cosmice mari, pe o orbită joasă a Pămîntului, pe o orbită înaltă și pe o orbită sincronă în jurul Pămîntului, care vor putea aduce mari servicii în prognoza și controlul situației atmosferice, avertizarea dezastrelor naturale, controlul traficului naval și aerian, precum și descoperirea și folosirea de noi surse de alimente și de apă. Stațiile cosmice vor permite, de asemenea, efectuarea unor experiențe biologice și medicale prețioase și ulterior și-ar putea lărgi activitatea, devenind depozite de combustibil și provizii pentru călătoriile la înălțimi și mai mari, spre Lună și apoi spre planete.
La rîndul său, savantul sovietic 

ARI STERNFELD, laureat al Premiu
lui internațional pentru astronauti
cs, răspunzînd la solicitările cores
pondentului ziarului nostru, a de
clarat :Uriașele perspective pe care le deschide în fata omenirii cucerirea Lunii constituie tema a numeroase articole în literatura științifică si în 

presa din lumea întreagă. Părerile mele în aceste privințe sînt cunoscute amatorilor de cosmonautică din România, din cărțile mele, „Sateliții artificiali". „De la sateliții artificiali la zborurile interplanetare" și „Zborurile interplanetare", apărute si în limba română la București.Aș vrea să-mi spun aci părerea în ceea ce privește însemnătatea pe care ar putea s-o aibă Luna ca stație intermediară pentru zborurile lungi în Cosmos spre Marte, Venus, și în alte direcții. După părerea mea, Luna nu este potrivită pentru acest scop : ea este situată prea departe de suprafața Pămîntului. în afară de aceasta. întrucît masa ei și prin urmare și forța ei de atracție sînt relativ mari, ar fi nevoie să se consume mult combustibil la început pentru frînare la aselenizarea navei cosmice pe suprafața Lunii, iar apoi pentru ca nava să-și ia din nou zborul. Calculele dovedesc că este mai avantajos să se folosească în calitate de stație intermediară un satelit artificial care să se rotească în jurul planetei noastre la o înălțime nu prea mare. Aceasta ne va permite să efectuăm zboruri cu mult mai rapide și cu un consum de combustibil mai mic.Dar. deși, după părerea mea, Luna nu va deveni o stație interplanetară intermediară, pe suprafața ei se vor construi tot felul de instalații și încă în stil mare. Acestea vor înviora priveliștea monotonă a Lunii cu forme arhitectonice variate.Cucerirea Lunii ridică o serie de probleme internaționale juridice și politice care de altfel se și discută. 
Nu încape îndoială că atunci cînd se 
va pune în sfîrșit capăt cursei înar
mărilor, cînd toate energiile umane, 
toate resursele materiale și intelec
tuale ale societății vor fi folosite nu 
pentru crearea de arme de distrugere 
și război, ci pentru binele omenirii, 
cînd va fi asigurată o colaborare paș
nică între popoare, toate problemele 
litigioase în acest domeniu vor putea 
fi soluționate. Cucerirea Lunii poate 
și trebuie să devină o verigă a co
laborării internaționale în numele 
progresului științei.

ATENA 20 (Agerpres). — între guvernele Turciei și Greciei a Intervenit un acord în problemele învă- țămîntului în școlile minorităților turcă și greacă din cele două țări, anunță un comunicat publicat vineri la Atena. Aceste probleme au provocat, timp de mai mulți ani, numeroase litigii între cele două țări,Acordul a fost realizat în cadrul lucrărilor Comitetului comun constituit în baza tratatului cultural greco-turc din 1951. Comunicatul precizează că aceste lucrări s-au desfășurat în două faze, la Ankara și Atena, într-o „atmosferă de cordialitate și cooperare prietenească".într-o declarație specială, ministrul de externe grec, Plpinelis, îșl exprimă satisfacția pentru realizarea acordului în care vede „un pas înainte pe calea spre îmbunătățirea relațiilor greco-turce",
„Ciocîrlia" 

în Mexic
Intre 9 și 17 decembrie 1968, 

ansamblul folcloric românesc 
„Ciocîrlia" a prezentat un ciclu 
de spectacole în Mexic. A- 
ceastă primă vizită a unui an
samblu folcloric român în Mexic, 
după cum s-a subliniat în mai 
multe ziare, „este ultimul mare 
eveniment cultural al celei de-a 
19-a olimpiade"

In ziarul „La Prensa" se subli
niază : „2000 de ani de legendă, 
furtunoasă istorie și fina sensibi
litate artistică, au creat un deo
sebit folclor de un colorit unic, 
un ritm ce alternează veselia cu 
nostalgia care, transformate în cin- 
tecul și dansul acestui popor, 
delectează vederea, bucură auzul 
și mișcă sufletul".
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