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Nu o dată, în anii 
tndepărfafi, pe cînd 
trăiam la sat, am 

auzit un cînfec amar care 
începea așa :

Omul dacă-mbătrînește 
pune-i paie și-l pîrlește...

vărll depline — în timp 
— a vechii șl spinoasei 
probleme a bătrînilor — 
a făranilor care nu mai 
pot munci.

Omul dacă-mbătrînește...
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Cu alfe cuvinte, dacă a 
îmbăfrînif și nu mai poate 
munci să-și cîșfige exis
tenta, omul nu mai avea 
dreptul la viafă. Trăind, 
el constituia o povară 
destul de grea pentru cei 
din juru-i, pentru că — 
așa cum spune cu străve- 
chea-i experiență și înțe
lepciune poporul —

Nu. Trebuie să alungăm 
cînfecul acesta vechi și 

i amintire. Dacă 
la fără îmbătrî- 

nu mai este în 
muncească, el 

să aibă dreptul 
la o viafă liniș-

din 
de 
Și ' 

să

amar 
omul 
neșfe 
sta re
continuă 
la viafă, 
tită, nechinuifă de lip
suri, fără a deveni povară 
penfru membrii familiei 
sale. Orînduirea socialistă

iectul va căpăta putere de 
lege.

Lectura atentă a pro
iectului de care ne ocu
păm ne arată că sistemul 
de pensionare a fărani
lor bătrîni este un sistem 
unitar, bazat pe 
nea socialistă, 
gîndit cu multă înțelep
ciune, este realist și pri
vește interesele țărănimii 
noastre în ansamblu. Zo
nele țării noastre nu sînt 
egale în bogăfii. Unele 
cooperative de producfie 
sînt mai vechi, mai bine 
utilate și mai înfelept or
ganizate și dau venituri 
mari. Ele contribui

atifudi- 
Proiectul,

Gură de om, 
Gură de dine
Cere pîine...

DE CONSTRUCȚIE
PE ȘANTIERELE INDUSTRIALE

De cînd lumea, existen
ta bătrînilor a constituit 
la fără — mai ales la țară 
— o grea problemă. Cîte 
drame, cîte tragedii nu 
s-au petrecut de-a lungul 
timpului în satele noas
tre. Bătrîni lăsafi în pără
sire de propriii lor copii, 
ori izgonifi din case.

— Du-te, taică, încotro 
întinde 

> să te

ANCHETA
„SC1NTEI

electricăStația de 110 V a Com
binatului de îngrășăminte azotoaso 
Tg. Mureș (sala bornelor princi

pale)

CE MĂSURI AȚI LUAT PEN
TRU MENȚINEREA UNUI RITM 
SUSȚINUT DE EXECUȚIE PE 
ȘANTIERE DIN PRIMELE LUNI 
ALE ANULUI? ÎN CE STADIU 
SE AFLĂ LUCRĂRILE PE ȘAN
TIERUL DV. ? CARE SÎNT FAC
TORII FRÎNĂ, ACOLO UNDE 
EXISTĂ, IN REALIZAREA LA 
TERMEN A INVESTIȚIILOR ? 
Am adresat aceste întrebări 
unor beneficiari de investiții 
și unor cadre din conducerea 
cîtorva șantiere industriale 
din regiunile Hunedoara, 
Galați șl Iași.

Hod furnal de la
Hunedoara poate fi gata 
cu 2 luni înainte
de termen

în plină 
modern 

i. Lucră-

La Hunedoara se află ' 
construcție un nou șl 
furnal de 1 000 metri cubi. 
rile de execuție a acestui obiectiv 
important al industriei siderurgice, 
începute cu șapte luni în urmă, se 
află într-un stadiu avansat. Am 
solicitat pe ing. CONSTANTIN DAN, 
șeful șantierului de construcții, să 
răspundă la întrebările noastre.

— De la început vreau să arăt 
că pe șantier se menține și acum, 
în timpul iernii, un ritm constant, 
susținut de lucru. Secretul constă 
în măsurile luate din vreme de 
conducerea întreprinderii pentru 

. organizarea judicioasă a lucrărilor.
Am acționat și ne îndreptăm forțele, 
în continuare, în trei direcții princi
pale: mecanizarea complexă a exe
cuției lucrărilor, organizarea rațională 
a muncii șl specializarea constructori
lor. La toate categoriile de lucrări 
se folosesc utilaje cu un randa
ment sporit, adaptabile la o mare 
varietate de operații. Brigăzile și 
echipele au fost alcătuite din mun
citori cu o calificare ridicată și cu 
experiență în construcțiile side
rurgice. Pe măsura lărgirii frontu
lui de lucru, am trecut la organi
zarea muncii în două și trei schim
buri.

— Activitatea brigăzilor de con
structori este sincronizată cu cea 
a montărilor, lucrările executîn- 
du-se într-un flux continuu — a 
ținut să precizeze ing. ZAHARIA 
FARCAȘ, șeful șantierului de mon
taj. Pe șantiere 3-a introdus un 
control riguros pe faze și operații, 
la efectuarea căruia sînt atrase ca
drele tehnice. Se înțelege că și a- 
ceste măsuri au avut efecte pozi
tive asupra ritmului de execuție. 
In prezent, sînt terminate sau se 
află într-un stadiu avansat cîteva 
lucrări importante: coșul de fum, 
epurarea brută și fină a gazelor,

estacada buncărelor de minereu, 
scheletul de rezistență al halei de 
turnare. S-au ridicat două cau- 
pere, iar al treilea se află în faza 
de montaj.

Cum sprijină uzinele construc
toare de mașini, proiectanții și mi
nisterul titular de investiții efor
turile constructorilor și montorilor 
pentru punerea în funcțiune la 
termen a furnalului? Iată ce ne-a 
relatat tov. GHEORGHE MOLDT, di
rector tehnic al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hunedoara:

— Există condiții pentru a 
scurta cu cel puțin două luni ter
menul de dare în exploatare a 
furnalului. Nu totul depinde însă 
de noi. Se cer rezolvate urgent 
cîteva probleme. Despre ce este 
vorba? Din lipsă de prevedere, 
constructorii nu au asigurate că
rămizile necesare pentru zidirea 
cauperelor. Solicităm ministerul să 
intervină prompt pentru a primi 
cît mai repede aceste materiale. 
Cu acuitate se pune și problema li
vrării construcțiilor metalice și a 
utilajelor. Furnizorii noștri — uzinele 
„23 August" ș! „Vulcan’-București, 
Uzinele de construcții de mașini din 
Reșița — trebuie să privească cu toa
tă răspunderea această sarcină, trimi- 
țîndu-ne la timp sau chiar mai de
vreme utilajele șl construcțiile meta
lice contractate. Spunem aceasta 
gîndindu-ne la faptul că avansul 
lucrărilor față de termenele în
scrise în grafice poate fi mărit cu 
fiecare zi și furnizorii trebuie să 
țină pasul cu noi. Este în intere
sul economiei naționale să scurtăm 
cît mai mult durata de construcție 
a furnalului, întrucît aceasta în
seamnă zeci de mii de tone de me
tal în plus.

Consecința greșelilor 
de proiectare 
la Combinatul de fibre 
artificiale din Brăila

o fii
sSȘ-S.'i

Știința trebuia să ievfflă 
un factor activ, diaaaik 
al praareSahii aiatarial 
și spiritual M societăți

Este adevărat că pla
fonul de la care se în
cepe nu esfe unul spec
taculos, însă nu spectacu
losul ci înțelepciunea și 
realismul sînt caracteristi
cile regimului nostru. Nu 
ne-am întins niciodată 
mai mult decît ne-a fost 
plapuma. De aci succesele 
noastre reale, baza lor 
trainică, dezvoltarea lor 
de la zi la zi și de la an 
la an asigurată. Stadiul 
de dezvoltare economică 
a cooperativelor, posibi
litățile pe care le au în
găduie ca, deocamdată, 
să se acorde țăranilor bă- 
frîni pensii la nivelul a- 
nunfat în proiect. Nu 
există însă nici o îndoială 
că pe măsură ce coope
rativele agricole de pro
ducție se vor întări din 
punct de vedere econo
mic, pensiile bătrînilor 
cooperatori vor crește. 
Ritmul de dezvoltare și de 
îmbogățire al fiecărei coo
perative de producție în 
parte și al tuturor coope
rativelor 
laolaltă depinde, în pri
mul rînd, de cooperatori, 
de modul în care ei vor 
ști să se organizeze și să 
se gospodărească, de 
munca lor, de hărnicia lor.

Pensia reprezintă mai 
mult decît suma bănească. 
Cooperatorii pensionari 
vor continua să păstreze 
în folosința lor lotul de 
pămînf pe care l-au folo
sit înainte de pensionare, 
vor primi de la coopera
tivă ajutor în natură, sub 
formă de produse și, în 
unele locuri, chiar ajutor 
în bani, din fondul spe
cial de 2 la sută.

Acum cîteva săpfămîni, 
vizitînd o serie de coope
rative agricole de pro
ducție și în convorbirile 
mele cu cooperatorii ve
nind vorba și despre ță
ranii bătrîni, care ar urma 
să primească pensii, am 
aflat — nu fără oarecare 
mirare — că numărul a- 
cestora este destul de 
mare.

Zaharia STANCUmulte 
cu ce

de producfie

vezi cu ochii și 1 
mîna. N-am cu ce 
hrănesc și pe tine.

Și, înfr-adevăr, în 
cazuri, fiul nu avea 
să-și hrănească tatăl și cu 
afît mai pufin bunicul.

între multe alfe pro
bleme cu rezolvare difi
cilă, regimul nostru a moș- 
tenif-o de la înaintași și 
pe aceasta. Tn drumurile 
noastre prin fără, la vizi
tarea cooperativelor agri
cole de producție, în con
vorbirile cu sătenii, am 
auzit deseori întrebarea :

— Cum 
.frînii ?

Explicam 
cepeam. Și 
două zile în urmă, 
rele noastre au publicat, 
aproape pe o întreagă 
pagină, „Proiectul de Sta
tut al Casei de pensii a 
membrilor cooperativelor 
agricole de producfie". 
Prin cuprinsul lui proiec
tul acesta de Statut pune 
o trainică temelie rezol-

facem cu bă-

pe cît 
acum,

ne pri- 
iafă, cu 

zia-

singura orînduire 
care dă posibilitatea ca 
băfrînefea țăranului să fie 
asigurată prin însăși mun
ca lui.

Tn cele două zile care 
s-au scurs de la publica
rea lui, „Proiectul de Sta
tut al Casei de pensii a 
membrilor cooperativelor 
agricole de producfie" a 
fost citit și discutat cu 
însuflețire în cercurile să
tești interesate și a pro
dus pretutindeni satisfac
ții. Problema pensiilor 
penfru țăranii bătrîni, a 
cărei rezolvare era atît de 
așteptată în lumea sate
lor, a trecut de la faza de 
studiu la aceea de proiect. 
Fără multă întîrziere pro-

deci la fondul general de 
pensii cu sume mai mari 
decît cooperativele care, 
dinfr-o cauză sau alta, nu 
au atins încă un înalt ni
vel de dezvoltare. Pen
siile țăranilor bătrîni de la 
cooperativele bogate ca 
și de la cele mai pufin 
bogate vor fi egale. Se
ceta, sau oricare alte ca
lamități ale naturii, care 
vor scădea ici și colo pro
ducția, nu vor influenta 
în nici un fel plata la 
termen a pensiilor.

în schimb, cu cît coo
perativele vor fi mai pu
ternice, cu afît ele vor 
putea să asigure un aju
tor mai substantial în na
tură și chiar în bani.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Iată-ne la Combinatul de fibre 
artificiale din Brăila. Deși lucră
rile de construcții-montaj sînt 
practic terminate,la cele două fa
brici de celofibră și rețele de cord, 
totuși ele nu funcționează decît cu 
jumătate din capacitatea proiecta
tă. Cum se explică această 
ție ? — am întrebat pe ing. STAN 
BREZUICĂ, șeful serviciului de in
vestiții al combinatului.

— Am să mă refer doar la una 
din cauze pe care o socotim prin
cipală — și anume, la greșelile din 
detaliile de proiectare, întocmite

Scourl la anchetele 
„ScînteH"

I
I
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ALE CARPAȚILOR '

INSTANTANEE
Pe pamin tul Elad ei

DRUMURILE NOI INTRE
LEGENDE

Un prieten, îndrăgostit de munți 
pa viafă, în casa căruia rucsacul și 
bocancii nu se acoperă niciodată 
de praf, mi-a făcut o destăinuire ;

— Știi, am început să 
păr Carpafii...

Cunoscîndu-i pasiunea 
plorator al priveliștilor 
sentimentul mărturisit mi s-a părut 
cît se poate de firesc. Redescope
rim, pe alte trepte ale vîrstei, ex
perienței și sensibilității, oameni și 
cărți. De ce nu și peisaje ? Vibrafii 
noi pe vechi poteci.

— Nu, mi-a replicat prietenul, în 
acest caz e vorba de niște poteci 
noi. Locuri pînă nu de mult inac
cesibile, frumuseți nebănuife, pri
veliști hărăzite parcă numai vultu
rilor, cerbilor carpatini sau alpiniș- 
tilor încercafi, ne sînt acum la în- 
demînă. Mi-aduc aminte de orele 
acelea nesfîrșite, dezarmante pen
fru mulfi, ale urcușului spre pește
ra lalomicioara. Vara asta am re
venit acolo, instalat într-un autobuz 
luat din Sinaia. Nu mi-a venit să 
cred : cu mașina în Bucegi I Fiind
că s-a așternut, șerpuind curajos 
printre creste, un splendid drum fo
restier. De altfel nu e singurul,

redesco-

de ex- 
montane,

(Continuare în pag. a V-a)
ssî Răsfoind presa străină

De ce nu se

confec • Piatra filozofala se caufâ

Faptul divers 
cotidian

Consultațle la Cabinetul tehnic al 
Uzinei mecanice din Sinaia

In Editura Politică
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STATUTUL
CASEI DE PENSII
A MEMBRILOR

cămăși
COOPERATIVELOR
AGRICOLE
DE PRODUCȚIE

cu guler
(Proiect)

Lucrarea a fost tipărită în- 
tr-un tiraj de masă

O cămașă cu guler și 
manșete neșifonablle, flexi
bile, se poate considera că 
nu este o chestiune de lux, 
cl o necesitate pentru fieca
re bărbat, un atribut al ci
vilizației și confortului mo
dern (care prezintă avanta
je și în ce privește spăla
tul, călcatul, într-un cuvînt 
întreținerea ei). Nu mai 
vorbim că o asemenea că
mașă dă ținutei vestimenta
re a bărbatului acuratețe și 
eleganță. Preferată de toată 
lumea, ea este însă greu de 
găsit. De ce nu se află în 
magazine cămăși cu guler 
și manșete neșifonabile ? 
Iată o întrebare, la care am 
încercat să obținem răspuns.

Am stat de vorbă mai în- 
tîi cu tov. NICOLAE LU
PAN, director general ad
junct în Ministerul Comer
țului Interior:

— Adresați-vd industriei, 
Întrebați la Ministerul In
dustriei Ușoare — au fost 
primele sale cuvinte.

— Vom merge și acolo > 
dar am vrea să știm : pe dv. 
nu v-a preocupat această 
chestiune ? Nu ați remarcat 
interesul consumatorilor ?

— Ba da. Anul trecut au 
fost înregistrate cereri pen
tru aproximativ cinci mi
lioane de asemenea cămăși. 
Dar nu putem primi artico
lul din partea industriei. 
Pentru a satisface cit de cit 
cerințele, produse de acest 
fel au fost importate. Vom 
fi nevoiți să importăm și în 
anul în curs...

Reprezentantul comerțului 
explică această stare de lu
cruri cu aerul celui care nu 
putea face mai mult:

— La Încheierea contrac
telor noi am solicitat mereu

industriei acest articol. Am 
adus și mostre din străină
tate, pentru a fi studiate de 
către cercetătorii din indus
trie. Așteptăm.

Și au așteptat tovarășii 
din comerț, au așteptat ani 
de zile, așteaptă și astăzi, 
cu conștiința împăcată că 
în ceea ce îi privește și-au

— De ce numai citeva 
mii, cînd se cer milioane ?

Problema se complică. Ni 
se arată că pentru produ
cerea cămășilor amintite se 
cere o tehnologie specială, 
că e nevoie să se realizeze 
o inserție — care formează 
căptușeala gulerului și a 
manșetelor — că e nevoie.

de 3 ani ® Racheta cosmică și...

țesătura ® Comerțul, industria

ușoară și cercetătorii reco

mandă paciență... Dar pînă

cînd ?
no

de înțelegere și compătimi
re, care poate fi tălmăcit 
astfel: „de unde să știm noi 
cîte complicații, cîți ani de 
studiu cere rezolvarea unui 
guler neșifonabil ?" în loc 
de răspuns, ni se servește 
drept comparație realizarea 
rachetelor cosmice (poți să 
faci o rachetă în fiecare 
zi?) și ni se atrage atenția 
că nu-i de glumit cu o ma
șină de țesut poplin „înde
sat", că pentru asta trebuie 
răbdare.

Și totuși insistăm : se ocu
pă sau nu se ocupă cineva 
de acest produs ? Tovarășul 
director general ne asigură 
că „se ocupă o întreagă ar
mată de cercetători", care 
are la dispoziție toate mij
loacele materiale necesare.

La Institutul de cercetări 
textile unde, după afirma
țiile tov. Sablici se află „ar
mata", stăm de vorbă cu 
tov. ION HAlALĂU, direc
torul adjunct al institutului.

— De fapt, institutul nu 
construiește utilaje. Noi e- 
laborăm 
cație a 
Sarcina 
utilajul
cămășilor neșiionabile ne-a 
fost dată in mod suplimen
tar. în afară de asta, activi
tatea noastră n-a tost coor
donată în așa lei Incit să 
tie asigurate toate materia
lele de care aveam nevoie : 
patru piese trebuiau să ne 
vină de la „Vulcan", una 
de la Combinatul de cauciuc

rămîne în import, 
ce nu se pot fa- 
tară asemenea că-

făcut datoria. Numai că în 
magazine nu sînt cămăși 
neșifonabile, industria noas
tră nu le produce și toată 
speranța

— De 
brica în 
măși ?

— S-au fabricat citeva 
mii — ne-a spus tovarășul 
DOBROMIR SABLICI, direc
tor general în Ministerul In
dustriei Ușoare.

Ne exprimăm nedume
rirea :

de asemenea, de o țesătură 
cu un grad scăzut de con
tracție și deci „în ultimă 
instanță e nevoie de utilaje 
speciale și că aceste utilaje 
sint pe cale de a fi perfec
ționate la Institutul de cer
cetări textile abia în cursul 
acestui an".

— $i de cînd se perfec
ționează ?

— Studiul utilajelor a în
ceput din 1963.

— Si cînd vor începe să 
producă ?

întrebarea noastră naivă 
este întîmpinată cu un gest

tehnologii de labri- 
produselor textile, 
de a ne ocupa de 
necesar fabricării

D. MINCULESCU

(Continuare 
în pag. a n-a)

aceea îfi spuneam că redescopăr 
Carpafii.

Mi-am amintit de entuziasmul 
prietenului meu, privind deunăzi o 
hartă a acestor drumuri noi. Un a- 
devărat păienjeniș, suprapus între
gului arc carpatic. De la miazănoap
te, dinspre poala codrilor maramu
reșeni pînă jos, la tulburătoarea în- 
tîlnire geologică cu Dunărea. Dru
muri neconsemnafe pe hărțile o- 
bișnuite, drumuri ale lemnului, spec
taculoase, temerare, risipite, înco
lăcite, variate ca însăși natura stră
bătută, dar conducînd toate într-o 
unică direcție, îndrepfîndu-se, ca 
pîraiele ce se adună într-o mare 
apă, către magistrala unificatoare : 
pădurile și marile combinate care 
însofesc și ele lanțul carpatic.

Călătoria pe hartă era călăuzită 
de tovarășul Aurel Ungur, secretar 
general în Ministerul Economiei Fo
restiere. O călătorie imaginară de-a 
lungul celor 8000 de kilometri de 
drumuri forestiere construite în șe- 
senal și prelungită de-a lungul al
tor peste 10 000 care vor fi tăiate 
în Carpafi în viitorii cinci ani. Den
sitatea acestor căi de piatră esfe un 
indice care dă măsura gospodăririi 
rationale, intensive a pădurilor. Ves
tita țară a Vrancei începe să fie 
împînzifă de aceste drumuri stră
bătute de mașini, la fel ca și Munfii 
Țibleșului, niciodată „deschiși” pînă 
azi. O dată cu intrarea în noul an, 
legătura dintre Puzdra și Ostra, din
tre valea Bisfrifei și a Moldovei, 
scurtează cu aproape o sută de kilo
metri itinerarul traditional al lem
nului.

Dar lemnul nu este singurul „că
lător” pe aceste drumuri montane. 
Cele de pe rîurile Vîlsan, Topolog, 
Doamnei sînf intens folosite de con
structorii hidrocentralei de pe Ar
geș. După cum, pionierii care s-au 
îndreptat zilele trecute spre Obîrșia 
Lotrului, pentru a pune temeliile 
șantierului viitoarei hidrocentrale, 
au călătorit de asemenea pe un 
proaspăt drum forestier. Tn multe 
locuri drumurile noi folosesc și 
drept căi spre cota îndeobște greu 
accesibilă a pășunafului alpin, sau 
ajută la scoaterea mai lesnicioasă a 
unor minereuri din locuri pierdute 
în munți.

Totodată, fiecare nou kilometru 
„industrial” cucerit spre creste de 
către temerarii constructori, care-și 
pun astfel iscălitura în peisajul tra
dițional, este și un kilometru de 
splendori intrate în circuitul turis
tic. Cunoaștem și ne bucurăm mai 
profund de munfii noștri. Cufundați 
în calculele lor economice, absor
biți de 
nice, 
răgazul (și

ingenioase soluționări feh- 
specialiștii își găsesc totuși

M plăcerea) de a visa... 
Printre scheme și cifre, ei văd pro- 
filîndu-se de-a lungul noilor dru
muri ce se deschid cabane și baze 
turistice, își imaginează strălucirea 
pîrfiilor de schi. O serpentină inte
ligent proiectată este un resort care 
scapă din limitele strict funcționale, 
urcînd 
estetic.

Prin unul și același gest, mîna o- 
mului care construiește, tăind 
făgașe creației materiale, deschide 
inedite porfi ale frumosului. Sem
nificația poate scăpa cuiva? Mun
ca redescoperă Carpafii.

de ce nu ? — în plan

noi

Victor VTNTU

SI REALITĂȚI ■> ?
Cocoțate pe dealuri, pitite prin

tre coloși de stîncă sau coborîte 
lîngă albiile rîurilor, satele Ela- 
dei trăiesc momentele sosirii iernii, 
în țara celor 300 de zile însorite pe 
an a început sezonul ploios. Pămîn- 
tul înghite cu nesaț prețiosul dar 
al naturii. Dealurile și cîmpiile, pîr- 
jolite de canicula îndelungatei veri, 
își recapătă podoaba verde.

Aici confruntarea omului cu na
tura este deosebit de dură, încor
dată, uneori dramatică. Pămîntul 
roșiatic, sărac și zgîrcit, stoarce cu 
încăpățînare sudoarea țăranului, 
vlăguindu-1 înainte de a-i dărui 
roadele necesare existenței. „Le
genda frumuseții vieții satelor, scria 
„Akropolis", este falsă. Ănumiți o- 
rășeni sînt surprinși de faptul că 
atît de mulți țărani părăsesc apele 
cristaline ale izvoarelor răcoroase, 
aerul proaspăt și vin la Atena sau 
pleacă în Germania de vest. Cît de 
severă este însă realitatea : o tru
dă continuă pentru a zmulge pă- 
mîntului sărac tot ce poate da, con
diții înapoiate de viață, copii des
culți, femei de 80 de ani muncind 
din zori și pînă în amurg".

1965 a iost un an cu rod bogat 
în Grecia. Dar comercianții inter
mediari, care dau țăranilor împru
muturi cu dobînzi exagerate și 
vînd agricultorilor îngrășăminte 
chimice, insecticide și unelte agri
cole la prețuri duble, fixează acum, 
după bunul lor plac, și prețurile de 
cumpărare a produselor. Pentru 
țăran, neacceptarea prețului im
pus de intermediar înseamnă 
ruinare. Producătorii de cartofi din 
insula Mitilena au preferat, în a- 
cest an, să lase recolta să putre
zească în pămînt decît s-o vîndă 
la prețuri derizorii. într-o situație a- 
semănătoare se află acum proprie
tarii livezilor de portocali din anu
mite regiuni ale țării.

Pentru a se opune speculei co- 
mercianților intermediari, unii pro
ducători din sectoarele viticol, 
zootehnic, al citricelor etc., s-au 
unit în cooperative agricole. Un șir 
de cooperative au obținut apro
barea statului de a construi fabrici 
din fonduri proprii sau pe bază de 
împrumuturi de la Banca agricolă, 
pentru prelucrarea produselor lor, 
înlăturînd astfel veriga intermedia
rilor. Mai dificilă este însă situația 
cînd prin înființarea de întreprin
deri ale cooperativelor, monopolu
rile consideră că sînt lezate pro
priile lor interese. De pildă, acum 
cîteva luni crescătorii de vite au 
înaintat guvernului o cerere prin 
care solicitau aprobarea construirii 
unor fabrici pentru prelucrarea căr-

C. ALEXANDROAIE

(Continuare în pag. a V-a)
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ECOURI

Pentru cunoașterea 
mai bună a culturii 
materiale și a mărtu
riilor istoriei patriei

Continuăm să primim 
numeroase ecouri pe mar
ginea anchetei „Monu
mentele patriei noastre", 
apărută în „Scînteia" nr. 
6 756 din 30 septembrie 
1965. Cu privire la lucră
rile de întreținere a ope
relor lui Brâncuși de la 
Tg. Jiu, DIRECȚIA MO
NUMENTELOR ISTORI
CE DIN C.S.C.A.S. ne răs
punde următoarele :

„Proiectul pentru resta
urarea „Porții sărutului" 
ne-a fost trimis de către
C. S.C.A. spre avizare, o 
dată cu proiectul pentru 
metalizarea „Coloanei fără 
sfîrșit". Dacă avizarea ce
lei de-a doua lucrări a 
fost de îndată posibilă, 
proiectul pentru restau
rarea „Porții sărutului" 
a fost găsit necorespunză
tor. în consecință, D.M.I. 
a luat asupra sa întoc
mirea proiectului".

In continuare, răspun
sul arată că specialiștii 
din Direcția Monumente
lor Istorice s-au deplasat 
la Craiova în ziua de 5 
oct. luînd legătura cu 
organele locale. Apoi
D. M.I. s-a adresat între
prinderii „Marmura" și 
Fondului Plastic. Proiec
tul întocmit de D.M.I. 
se află la Fondul Plastic, 
unde a fost remis la 28 
octombrie pentru a fi de
finitivat sub forma unui 
deviz cu analize speciale. 
„îndeplinirea formalități
lor pentru definitivarea 
documentației — arată a- 
dresa — perfectarea for
melor contractuale și e- 
xecutarea lucrărilor cad 
în sarcina Sfatului popu
lar al regiunii Oltenia".

Sperăm că toate aceste 
formalități se vor reali
za cu operativitatea ne
cesară.

OFICIUL NAȚIONAL 
DE TURISM „CARPAȚI" 
ne răspunde că ancheta 
a venit în întîmpinarea 
preocupărilor O.N.T., dez
văluind o seamă de defi
ciențe ce îngreunează 
desfășurarea unor acțiuni 
turistice sau fac chiar im
posibilă organizarea al
tora.

Arătînd, printre altele, 
că agențiile teritoriale 
O.N.T. au organizat în a- 
nul 1965 un număr de 
340 excursii la cetatea ro
mană Sarmisegetuza și la 
cetățile dacice de la Gră
diștea Muncelulul, Cos- 
tești, Blidaru și Piatra 
Roșie, angrenînd peste 
12 500 turiști organizați în 
grupuri, răspunsul subli
niază în continuare: 
„Desigur că numărul ex

cursiilor șl al partlclpanfilor 
putea fi mult mai mare 
dacă organele locale dă
deau curs repetatelor noa
stre demersuri privind îm
bunătățirea drumurilor de 
acces spre aceste monumen
te și organizarea unor uni
tăți de deservire turistică 
(masă, cazare) în apropierea 
lor. Secfia regională de dru
muri Hunedoara a răspuns 
favorabil la propunerile 
O.N.T. privind îmbunătăți
rea unor căi de acces, însă 

■ lucrările nu au începui 
încă".

„în articol — se arată 
mai departe — este criti
cată — pe bună dreptate 
— lipsa materialelor de 
propagandă turistică la a- 
genția O.N.T. Deva, care 
să popularizeze obiectivele 
turistice din regiunea Hu
nedoara. Oficiul Național 
de Turism înțelege să li
chideze asemenea defi
ciențe dublîndu-și efortu
rile materiale privind pro
paganda turistică internă 
și îmbunătățind conținu
tul tematic al planului 
său editorial în sensul a- 
coperirii tuturor regiuni
lor țării".

Referindu-se la proble
ma ghidajului, răspunsul 
O.N.T. exprimă părerea că 
informarea amănunțită și 
descrierea științifică a o- 
biectivelor turistice, ce 
sînt foarte diferențiate ca 
domenii de activitate pe 
parcursul unui itinerar, 
nu pot rămîne în sarcina 
organizatorului de turism, 
ci trebuie să fie asigurate 
de ghizi selecționați și 
angajați de instituția care 
deține și administrează 
obiectivul turistic respec
tiv. „Recomandarea pri
vind organizarea unui sis
tem de învățămînt de 
stat pentru pregătirea 
ghizilor este una dintre 
cele mai valoroase propu
neri din anchetă".

„Oficiul National de Tu
rism apreciază — se spune 
în continuare în cuprinsul 
răspunsului — că în cadrul 
activității sale se manifestă 
încă deficiente în recrutarea 
și Instruirea organizatorilor 
de turism, în special In a- 
numlte centre regionale șl 
în raioane. Pentru reme
dierea acestei stări de lu
cruri au fost luate măsuri de 
îmbunătățire a criteriilor de 
selecționare șl de cuprin
dere a organizatorilor de tu
rism în cursuri locale de pre
gătire (inclusiv în cursuri
le Universităților popu
lare)".

EDITURA MERIDIA
NE răspunde: „în ca
drul anchetei publicate de

„Scînteia" se atrage aten
ția asupra tirajelor insu
ficiente în unele cazuri, 
șl a inexistenței la monu
mentele principale a unor 
standuri cu tipărituri, 
precum și asupra reparti
zării nu întotdeauna judi
cioase a publicațiilor. 
Unele din deficiențele 
semnalate s-au produs, 
de fapt, pe rețeaua de 
difuzare. Astfel, se ara
tă că la Brașov nu se 
găsește nici un ghid tipă
rit. Dar editura noastră a 
publicat în 1963 un 
mic îndreptar turistic 
pentru Brașov într-un ti
raj total de 18 500 exem
plare, care ar trebui să 
se găsească la unitățile de 
difuzare din oraș. Din da
tele furnizate de Direcția 
Difuzării Cărții, la ulti
mul inventar în stoc mai 
existau 1150 exemplare.

Nu considerăm însă că 
prin acest mic îndrep-

tar turistic editura și-a 
achitat datoriile față de 
tezaurul de monumen
te istorice din Brașov. In 
legătură cu aceste monu
mente se găsesc informa
ții substanțiale în „Circui
tul marilor trecători" de 
curînd publicat. Mai sînt 
în pregătire încă patru 
lucrări".

După ce enumeră unele 
lucrări interesante aflate 
în portofoliu, scrisoarea 
Editurii Meridiane arată :

„Considerăm îndreptăți
tă critica din „Scînteia" 
în legătură cu operativita
tea insuficientă a editurii 
în publicarea acestui gen 
de lucrări. Au fost luate 
măsuri pentru lărgirea 
cercului de colaboratori, 
prin atragerea unor spe
cialiști. Discuțiile avute 
cu sprijinul consiliilor re
dacționale ale editurii au 
dus ta alcătuirea unui 
program de perspectivă 
pentru popularizarea mo
numentelor istorice, pe 
baza căruia s-a trecut la 
contractarea pe scară lar
gă".

în legătură cu întreți
nerea și valorificarea mo
numentelor s-au primit 
la redacție numeroase 
scrisori din partea citito
rilor. Astfel, tov. GHEOR- 
GHE BERGA, student 
din Cluj, ne scrie : „Anul 
trecut, în vară, am fost la 
Șiria, unde am vizitat ce-

tatea, care, din păcate, e 
gata să se dărîme, fără să 
se ia vreo măsură de con
solidare (ca să nu mai 
spun că nu există nici un 
tabel care să ofere date 
privind istoricul ei). Tot
odată, am vizitat muzeul 
memorial Ion Slavici, con
dus de un profesor din 
localitate care se ocupă 
benevol, din pasiune, de 
îngrijirea lui, fiindcă sfa
tul popular nu angajează 
un muzeograf, deși ar a- 
vea în schemă acest post". 
Corespondentul relatează 
că muzeul e foarte bine 
aranjat, dar are nevoie de 
unele reparații urgente. 
„In Cluj — continuă scri
soarea— se află la margi
nea căii Turzll (deci pe șo
seaua nr. 1 a țării, Bucu
rești — Oradea) Turnul Croi- 
lorilor șl o parte din zidul 
din secolul XV al vechil ce
tăți. Deși restaurat de cîfl- 
va ani, Turnul stă închis. 
Inaccesibil vizitatorilor". Co
respondentul propune să se 
organizeze acolo un muzeu 
al orașului Cluj.

După cum ne semnalea
ză tov. GH. MOȘTEANU 
și M. SANDU din Boița, 
raionul Sibiu, castelul 
Turnu Roșu, aflat la in
trarea Oltului în defileu, 
monument bogat în docu
mente de o deosebită în
semnătate istorică, are 
nevoie de urgente inter
venții de restaurare.

Emisiunile de știință, organizate cu regularitate de studioul de te
leviziune, antrenează un număr tot mai mare de specialiști din 
diferite domenii. Iată-i pe unii dintre aceștia în fața camerelor de 

luat vederi, într-un „dialog" cu telespectatorii
Foto i Gh. Vlnțliă

• Teatrul de Operă șl Balet : COSI 
FAN TUTTE — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : TIR- 
GUL DE FETE - 19,30.
0 Teatrul Național „1. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : REGELE MOARE — 
19,30, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE
— 16, ÎNTILNIRE CU ÎNGERUL _ 20. 
© Teatrul de Comedie : ȘEFUL SEC
TORULUI SUFLETE — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : NIMIC NU SE PIERDE, DRAGUL 
MEU — 19,30, (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : INTRIGA și IUBI
RE — 15, FII CUMINTE, CRISTOFOR I
— 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru): OPT FEMEI — 16, 3.3.3. —20. 
® Teatrul „Barbu Delavrancea" : RĂ
DĂCINI — 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 15,30, CINCI SCHIȚE și 
CÎNTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : FIRUL DE 
AUR — 20.
9 Teatrul „Țăndărică” (sala din Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE — 9, MINA CU CINCI DEGE- 
TE — 19, (sala din str. Academiei) : 
UMOR PE SFORI — 9.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : PROFESORUL DH 
FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT - 20. 
O Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA 
SE JOACA PE LA NOI - 20.
® Circul de stat : BAL MASCAT ȘI.» 
ACROBAT — 19,30.

TELEVIZIUNE

//CT© sg joaca

pe scenele

teatrelor noastre"

în urma anchetei inti
tulate „Ce se joacă pe 
scenele teatrelor noastre", 
apărută în nr. 6 784 al 
ziarului nostru, CONSI
LIUL TEATRELOR ne-a 
comunicat că a avut loc 
o ședință lărgită a 
Comitetului executiv al 
C.S.C.A., la care au parti
cipat directorii de teatre 
și în care s-a dezbătut 
problema repertoriilor 
teatrelor dramatice pe 
stagiunea 1965/1966. Cu a- 
cest prilej s-au luat — 
spune adresa — „măsuri 
de îmbunătățire a reper
toriilor teatrelor care au 
fost considerate nesatis
făcătoare". Mai multe 
teatre ne-au informat, de 
asemenea, asupra unor 
modificări introduse în 
repertoriul lor, ca urmare 
a însușirii criticilor cu
prinse în ancheta „Scîn- 
teii". Astfel, TEATRUL 
NAȚIONAL DIN CRAIO
VA ne relatează, printre 
altele, că a renunțat 
la o piesă nesemnificativă 
(„Porunca a 7-a: fură 
mai puțin" de Dario Fo), 
introducînd în locul ei 
„Act venețian" de Camil 
Petrescu. In răspunsul

TEATRULUI DE STAT 
DIN BAIA MARE se a- 
rată că direcția teatrului 
și consiliul artistic au 
hotărît înlocuirea come
diei minore „Cînd vine 
barza" de Andrâ Roussin 
și au stabilit să includă 
în repertoriul actual și o 
piesă românească dintre 
cele două războaie, alege
rea oprindu-se deocam
dată la „Omul cu mîrțoa- 
ga“ de G. Ciprian.

Trebuie să remarcăm fo- 
fușl, la cîfeva luni după în
ceperea stagiunii, că multe 
teatre din București șl din 
țară îșl îndeplinesc foarte 
încet șl greoi sarcina îm
bogățirii repertoriului lor, a 
orientării acestuia spre opere 
de înaltă cultură șl de ac
tualitate. Pe afișele bueu- 
reștene au figurat pînă a- 
cum puține premiere cu 
piese originale, cu piese 
contemporane valoroase din 
repertoriul universal șl cu 
opere ale marilor clasici. Ar 
fl cazul să se urmărească 
mai îndeaproape de către 
Consiliul Teatrelor cum șl în 
ce ritm se îndeplinesc hotă- 
rîrlle luate în ședința lărgi
tă a Biroului Comitetului 
executiv al C.S.C.A» care a

avut foc la începutul lunii 
noiembrie.

ASOCIAȚIA OAMENI
LOR DE ARTĂ DIN IN
STITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE ne anunță 
că centrul său de docu
mentare a scos de sub ti
par primul număr al bu
letinului de informare, 
care va apare de 3-4 ori 
pe an. Centrul de docu
mentare și-a început, de 
asemenea, activitatea de 
multiplicare și difuzare a 
pieselor originale și tra
duse. „Cu toate acestea — 
se arată în răspunsul 
A.T.M. — centrul nostru 
de documentare va tre
bui să facă pe viitor mal 
mult decît a făcut pînă 
acum pentru deservirea 
cît mai promptă a insti
tuțiilor teatrale. în ace
lași timp, considerăm că 
și teatrele sînt datoare să 
sprijine activitatea cen
trului, lucru pe care u- 
nele instituții teatrale 
încă nu l-au înțeles. Mai 
sînt și astăzi teatre care 
nu s-au abonat la servi
ciile noastre de documen
tare și altele care nu ne 
țin de loc la curent cu ac
tivitatea lor".

Noi modele do lămpi în magazinele de specialitate. Un prim pro
gres față de anul trecut...

9 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)
® 19,15 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : Cireșaril — de Con
stantin Chiriță. Roata norocului —< 
Dispariția tanagralelor 0 20,00 — 
Tele-enciciopedie ® 21,00 — Micro- 
antologie TV. „AU MAI PĂȚIT-O ȘI 
ALȚII" de Costache Negruzzi șl „FRI
GURI DE AUTOR" de Nicolae Gane 
0 21,40 — Cîntă orchestra Edmond 
Deda 9 22,00 Filmul i SFINTUL
0 22,50 — Jurnalul televiziunii (II), 
Sport, Buletinul meteorologic.

xiWATomFȚ

înde^lmirea ritmică 
a planului

Fabrica „Proletarul roșu* din orașul 
Bîrlad — ne scria corespondentul volun
tar Eliade Solomon, în'fîmpină greutăți în 
îndeplinirea ritmică a planului de produc
ție din cauză că o seamă de furnizori 
nu-și respectă obligațiile contractuale. în 
urma sesizării de mai sus, Ministerul Indus
triei Ușoare a luat măsuri ca furnizorii să 
livreze la timp țesături de bumbac fabricii 
„Proletarul roșu* din Bîrlad. Pînă în pre
zent, toți furnizorii și-au achitat restanțele. 
Totodată, se arată în răspunsul primit, 
s-au luat și aite măsuif, care vor asigura 
îndeplinirea ritmică a planului de produc
ție la toate întreprinderile care aparțin 
Ministerului Industriei Ușoare.

Si dincolo . de bariere
„Locuim la Lelea Veche, comună limi

trofă a orașului Bacău. în timp ce la Ba
cău străzile sînt îngrijite, iluminate, la Le- 
tea drumurile sînt pline de hîrtoape, întu
necoase. Există și indicatoare care mar
chează stațiile de autobuze, dar acestea 
nu ajung niciodată pînă la noi*.

în răspunsul primit de la Sfatul popular 
al orașului Bacău se arată că sesizarea

grupului de cetățeni din Lefea Veche este 
întemeiată. Ca urmare a acestei sesizări, 
sfatul popular comunal a solicitat între
prinderii regionale de electricitate, secto
rul construcții, să execute lucrările necesare 
pentru îmbunătățirea iluminatului electric. 
Lucrarea va fi gata într-un timp foarte 
scurt. Se vor efectua, de asemenea, lucrări 
de reparații și amenajare a unor străzi. în 
ce privește îmbunătățirea transportului în 
comun, s-au făcut demersurile necesare 
pentru deschiderea unei noi linii de auto
buze.

h procesului
de mvățămmt

Un grup de profesori de la Școala gene
rală nr. 3 din Sigheful Marmației ne-a scris 
că n-au de unde să procure o serie de 
filme didactice. Ministerul Învățămîntului, 
căruia i s-a trimis sesizarea, ne răspunde 
că în urma înțelegerii survenite între Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă și 
Ministerul Învățămîntului, o parte din fon
dul de filme didactice va fi transferat în 
secțiile de învățămînt regionale. Acestea 
vor organiza filmoteci didactice, cu sarci
na de a împrumuta filme școlilor de cul
tură generală. Ministerul Învățămîntului a 
solicitat Arhiva națională de filme să pună 
la dispoziție filmele solicitate de școlile 
profesionale și tehnice.

De ce nu se 
confecționează 
cămăși cu guler 
neșifonabil ?

(Urmare din pag. I)

Jilava... Ele ne-au tost li
vrate cu mare tnttrziere ; 
nimeni nu ne-a alutat să le 
obținem la timp. Mașina 
este acum în stadiu de per- 
iecfionare dar nouă ne-au 
trebuit, dlri lipsă de coor
donare. trei arii ca s-o adu
cem fn stadiul actual. Așa
dar. lată Istoricul acestei 
complicate operațiuni.

— Comerțul sesizează o 
Importantă cerere a popu
lației. O comunică indus
triei. importă, pînă una alta, 
cămăși din străinătate șl... 
așteaptă,-

— industria înregistrează 
cererea de cămăși cu gulere

neșifonabile, produce cîteva 
mii, constată însă că pentru 
fabricarea în serie trebuie 
un utila) specia] și trece pe 
seama Institutului de cerce
tări, ca o sarcină secundară, 
construirea utilajului. Gînd 
o fi gata, o fl...

— trei ani în șir a lăsat 
să treacă Direcția generală 
a industriei bumbacului fără 
să controleze mersul cerce
tărilor. fără să se străduias
că să asigure colaborarea 
necesară cu ramurile indus
triale competente, în crea
rea utilajului necesar.

0 cămașă cu guler neșifo
nabil, Un lucru practic, de 
strictă necesitate, cerut de 
milioane de cumpărători. 
Este aceasta o problemă In
solubilă pentru industria 
noastră pentru specialiștii 
șl muncitorii noștri, care 
și-au dovedit în practică, în 
sute si mii de cazuri incom
parabil mai dificile, capaci
tatea Ingeniozitatea, spiri
tul inovator ?

Faptele arată că problema 
producției cămășilor cu gu
ler și manșete neșifonabile 
s-a complicat în mod arti
ficial din cauza Indiferentei 
organelor economice de re
sort. a lipsei de mobilitate, 
promptitudine și spirit de 
adaptare operativă la cerin
țele cetățenilor.

Bătrinii satului
(Urmare din pag. I)

— Ce vrei, tovarășe I S-au 
creat condiții mai bune de 
viață. Hrană mai bună. îmbră
căminte mai bună. Medici. 
Medicamente. Muncă raționa
lă. Bucurie... S-a prelungit 
viața oamenilor.

— Da, s-a prelungit viața 
oamenilor. Avem mai mulți 
bătrîni ca altădată.

— Să ne trăiască bătrînii.
Aceasta o urmărește Pro

iectul de Statut al Casei de 
Pensii a membrilor cooperati
velor agricole de producție 
— viață cît mai îndelungă, cît 
mai la adăpost de lipsuri, cît 
mai tihnită, cît mai fericită a 
bătrînilor de la țară, a acelor 
oameni ai muncii care zeci de 
ani au udat ogoarele pa
triei cu sudoarea lor și le-au 
făcut să rodească prin truda 
lor aspră, prin grija lor neîn
cetată, prin chibzuință lor.
Omul dacă-mbâtrîneșfe...

în Republica Socialistă Ro
mânia omul dacă îmbătrîneș- 
te continuă să se uite înainte 
cu încredere. Grija zilei de 
mîine nu-i întunecă fața și 
nu-i tulbură somnul. Bătrîne- 
țea îi este ferită de lipsuri și 
amărăciuni. Traiul, în mijlocul 
familiei sale, îi este asigurat.

Ieri în tară : Vremea a fost rece, cu 
cerul mai mult senin exceptînd estul 
tării unde a fost noros șl au căzut 
ninsori izolate. In Moldova vîntul a 
continuat să slăbească din intensitate. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între minus 15 grade la Tîrgu 
Secuesc și minus un grad la Buzău, 
Ploiești, Pitești și Tg. Jiu. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins minus un 
grad.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 Ianuarie 1966. în tară : Vreme 
rece cu nopți geroase la început, apoi 
In încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Ninsoare slabă, pînă la potrivit. 
Temperatura va crește ușor în a doua 
parte a Intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 15 grade și mi
nus 5 grade, local mai coborîte, tar 
maximele între minus 10 șl zero grade. 
Ceată dimineața. In București : Vreme 
rece, cu nopți geroase la început, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere în a doua 
parte a intervalului.

9 OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
9 TATĂL SOLDATULUI : Republica 
(completare Cumpărătura) — 10; 12; 
15; 17; 19; 21, Capitol (completare 
Petrlcă și încă cineva) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior (com
pletare Gravuri revoluționare) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
9 LUDAȘ MATY : Cinemateca — 10; 
12; 14.
9 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Luceafărul (completare Vezi, 
rîndunelele se duc) — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Festival (com
pletare Cei mal puternici din Europa)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
9 TRAGEȚI IN STANISLAS I : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Melodia — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Modern — 10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
® CAMERA ALBĂ : Victoria (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1965) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Feroviar (com
pletare De la pescari adunate) — 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 COPII ÎNDRĂZNEȚI: Central (com
pletare Creionul pierdut) — 9,301
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
9 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lumi
na (completare Plante acvatice) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Munca (com
pletare Pionieria nr. 6/1965) — 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30, Pacea (completare 
Păpușarii) — 16; 18; 20.
® FATA LUI BUBE : Union — 15,15; 
18; 20,45, Miorița — 9,45; 12,30; 15,15; 
18 ; 20,45; (la ambele completare
Sesiunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965), înfrățirea între po
poare — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
9 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Doina (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Dacia (comple
tare Zgribulicl) — 9—15 în conti
nuare ; 17; 19; 21,15.
9 PRIMA ZI — SUITA BĂNĂȚEANĂ
— ȘTIAȚI CĂ î... MAEȘTRII ARTEI 
CIRCULUI — PRIZONIERUL PLANE
TEI ALBASTRE — PICIOARE UȘOA
RE — ARIPI ZBURĂTOARE - ME
CIUL DE FOTBAL ROMANIA — POR
TUGALIA — NIMIC DESPRE ARHI- 
MEDE : Timpuri Noi 10—21 în 
continuare.
© ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Giulești — 
10,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Raho
va - 10,30; 15; 17; 19; 21.
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Btizeșfi (completare Ni
mic despre Arhimede) — 10; 12,15;
14,15; 16,30; 18.45i 21. Ferentari (com
pletare Cocoșelui de hîrtle) — 10; 
16_, 18,15; 20,30.
9 JUDEX: Unirea (completare Meciul 
de fotbal Rnmânia — Portugalia) —• 
16; 18.15; 20,30.
9 MUNCILE LUI HERCULE : Grivița
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, Arta — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Flo- 
reasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 
20,45
9 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : 
Bucegi (completare Tot mai sus) — 
10; 12. 14; 16; 18,15, 20,30, Drumul 
Sării (completare Plante acvatice) — 
16; 18; 20.
9 COLINA : Tomis — 10; 12,30;
15,30: 18; 20,30, Flamura — 10: 12,30» 
15,30; 18: 20.30.
9 CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Flacăra
— 16: 18: 20, Moșilor — 15,30; 18; 
20,30.
9 HATARI — ambele serii : Vitan 
(completare Totul pentru viață) — 11; 
16, 19,15.
© BOCCELUȚA : Popular (completa
re Mărturiile trecutului) — 10,30; 16; 
18.15: 20,30.
9 DUMINICA LA NEW YORK : Cos
mos — 16: 18: 20.
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Viitorul - 15,30: 18: 20,30.
9 FEMEIA NECUNOSCUTA : Colen- 
tina 15,30: 18: 20.30
9 DINCOLO DE BARIERĂ : Crîngași 
(completare întllnire cu frumosul) — 
16: 18: 20. Volga (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale — de
cembrie 1965) — 9,45; 12; 14.15: 16.30; 
18,45: 21.
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : Progre
sul (completare YR cere decolarea) — 
15; 17; 19, 21.
9 OAMENI Șl DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Lira — 15.30, 19. 
© SAMBA : Cotrocent (completare A 
cui e vina ?) — 13.45, 16,15: 18,45;
21.15.
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afluența pe care o exercita știința asupra dez
voltării sociale în epoca contemporana crește 
nemăsurat. Aplicarea în practică a rezultatelor 
sale face ca știința să devină a înseninată forță 
de producție, un factor hotărâtor al mersului 
înainte
societăți

a! economiei* si culturii, al întregii

&

I

Din

socialiste".

expunerea tovarășului 
cu privire la îmbunătățirea 
activității de cercetare științifică

NICOLAE CEAUȘESCU 
organizării și îndrumării

Economia deschide cercetătorilor
perspective nelimitate

Acad. Horla HULUBEI
dl-
ce

STIINTĂ TREBUIE SĂ DEVINĂ
9 9

UN FACTOR ACTIV, DINAMIC
AL PROGRESULU
SI SPIRITUAL

5

De ce este necesara 
cercetarea proprie

MATERIAL

NOASTRE!

sporiri me- 
productivl- 

descoperirii 
noi, a unor

noi ramuri 
este ener- 
descoperl- 
negativ a

socialiste, s-au alocat, pe ur
mătorii cinci ani, pentru fi
nanțarea cercetărilor, suma 
de 7 miliarde lei — o sumă 
importantă, ca niciodată pînă 
acum I

In documentele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. se 
acordă o deosebită atenție 
problemelor promovării pro
gresului tehnic în cele mal 
diferite sectoare ale activi
tății industriale, în vederea 
extinderii mecanizării și 
automatizării, înzestrării in
dustriei cu instalații la ni
velul tehnicii avansate, etc. 
Se subliniază că ministe
rele și conducerile între
prinderilor, împreună cu spe
cialiștii din institutele de 
cercetări științifice, au înda
torirea de a-șl concentra e- 
forturile asupra perfecționă
rii utilajelor fabricate în 
țară, asimilării șl producerii 
unor mașini și instalații cu 
înalte caracteristici tehnice, 
necesare modernizării ra
murilor economiei naționale, 
în toate aceste domenii, se 
deschide un larg cîmp de 
activitate cercetării științi
fice.

Givillzația modernă se ca
racterizează printr-un dina
mism abia bănuit cu cîteva 
decenii în urmă i ea pretin
de cantități mari de bunuri, 
de o varietate amețitoare și 
cu însușiri care înainte nu
mai se întrevedeau. Ga o 
consecință, se reliefează ne
cesitatea unei 
reu crescînde a 
tății muncii, a 
unor materiale
tehnologii noi, în stare să sa
tisfacă cerințele aflate în con
tinuă creștere. Soluțiile sînt 
oferite de știință. Studiind 
și descătușînd forțele as
cunse ale naturii, ea învață 
omul să le stăpînească, pen
tru a-șl însuti și înmii pro
priile sale forțe, pentru a 
crea pînă șl bunuri cu pro
prietăți de comportare ne
cunoscute în natură.

Dezvăluirea de către ști
ință a energiilor ascunse în 
nucleele atomilor a și dus 
la crearea unor 
productive cum 
getica nucleară; 
rea electronului
avut drept urmare crearea 
industriei electronice; chi
mia de sinteză a condus la 
cunoașterea macromolecule- 
lor, devenite esențiale în 
viața noastră de astăzi. In
dustria se adresează tot 
mai frecvent științei, recla- 
mînd soluții în probleme din 
cele mai neprevăzute, dicta
te de necesitățile progresu
lui.

In felul acesta se stimu
lează nu numai dezvoltarea 
producției, ci șl a științei, 
care se afirmă, cu mare evi
dență, ca o reală forță de 
producție. Tehnica de astăzi 
nu poate fi concepută fără 
suportul constant al științei.

Un procent important din 
bugetele națiunilor este 
cheltuit pentru a asigu
ra cercetării științifice o 
dezvoltare armonioasă. In 
U.R.S.S., în noul an bu
getar, alocațiile pentru știin
ță vor crește cu 9,9 Ia sută, 
destinîndu-se cercetării încă 
6,5 miliarde ruble din bu
getele întreprinderilor șl 
organizațiilor economice. In 
Statele Unite, bunăoară, pe 
anul bugetar 1964—1965 — 
după cum arată revista Pro- 
blfemes ăconomigues — au 
fost alocate științei fonduri 
care totalizează circa 22 mi
liarde de dolari, dintre care 
14 miliarde destinate cerce
tărilor în întreprinderi indus
triale, în laboratoare uzi
nale și în uzine-pilot, unele 
urmărind, bineînțeles, șl a- 
numite scopuri militare.

„Progresul științei — a a- 
rătat tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu — cere grijă șl soli
citudine față de ceea ce este 
nou în cercetare, ținînd sea
ma de faptul că adeseori 
ideile științifice noi nu se 
’ristalizează de la început cu 
iată claritatea. Trebuie în- 

’.rajate eforturile 
schiderea unor căi 
nță, cultivîndu-se 
atea și pasiunea 
nalitatea
u ca știința noastră 
poată aduce din plin 
îuția la progresul mul- 
l al societății noastre

pentru 
noi în 
inven- 
pentru

științifică".

Ce^uțerezeiref 
in.«litoral apropiat 
in domeniul

8 ■ ”

bazele 
cadrul 
ridică 
o se-

cum sînt preconizate în 
rectivele congresului, 
stau la baza planului cinci
nal, impun abordarea, în 
proporție corespunzătoare, 
atît a unuia cit și a celuilalt 
aspect. In domeniul elec
tronicii, de pildă, obținerea 
și utilizarea de cristale semi
conductoare cu caracteris
tici superioare, miniaturiza
rea și microminiaturizarea 
elementelor electronice etc., 
deschid largi posibilități atît 
pentru perfecționarea tele
comunicațiilor, cît și pentru 
automatizarea producției, 
controlul el de la distantă. 
Dezvoltarea acestei ramuri 
poate înlesni realizarea în 
țară a unor moderne mașini 
electronice, utile atît pentru 
efectuarea unor calcule de 
mare amploare, cît și pentru 
dirijarea cu precizie a unor 
complicate procese de pro
ducție, cum sînt cele din in
dustria siderurgică sau chi
mică.

Mărind enorm posibilită
țile omului, știința îi des
chide căi de progres, îi per
mite să valorifice, ca nicio
dată înainte, bogățiile natu
rii, să realizeze cantități ne
bănuite de produse, să 
scurteze timpul și distanțele. 
Cercetarea științifică a de
venit o forță indispensabilă 
de producție.

Sub acest aspect înființa
rea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice cons
tituie implicit o chemare 
mobilizatoare adresată tutu
ror forțelor științei româ
nești. încrederea în știință, 
în valoarea contribuției ei 
la înfăptuirea cincinalului, 
creează în rîndurile oame
nilor de știință un sentiment 
de mare satisfacție, stimu
lează mîndria patriotică șl 
dorința de a-și pune toate 
forțele șl talentele în slujba 
înfloririi patriei noastre so
cialiste.

Știința, formă superioară 
de manifestare a spiritului 
uman, a devenit valuta in
ternațională cea mai de 
preț. Nici o țară nu se poa
te lipsi astăzi de roadele 
științei, materializate în u- 
riașul progres tehnic actual. 
Acest adevăr este pretutin
deni recunoscut. Iar acolo 
unde producția autohtonă 
nu este suficient de dezvol
tată, importul de gîndire 
devine o necesitate.

Republica Socialistă Ro
mânia a intrat în prezent 
într-o fază de maturizare 
care cere în mod imperios 
dezvoltarea cercetării știin
țifice, ca fiind singura com
patibilă cu potențialul exis
tent și cu grandioasele 
perspective ce i se deschid 
în viitor. Argumentele sînt 
numeroase și pot fi rezuma
te

între întreprinderile indus
triale și colectivele de cer
cetare. Cuplul cercetător- 
beneficiar constituie o uni
tate în care fiecare își 
dispută în mod egal meri
tele sau greșelile, căci pa
sivitatea sau lipsa de înțe
legere a unuia poate anula 
eforturile celuilalt.

In acest sens, trebuie 
subliniate ca deosebit de 
utile concluziile ce se des
prind din documentele re
centelor dezbateri ale Ma
rii Adunări Naționale, refe
ritoare la obligativitatea 
ministerelor și întreprinde-

beton folosită în alte con
strucții cu caracteristici si
milare, stîrnind, totodată, 
admirația specialiștilor stră
ini care au fost consultați 
după terminarea proiectu
lui. Dar, în afara econo
miilor realizate în aseme
nea lucrări, un fapt poate 
și mai important îl consti
tuie formarea unor corpuri 
de specialiști de elită, ca
pabili să continue aseme
nea lucrări în viitor și să 
înalțe prestigiul științei ro
mânești cu toate foloasele 
morale și materiale ine
rente.

Oamenii ne stiintăy 7

i.

Sn următoarele puncte :

a) Preluarea unor so
luții din afară, cu intîr- 
zierile pe care le Impli
că și cu timpul nece
sar asimilării lor, men
ține un decala] calita
tiv șl cantitativ perma
nent între producția In
digenă și aceea a țărilor 
Industriale înaintate ; b) 
Dependența științifică 
față de străinătate atra
ge o dependență econo
mică : c) Soluțiile diferi
telor probleme tehnice 
sînt numai arareori uni
ce și trebuie continuu 
adaptate condițiilor spe
cifice țării respective ; 
d) Prin dezvoltarea cer
cetării se creează un 
potențial de gîndire și 
o bază materială care 
poate acționa cu o mare 
eficiență în direcții nu
meroase, în sprijinul ac
tivității tehnice.

indisolubilă dintre 
refutare 
și ^todudte . v

■>

solidar de felul cum
se dezvoltă sectorul
economic respectiv

____________________________________ I_____________________

prof. Ing. N. TIPEI
membru corespondent al Academiei

Energetica nucleară, că
reia 1 se vor pune 
în țara noastră în 
actualului cincinal, 
în fața cercetătorilor
rie întreagă de probleme 
care se cer soluționate și 
dintre care o parte se și 
află în studiu. Metodele ra
dioactive, bazate pe compor
tarea izotopilor radioactivi, 
își pot găsi, de asemenea, o 
largă aplicare în tot mai 
multe ramuri industriale, în 
automatizarea unor procese 
tehnologice (măsurarea gro
similor, nivelelor, densități
lor etc.), în controlul uzurii 
unor piese metalice, în ur
mărirea unor procese de 
producție ce se desfășoară 
în medii greu accesibile 
omului etc. Metodele radio
active au aplicații vaste și 
în agricultură. Gu ajutorul 
lor putem stabili momentul 
optim de asimilare a îngră
șămintelor de către plante, 
administrîndu-le la timp și 
în doze corespunzătoare în 
vederea obținerii unor ran
damente maxime. Cunoaște
rea rezervelor de apă ne
cesare agriculturii, a drumu
lui pe care îl ia apa în sol, 
permite utilizarea ei rațio
nală, realizarea unor siste
me eficiente de Irigare. Ste
rilizarea medicamentelor, 
conservarea alimentelor ira
diate, comportă aspecte 
economice de mare perspec
tivă.

Gejcetărlle fundamentale 
aduc o contribuție esențială 
la creșterea rezervelor noas
tre de cunoaștere i cele a- 
plicative, prin tehnicile noi 
pe care le dezvoltă, creează 
un mediu mereu mal pro
pice pentru desfășurarea 
cercetărilor
Acestea, prin cunoștințele 
noi pe care le aduc, deschid 
mereu alte posibilități apli
cațiilor practice.

Sarcinile cercetării, așa

fundamentale.
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Pentru promovarea pro
gresului tehnic, este nece
sară o continuă colaborare

rilor de a acorda aceeași 
importanță sarcinilor de 
cercetare științifică, ca și 
problemelor producției, cît 
și la colaborarea mai strîn
să a oamenilor de știință 
cu unitățile departamentale 
și uzinale. Aceasta implică 
o coordonare generală a 
activităților, pe care Con
siliul Național al Cercetării 
Științifice este chemat s-o 
îndeplinească.

Exemple numeroase de 
prețioase realizări ne stau 
la îndemînă. Lucrări mo
numentale ca barajul de 
pe Argeș, proiectat în în
tregime de ingineri lomâni 
a reușit să reducă aproape 
la o treime cantitatea de

Valorosul potențial știin
țific al poporului român se 
cere a fi fructificat pe te
renul vast creat de activi
tatea de producție, de pla
nurile de dezvoltare econo
mică ale țării, obiective 
mobilizatoare de prim or
din.

Cum tatfionează 
colaborarea !
interdepartamentala ,

Nu întotdeauna însă se 
întîmplă așa. Cu greu își 
fac încă drum Bpre apll-

cații practice multe din 
cercetări, deoarece minis
terele și departamentele fac 
apel anevoie la sprijinul 
oamenilor de știință. E- 
xemple sugestive care re
levă mentalități diametral 
opuse ne oferă metoda 
roda) chimic controlat 
motoarelor, realizată de 
colectiv al Academiei, 
lîngă economii de circa 500 
lei pe motor nou sau re
parat, această metodă asi
gură și condiții mai bune 
în exploatarea ulterioară. 
Ea este acum generalizată 
în unitățile de transport, 
ministerul de resort spriji
nind lucrările cercetători
lor. Dimpotrivă, întreprin
derile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini au întîmpinat cu pa
sivitate acest procedeu ca
re, cu unele sacrificii ini
țiale necesitate de modifi
cările tehnologiei de rodare 
a motoarelor, ai fi putut 
aduce și acestora foloase 
însemnate. Exemplul citat 
arată că o coordonare in
terdepartamentală este de 
primă utilitate.

Diversitatea situațiilor im
plică, desigur, și soluții 
deosebite.
folosirea 
gîndirii românești nu 
seamnă
realizările din afară : 
trebuie să circule 
calea schimbului de 
periență cu oamenii 
știință șl specialiștii străini, 
realizat prin contacte di
recte, specializări în străi
nătate ale tinerilor, schim
buri de profesori cu alte 
țări etc.

Dar, în afara efectelor 
economice sau în domeniul 
formării noilor cadre, cer
cetarea de largă perspec
tivă constituie rezerva care 
alimentează continuu pro
gresul tehnic pe perioade 
îndelungate. Ea hotărăște 
încă de pe acum condițiile 
de viață ale generațiilor 
viitoare, iar importanța care 
i se acordă în țara noastră 
în momentul de față dove
dește încă o dată clarvi
ziunea și spiritul de preve
dere cu care au fost luate 
de către partid noile mă
suri pentru dezvoltarea cer
cetării științifice.
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Să valorificăm mai bine
potențialul de cercetare
oferit de industrie

prof. dr. Ion ZUGRAVESCU
membru corespondent al Academiei

Owe pieces _ 
XXPM,e

Industria chimică și cer
cetarea științifică își condi
ționează reciproc dezvolta
rea. Solicitările industriei 
imprimă un ritm accelerat 
cercetării științifice, iar re
zultatele cercetării, descope
rirea de noi reacții, de noi 
produși de execuție sau sin
teză determină lărgirea pro
ducției chimice și chiar apa
riția unor noi ramuri indus
triale. Cele două procese 
sînt astăzi indisolubil lega
te, ceea ce reliefează ne
cesitatea contactului strîns 
între laboratoarele de cer
cetare și cele din produc
ție, a dezvoltării unităților 
de cercetare de pe lîngă u- 
zinele și combinatele chi
mice.

In epoca actuală, apariția 
acestor nuclee de cercetare 
din întreprinderi reflectă 
complexitatea procedeelor 
utilizate în fabricație. înca
drarea acestor unități cu per
sonal de înaltă calificare, a- 
sigurarea lor cu o bază ma
terială cuprinzînd aparatură 
modernă, realizarea unui 
contact strîns și sistematic 
cu institutele de cercetări 
ale Academiei, ale departa
mentelor, cu catedrele învă- 
țămîntului superior, pot asi
gura muncii cercetătorilor 
din uzinele chimice o efi
ciență mult mărită în ceea ce

privește perfecționarea pro
cedeelor de fabricație. A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cît se mai întîlnește încă pă
rerea că un procedeu de fa
bricație importat, împreună 
cu instalația respectivă, ar 
reprezenta o culme a tehni
cii, care nu ar mal fi pasi
bilă de ameliorare. O creș
tere a randamentului, la 
un produs de mare tonaj, 
cu numai cîteva zecimi de 
procente poate aduce însă 
însemnate avantaje econo
mice.

In această situație o sepa
rare a cercetării cu caracter 
aplicativ de cercetarea fun
damentală este greu de con
ceput. „In numeroase țări, 
oameni de știință dintre cei 
mal proeminenți, a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în recenta expunere în fața 
Marii Adunări Naționale, lu
crează nemijlocit în labora
toarele marilor fabrici și u- 
zine, aduc o contribuție pre
țioasă ia soluționarea nenu
măratelor probleme pe care 
le ridică progresul tehnicii".

Cu mijloacele uzinei 
șa; ducem *măi :<% 
departe rerretare,

întrebarea capitală este: in ce se materializează munca științifică?
Ricisgraba^ 
wagerala | 
dar nici trenarea 
la nesfirsit 
a investigațiilor

Inițierea unei cercetări Im
plică existența unei idei noi. 
Pe parcursul muncii, ideii de 
la care s-a pornit, vin să I se 
adauge pe drum multe alte
le, complefînd ți extinzînd 
rezultatele finale, domeniile 
de aplicabilitate, consecințe
le de ordin practic, etc. De
sigur, o asemenea înmănun- 
chere de mai multe idei 
noi, valorificate toate într-o 
singură lucrare, poate fi ex
trem de utilă. Totuși cîți cer
cetători nu au pierdut recu
noașterea priorității tocmai 
din cauza migalei cu care a- 
dînceau interconexiunile și 
consecințele unor idei înnoi
toare — în timp ce finaliza
rea era făcută în mod cu to
tul independent de alții. Este 
adevărată și reciproca : un 
concept științific nou ți, poa
te, valoros, făcut cunoscut de 
autorul său în forma brută, 
neprelucrată, riscă să rămînă 
neînțeles, nefinalizaf, și ca a- 
tare repede uitat. în graba 
de a se asigura prioritatea 
ideii, se poate pierde totul.

Mă refer între altele la cer-

cefătorii care întrunesc con- 
difiile esenfiale pentru a fi 
descoperitori în șfiinfă : po
sedă capacitatea de a-și în
suși forme superioare de cu
noaștere, au talent și nu la 
lipsesc mijloace materiale a- 
decuate preocupărilor lor. în
totdeauna însă califăfile per
sonale se cer a 
de colectivitate.

în acest sens, 
de fizică atomică 
înființări 
urmă, a 
puri de laboratoare cu profil 
apropiat. Aici se înfîlnesc și 
discută lucrările, de pe pozifii 
de critică ascufită, specialiștii 
care au un cuvînt de spus cu 
privire la lucrările în curs sau 
considerate de autorii lor ca 
încheiate. Aceste discufii, 
duse în spirit tovărășesc, mo
bilizator și constructiv, au 
contribuit mult la creșterea 
producfivităfii șfiinfifice a u- 
nor colective care își finali
zau greu lucrările.

în finalizarea cercetărilor 
fundamentale, se poate a- 
junge, pînă la urmă, chiar și 
la concluzii diferite de cele 
urmărite inijial, orice pas îna
inte reprezentînd însă un 
cîșfig pentru știință. în cer
cetarea aplicativă dimpotrivă, 
se urmărește un scop de
terminat — perfectionarea u- 
nei tehnologii existente, 
crearea uneia noi, obține
rea unui produs nou etc., în 
condifii economice superioa
re celor de pînă atunci. Ac
centul în finalizare trebuie de 
aceea pus în cercetarea a- 
pllcativă pe aspectele tehni
ce și economice.

prof. unlv. FI. CIORÂSCU
membru corespondent al Academiei

fi sprijinite

la Institutul 
s-a trecut la 

ani în 
pe gru-

Analizele economice se 
Impun a fl repetate in timpul 
desfășurării lucrării, in vede
rea sincronizării obiectivelor 
urmărite cu evoluția proble
mei pe plan intern șl extern. 
Sînt cazuri cînd aceste re
evaluări contribuie la perfec
ționarea soluțiilor, dar și al
tele cînd este mai economic 
să se suspende din timp o 
anumită cercetare aplicativă, 
evifîndu-se finalizarea unor 
lucrări care și-au pierdut ra
țiunea.

La noi, asemenea analize 
economice au însoțit numai 
arareori cercetările aplicative. 
Este relativ redus numărul în
treprinderilor care ne-au co
mandat lucrări de cercetare, 
bazate de la început pe pre
vederi clare de eficiență eco
nomică. De asemenea, din 
lipsă de economișt. versați în 
asemenea probleme, institutul 
s-a lovit de dificultăți în fi
nalizarea unor lucrări.

Este știut că realizările din 
laboratoarele și atelierele in
stitutelor de cercetare sînt 
calitativ superioare produse
lor realizate la scară in
dustrială. Aceasta se datorea
ză materialelor alese cu gri
jă de cercetători, mîinii de 
lucru mai calificate din ate
lierele institutelor, ritmului 
de muncă voit mai lent etc. 
Multe dintre dificultățile pe 
care le-a întîlnit Institutul

nostru la trecerea în produc
ție a unor produse ale 
sale s-au datorat tocmai unor 
soluții prea îndepărtate de 
tehnologia aplicabilă în între
prinderi la data respectivă. 
Este bine să înaintăm cîf mal 
departe pe linia sarcinilor 
cercetării, dar

nu trebuie să pierdem nici 
o clipă confacful cu între
prinderile beneficiare, să 
cunoaștem bine posibilită
țile lor de producție, ca și 
de perfecționare imediată 
a acesteia. Altfel eforturi
le cercetătorilor nu vor 
fi valorificate decît parțial.

Mai multă ?;, 
solicitudine . 
din partea . 
întreprinderilor 
pentru preluări 
rezultatelor 
reiretaW

Nu mai puțin criticabilă 
este și lipsa de iniția
tivă a unor Întreprinderi și

ministere pentru valorificarea 
rezultatelor cercetărilor apli
cative. Cu ani în urmă, în
cheiam și noi protocoale vo
luminoase (după cum fac șl 
astăzi unele institute) și la 
înaintam beneficiarilor pre
zumtivi (unii dintre ei erau 
chiar cerți pentru că lucră
rile respective fuseseră efec
tuate la cererea lor). Mai 
toate aceste protocoale ve
neau doar să umple dulapuri 
de arhivă. Tovarășii de la 
întreprinderea „Electronica* 
își amintesc, desigur, de in
succesul tuturor încercărilor 
noastre de a frece în pro
gramul lor de producție o 
serie de aparate — oscilos
coape, amplificatoare, redre
sori stabilizați etc. — pregă
tite la noi pînă în faza semi- 
industrială.

încă un aspect : în momen
tul de față există creata în 
țară condiții pentru elabora
rea de aparate și utilaje com
plexe, pe baza ultimelor per
fecționări ale științei și teh
nicii. Pentru obținerea unor 
astfel de aparate s-a apelat 
și se mai apelează în mod 
nejusfificaf la întreprinderi 
din străinătate. Astfel, în loc 
ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini să im
porte, cu cîțiva ani în urmă, 
acel betatron care stă nemon
tat la o 
București, 
apei la 
care, la
zase o Instalație similară. în

întreprindere 
putea să 
institutul i 

acea dată,

i din 
facă 

nosfru 
reali-

desfășurarea unor lucrări de 
cercetare apare la un moment 
dat necesitatea realizării unui 
dispozitiv sau utilaj cu per
formanțe net superioare, uti
lizabile șl în producție, dînd 
efecte economice importante. 
Astfel, la secția din Cluj a 
Institutului de fizică atomică 
a fost nevoie să se elabo
reze un element de încălzire 
de mare putere, dar cu di
mensiuni foarte mici. Plecînd 
de aici, specialiștii institutu
lui au realizat, cu sprijinul u- 
zinei „16 Februarie* din ace
lași oraș, un cazan de apă 
supraîncălzită cu o capacita
te de 2 milioane Kcal/oră, cu 
un randament de 94 la sută 
și cu o încărcare termică spe
cifică de 58 000 Kcal/m2. Ul
timele două cifre situează a- 
ceasfă soluție printre cele 
mai bune în etapa actuală. 
Deși prototipul acestui cazan 
a fost omologat șl deși a- 
vanfajele economice sînt evi
dente, institutul a întîmpinat 
unele greutăți în a-1 impun© 
atenției Ministerului industriei 
Construcțiilor de Mașini în 
vederea utilizării practice.

Aceste cîteva considerente 
subliniază însemnătatea pro
blemei finalizării cercetărilor 
științifice, pentru ca rezulta
tele muncii noastre să înde
plinească de la început con
dițiile care să le asigure o 
aplicare rapidă șl eficientă în 
producție.

In ceea ce privește labo
ratoarele de cercetări de pe 
lîngă marile întreprinderi 
din țară trebuie spus că ele 
au fost înzestrate în ultimii 
ani cu aparatură modernă de 
înaltă performantă, dotarea 
unor laboratoare uzinale 
fiind uneori superioară celei 
din institute de cercetări și 
de la catedrele universitare. 
Dar această aparatură mo
dernă — spectografe de ma
re rezoluție, cromotografe în 
gaze de înaltă precizie, in
stalații de electroîoreză etc. 
— nu este utilizată rațional, 
nu este solicitată în suficien
tă măsură pentru rezolvarea 
problemelor la care ar pu
tea să răspundă în mod 
eficient. Lucrurile trebuie 
organizate în așa fel ca ea 
să fie accesibilă și oamenilor 
de știință și cercetătorilor 
din alte unități decît acelea 
care le au în Inventar. Deși 
există această aparatură, se 
recurge de multe ori la me
tode de Investigație de mult 
depășite. Această situație 
își poate găsi explicație și 
în faptul că tinerii absol
venți ai facultăților de chi
mie nu au lucrat practio cu 
o asemenea aparatură în 
timpul studiilor, cunoscîn- 
d-o doar din cărți.

Consider de asemenea că 
acțiunea de înzestrare cu u- 
tilaj și aparatură modernă a 
laboratoarelor uzinale ar 
trebui completată în viitorul 
apropiat și cu o revizuire a- 
tentă a potențialului exis
tent, urmată de o redistri
buire a aparaturii după ne
cesități.

Conlucrarea strînsă a 
cercetătorilor din întreprin
deri cu cel din Institute și 
de la catedrele de învățămînt 
superior poate asigura o 
mult mal rațională utilizare 
a bazei materiale a cercetă
rii existente în tară, o spo
rire considerabilă 
citații muncii de
sprijinită pe plan național 
prin crearea Consiliului Na
țional al Cercetării Științi
fice.

a efica- 
cercetare



STRĂVECHI COMORI ALE ARTEI

5. SCULPTURILE
AFRICANE

acad. G. OPRESCU

V

Arta neagră este una din 
marile senzații artistice ale 
secolului nostru. Primele o- 
pere africane au apărut 
ceva înainte de 1900, în A- 
pus, îndeosebi în țările care 
aveau colonii africane, căci 
aceste obiecte stîrneau, 
prin aspectul lor straniu, 
chiar înfiorător uneori, o 
mare curiozitate. Cîțiva 
artiști mai perspicaci și-au 
dat seama de importan
ța lor ca stimulent ar
tistic. La intervale și din 
ce în ce mai des, speci
mene de artă neagră au 
apărut în colecțiile ar
tiștilor și chiar în mici ex
poziții publice. De altfel, 
numeroase exemplare in
traseră deja la British Mu
seum (Anglia poseda pe a- 
tunci una din cele mai fer-

Plctcâ ornamentală de bronz 
din Benin. British Museum

tile regiuni în materie de 
artă neagră), în unele mu
zee belgiene sau olandeze, 
evident datorită posesiuni
lor din Congo sau Indone
zia. In Belgia, în 1897, avu
sese loc chiar o expoziție de 
artă africană.

Printre primii artiști cu 
renume, care-și dau seama 
de efectul de surprindere 
pe care utilizarea fenome
nului artistic african l-ar 
avea în artă, se găsesc, 
după cum știm, Modigliani, 
uzîndu-l cu oarecare dis
creție, și mai ales Picasso. 
Faimosul tablou al acestuia 
cu Les demoiselles d’Avig
non (1907) conține printre 
figurile ce intră în compo
ziție două femei, al căror 
cap este copiat identic după 
măști negre, ceea ce l-a 
scandalizat pîiiă și pe 
Braque, prietenul și tova
rășul lui Picasso în aven
tura cubistă. Dar de la dis
creția relativă de care u- 
zează Modigliani și Picasso 
se trece treptat la aproape 
o invazie a caracterelor ar
tei africane în arta euro
peană și americană. Ten
dință după tendință, unii 
accentuează o deformare a 
trăsăturilor feței, alții o în
treagă concepție a formei 
și a raportului între diver
sele volume ce constituie 
trupul uman și astfel ne 
găsim în fața unei influen
țe fără precedent, fenomen 
comparabil numai cu imen
sa influență pe care arta 
clasică a avut-o asupra ar
tei europene în vremea Re
nașterii.

Obiectele ce se întîlneau 
în comerț sau cele care se 
găseau pe loc nu aveau o

cu obiectele de care vor
bim. Deși mare parte 
din ceea ce posedăm azi 
este de o dată recentă, 
acest imens material nu s-a 
schimbat, el este identic cu 
ceea ce l-a precedat, ne 
poate servi ca document si
gur de informație. Faptul 
că nu posedăm obiecte mai 
vechi este o consecință a 
împrejurării că ele au tot
deauna o utilitate ocaziona
lă, sînt executate în vede
rea unui scop precis și de
terminat : o serbare reli
gioasă tradițională, o reu
niune funebră, o acțiune 
magică, un dans tribal sau 
ceva asemănător și înce
tează de a mai fi utile ime
diat ce evenimentul în ve
derea căruia fuseseră exe
cutate a trecut. Pe de altă 
parte, cele mai multe măști 
și statui erau de lemn, lu
crat mai ales verde, cînd 
mai ușor se putea sculpta, 
și rămîneau într-un climat 
atît de defavorabil conser
vării obiectelor cum era 
cel african, în care, în 
scurtă vreme, insectele, 
viermii, atmosfera torid u- 
medă, totul făcea ca lem
nul să putrezească și obiec
tele să dispară. încă mai u- 
șor se întîmplă aceasta cînd 
era vorba de o statuie de 
pămînt, cum sînt unele sta
tui ocazionale, în legătură 
cu o serbare funerară. Este 
deci evident că rar o operă 
de artă are o origină mai 
spontană, mai sinceră și 
mai aproape de viața sen
timentală și socială a omu
lui decît arta africană, chiar 
dacă, cum e cazul, autorul 
operei, adică artistul, a por
nit de la ceva util și indis
pensabil în viață și nu de 
la o concepție „artistică".

Marea admirație pe care 
arta africană a deștep-

procedeul cunoscut ca ă cire 
perdue. Aceasta înseamnă 
că imaginile sînt executa
te după un model în pă
mînt, care primise în jurul 
lui un strat de ceară și, pe 
deasupra acestuia, un alt 
strat de pămînt. Metalul 
în fuziune este turnat și, 
pe măsură ce topește stra
tul de ceară care se scurge

Statuia din lemn a unul 
strămoș. Camerun

Imagine funerară din Ga
bon. Lemn acoperit cu foi 

de aramă

Cap de tinăr, in bronz
British Museum

prea mare vechime și, mai 
ales, autorii lor nu se gîn- 
diseră niciodată executîn- 
du-le că ar face un lucru 
„frumos". Ele erau în legă
tură cu credințe milenare, 
cu concepția lor despre 
divinități și om, erau in
strumente de magie, de 
prevestire a viitorului, 
considerate ca absolut in
dispensabile societății. Ter
menul de străvechi, din 
punctul de vedere al e- 
pocii cînd au fost exe
cutate și nu al origi
nii lor, nu s-ar potrivi

tat-o și rolul pe care 
l-a avut în mișcările 
care s-au succedat in 
secolul XX, mișcări în care 
aluzii, ecouri și influențe 
ale artei negre sînt evi
dente, au uimit pe înșiși 
africanii, mai ales pe cei 
tineri, care se găseau la 
studii în Europa. Ei știau 
că în țara lor aceste obiec
te se bucurau de un 
respect ieșit din teamă, 
dar nu erau deloc con
siderate ca opere de 
artă. Mai mult încă, 
în limbile lor, terme
nul de „frumos" era iden
tic cu cel de util, de nece
sar, de izbutit din punct 
de vedere practic, adică 
exact desemnînd caracte
rul pe care îl aveau origi
nar obiectele.

Ele formează mai ales 
două mari categorii: măș
tile pentru dansuri și cîn- 
tece, magice și religioase, 
și statuile, unele funerare, 
altele care „apărau" o- 
mul de „spiritele rele" 
ori îl ajutau în farmece 
și prevestirea viitorului sau 
comemorative, legate de 
un eveniment remarcabil. 
La statui se mai poate 
adăuga un grup important, 
cel al bronzurilor din Be
nin și Ife, aparținînd tot 
Africii însă ca produs al 
unei arte de curte, fiindcă 
suveranii din acele regiuni 
își avuseseră atelierele lor, 
timp de cîteva secole, în- 
cepînd cu secolul XIII. 
Aici nu mai este vorba de 
o origine religioasă sau de 
o necesitate magică, deși 
în asemenea opere e greu 
să afirmi dacă un obiect 
este total lipsit de o cali
tate simbolică.

Sculpturile din Benin 
aparțin categoriilor celor 
mai admirate astăzi dintre 
sculpturile africane. Spre 
deosebire de cele religioa
se sau magice, acestea, în 
aparență fără nici unul 
din caracterele celorlalte, 
fac parte dint.r-o specie 
care se apropie cel mai 
mult de concepția noastră 
despre opera de artă. Sînt 
în bronz, obținute prin

prin niște deschizături 
practicate în stratul supe
rior de pămînt, capătă pînă 
în cele mai mici detalii 
forma imaginii ce fusese 
acoperită de ceară. Evi
dent, bronzurile ă cire per
due sînt totdeauna exem
plare unice. Tehnica de 
care s-au servit timp de 
mai multe secole topitorii 
din Benin este de o subti
litate și de o măiestrie atît 
de desăvîrșită, încît unul 
din cercetători a putut să 
declare că de la Cellini 
nu s-a mai văzut o atît de 
perfectă manieră de a tur
na bronzul. Această afir
mație singură este de na
tură să ne deștepte cea 
mai mare curiozitate și să 
ne facă deosebit de pre
țioase bronzurile din Be
nin. Tot de la Benin, în a- 
fară de plăci decorative de 
bronz, a ajuns pînă la noi 
un scaun de paradă, azi în 
muzeul -etnografic din Ber
lin, care pe de o parte pre
zintă grația unei cupe de 
mari dimensiuni, iar pe de 
alta forța și echilibrul ar
monios care pun alături 
acest scaun cu lucrări 
de mobilier și de artă 
decorativă celebre. Pe o 
bază rotundă, decorată 
cu figuri în relief de 
mici animale, in gustul a- 
frican, se ridică piciorul 
scaunului, constituit din 
volutele înnodate ale unui 
șarpe colosal, încolăcit ca 
să susțină cu toată pu
terea partea de sus, rezer
vată șederii, și aceasta de
licat ornamentată. O mai 
reușită combinație de fru
musețe plastică, unită cu 
o realizare precisă a unei 
funcțiuni, e greu de con
ceput.

Splendide exemplare, tot 
din bronz, din Ife, repre
zintă capete de tineri. Ele 
răspund deplin concepției 
noastre despre un portret 
desăvîrșit, adică adînc stu
diat, viu, de o puritate de
nied, adevărate capodopere. 
Cu totul altfel apar figurile 
de strămoși, care au în 
formele lor, simplificate la 
extrem, o vigoare a trăsă
turilor mergînd, pentru 
motive care ne scapă, pînă 
la caricatură. In unele 
exagerarea volumelor de
vine o expresivitate teri
bilă, amenințătoare. In al
tele, unele detalii sînt re
duse la minimum ori 
dispar cu totul, fără ca 
prin aceasta impresia to
tală a operei să sufere. 
Alte imagini funerare con
stau din încrucișări de fi
guri geometrice, ici colo 
cu un detaliu figurativ, 
care desigur avea un rol 
simbolic, cum este o sta
tuie din Gabon'. Este cele
bră una din statuile pro
venind din Camerun, care 
reprezintă un personaj 
într-o atitudine gînditoare. 
sprijinindu-se pe două pi
cioare monstruoase, dar nu 
supărătoare ca impresie, 
la care se disting cu exac
titate cele cinci degete, ca 
și la mîini de altfel; este un 
exemplar tipic, cum au fost 
cele de la care s-au inspirat 
adesea suprarealiștii, dar 
avînd asupra operei aces
tora superioritatea unei 
execuții de o franchețe, de 
o putere emotivă și evoca
toare fără seamăn, ieșite 
fără îndoială din pasiunea 
ce conducea mina, dar și 
din siguranța infailibilă a 
acelei mîini. O dată mai 
mult se dovedește că, din 
sinceritate și pasiune, au 
ieșit opere care emoționea
ză întregul neam omenesc.

O Orele la care se deschid sau se închid 
florile sînt extrem de variate, dar fixe pen
tru fiecare specie. Savantul suedez Linnă 
(1707—1778) a construit chiar un „ceasor
nic" al florilor, semănînd plante care se 
deschideau și se închideau la ore diferite 
din zi.

e Antrenamentul poate duce la o extra
ordinară mărire a preciziei senzoriale a 
omului. Șlefuitorii de sticlă disting, de pil
dă, lufturile cu dimensiuni pînă la 0,0005 
mm, în timp ce sensibilitatea ochiului obiș
nuit nu depășește, sub acest aspect, 0,01 
mm. Textiliștii experimentați deosebesc 
pînă la 100 nuanțe de culoare neagră. 
Unele studii au arătat că pictorii pot sesi
za deosebirea de proporții pînă la 1/150 din 
mărimea obiectelor comparate.

e Există nu numai poduri construite de 
oameni, dar și „poduri naturale", unele 
destul de lungi. în statul Utah (S.U.A.) se 
află unul dintre cele mai mari de acest 
fel. Deschiderea lui este de 92 m, iar lă
țimea — 12 m.

• în orașul Wroclaw (R. P. Polonă) se 
fabrică un gustos praf de... bere. Cu 10 
grame din acest praf se poate prepara 1 
litru de bere de cea mai bună calitate.

• La struți, ambii părinți clocesc : feme
la în timpul zilei, iar masculul — noaptea. 
Este vorba însă de 12—20 de ouă, fiecare 
de cîte 1 600 gr. (cam cit 25—30 de ouă 
de găină I).

O Embriologul sovietic E. P. Smidt con
sideră că peștii au un veritabil „Ins
tinct chimic", care îi ajută să regăsească 
locul unde au ieșit din icre, pentru a-și 
depune la rîndul lor icrele.

o în Ecuador „materia primă" a mîncă- 
rurilor naționale este porumbul. Iată un 
meniu obișnuit : supă de porumb, porumb 
copt, carne de vacă cu porumb, plăcintă 
de porumb. Iar ca desert, compot de... po
rumb.

9 Cel care a răspîndlt obiceiul fumatu
lui din lulea a fost navigatorul și omul de 
stat englez Walter Raleigh (1552—1618). 
Condamnat la moarte pentru un pretins 
complot, el a urcat pe eșafod cu luleaua 
în gură.

• Recent au fost construite Ia Leningrad 
primele cuptoare pe bază de curenți de 
înaltă frecvență, în care carnea se fierbe 
sau se frige în 2—3 minute, iar peștele — 
în 2 minute. Carnea astfel gătită este mai 
gustoasă șl își păstrează în mai mare mă
sură vitaminele.

• Primii chirurgi ai omenirii au fost ve
chii egipteni. Ei tratau frecvent fracturile 
și făceau chiar operații plastice. într-un 
papirus se vorbește „despre limpezirea ve
derii prin intervenții înapoia pupilei", care 
nu e altceva decît o operație pentru cata
ractă. în maxilarele mumiilor egiptene 
s-au găsit dinți falși. în morminte s-au des
coperit foarte multe instrumente chirurgi
cale (lanțete, pense, lame, foarfeci ș.a.) cu 
care s-ar putea executa și astăzi operații.

9 Multe specii de șerpi pot „prevesti" 
cutremurele de pămînt. Dintre toate 
animalele, șerpii sînt primii care o iau la 
fugă înaintea primejdiei, ca și cum ar fi 
înzestrați cu un simț seismic special.

• Pisica de mare (Dasyatis pastlnaca) 
obișnuiește în caz de pericol să-și încon
joare dușmanul cu coada sa lungă șl flexi
bilă și să-l rănească cu ghimpele său spi
nos. Acest ghimpe era folosit de indienii 
din America drept vîrf de săgeată.

• „Arborele de cîmați" este denumirea 
unui copac rar din Uganda. Fructele stau 
atîrnate de capetele crengilor șl ating gre
utatea de 5—6 kg. Cel mai uimitor lucru 
este marea viteză cu care ele se dezvoltă, 
Din momentul înfloririi pînă la coacerea 
completă a fructului trece mai puțin de o 
lună.

O Intr-o singură secundă musca își miș
că aripile de 800—850 de ori ; musca 
Chrisotoxum execută cele mai complicate 
figuri acrobatice. Poate, de pildă, să stea 
nemișcată „în suspensie", răsturnată pe 
spate și să se dea peste cap cu o viteză 
uluitoare.

a Pentru ca să putem vorbi, în organis
mul nostru trebuie să funcționeze simultan 
72 de mușchi.

O Grecii șl romanii preparau o cerneală 
foarte rezistentă din apă gumată cu diver
se rășini colorate sau cu drojdie de vin, 
alaun și culori.

Jules Verne 
din now 
în actualitate

Printre paradoxurile lumii 
contemporane, unul atrage 
în mod deosebit atenția 
oamenilor de știință : în era 
numită, pe drept cuvînt, 
cosmică, pămîntenii au 
ajuns să cunoască mai bine 
ceea ce se întîmplă în spa
țiul „dinafară” planetei lor 
sau chiar în alte planete, 
decît ceea ce se petrece în 
adîncurile propriei lor case 
— Pămîntul. Navele cosmi
ce se rotesc la sute de 
kilometri deasupra capetelor 
noastre ; am primit semnale 
radio de la suprafața Lunii 
și imagini fotografice de pe 
Marte ; dar cel mai adînc 
puf șăpat în scoarța Pămîn- 
tului n-a depășit adîncimea 
de 7 800 m. Or, raza Pă- 
mînfului este de peste 
6 300 km I Față de această 
rază, cel mai profund foraj 
efectuat pînă azi seamănă 
cu o înțepătură cam de un 
milimetru făcută înfr-o sferă 
cu diametrul de doi metri. 
Firește, oamenii au acumu
lat multe cunoștințe despre 
natura globului pămînfesc, 
despre structura acestuia și 
despre compoziția unora 
dintre părțile sale. Dar ini
ma fierbinte a Pămîntului, 
anatomia lui infimă rămîn 
probleme încă nedeslegafe. 
Parcă pentru a compensa 
această rămînere în urmă, 
știrile despre lansarea de 
noi sateliți și nave cosmice 
care evoluează în spațiul 
circumterestru sînt însoțite 
tot mai des în ultima vreme 
de vești privind eforturile 
care șe fac pentru efec
tuarea unor adevărate „că
lătorii spre centrul Pămînfu- 
lui". Toate acestea nu au, 
bineînțeles, nimic comun cu 
înfîmplările imaginate de 
Jules Verne, cu faimoasa 
sa povestire, decît nesecata 
nevoie a omului de a cu
noaște.

Foloasele aventurii
Aventura de azi pornește, 

în primul rînd, de la pre
mise de ordin practic. în- 
fr-adevăr, dacă vom cu
noaște pînă în amănunt 
structura scoarței pămînfești 
și a adîncurilor de sub ea, 
vom putea da răspuns unor 
probleme de interes major 
în care preocupările știin
țifice se împletesc strîns cu 
cele economice. Ne-ar apă
rea mai clară originea con
tinentelor și s-ar limpezi 
pricina deplasării unul față 
de celălalt a blocurilor con
tinentale, respectiv a 
schimbării poziției polilor 
geografici ; am lămuri cau
zele formării munților și ale 
marilor mișcări de ridicare 
și coborîre a uscatului și 
fundului mărilor; am afla 
adevăratele motive ale is- 
bucnirilor vulcanice și ale 
cutremurelor și poate chiar 
posibilitatea de prevedere 
a fenomenelor seismice ; am 
cunoaște felul în care s-au 
născut și cum sînt distribui
te, în adîncul azi încă inac
cesibil, depozitele de mi
nerale utile omului (se știe 
de pe acum că, în profun
zime, rocile se îmbogățesc 
în magneziu, fier, crom, 
nichel...).

Chiar dacă azi nu este 
deocamdată posibilă asal-

farea „pînă în fund* a 
scoarței pămînfești, efortu
rile conjugate ale oameni
lor de știință și specialiști
lor pot duce la descoperiri 
dintre cele mai importante 
și în orice caz la apropierea 
zilei în care visul de a 
cunoaște ce este în centrul 
Pămîntului se va împlini.

Calculele
Im Newton 
ss confirmă

Spuneam înainte că de-a 
lungul veacurilor oamenii 
au adunat multe amănunte 
despre planeta lor și, în 
special, despre „scoarța” ei. 
Aceste cunoștințe — chiar

Farm 
spre adîncm

...în dimineața de 8 oc
tombrie a anului 1909, un 
cutremur puternic zguduia 
Croația. Studiind înregistră
rile făcute la stațiile seismi
ce din întreaga Europă, 
Andrija Mohorovicic, di
rectorul Observatorului din 
Zagreb, nu bănuia, desigur, 
că va pune în evidență cea 
mai importantă dintre su
prafețele de discontinuitate 
dinăuntrul Pămîntului și 
care avea să-i poarte nume
le. Despre ce este vorba ? 
Marea energie care se de
clanșează în momenlul pro
ducerii unui cutremur se 
răspîndește, din punctul 
unde se naște acesta (hipo- 
centrul), în tot cuprinsul 
Pămîntului sub formă de

dacă elementare la început 
— i-au ajutat pe cei vechi 
să sape minele din care 
scoteau arama, fierul, aurul 
și argintul. Drumul spre in
teriorul Pămîntului s-a fă
cut însă cu pași mici și rari. 
Cum se întîmplă în multe 
împrejurări, mintea ome
nească a luat-o mult înain
tea pașilor, ipotezele emise 
de ea fiind ulterior confir
mate prin măsurători și ob
servație directă. Astfel, ma
rele Newton, descoperitorul 
legilor atracției universale, 
a reușit, acum aproape 300 
de ani, să determine rapor
tul dintre masa Soarelui și 
masa planefelor și, chiar 
dacă nu a ajuns să calculeze 
valoarea absolută a masei 
Pămîntului, a emis însă o 
ipoteză foarte apropiată de 
adevăr. Determinările cele 
mai moderne au stabilit că 
Newton era foarte aproape 
de adevăr și că valoarea 
acestui raport (care es*e 
egal cu ceea ce în Fizică 
se numește „densitate”) 
este 5,517. Aceasta este 
densitatea medie a Pămîn- 
fului. La suprafața lui, ea 
esfe desigur mai mică decît 
în inferior (altfel nu s-ar 
putea explica stabilitatea 
planetei noastre de-a lun
gul miilor de milioane de 
ani ale vieții ei).

Se înțelege că mijlocul 
cel mai eficace de cercetare 
a Scoarței și a ceea ce se 
află sub ea esfe săparea de 
puțuri care să pătrundă cît 
mai în adînc. Dar, după 
cum am văzut, forarea unor 
sonde de asemenea pro
funzime rămîne o problemă 
a viitorului. Totuși, omul a 
reușit să cunoască în bună 
măsură structura și com
partimentele Globului teres
tru. Cum ? Folosind un fe
nomen care constituie una 
din marile calamități natu
rale : cutremurele.

unde elastice (seismice), 
care se comportă asemănă
tor cu undele luminoase sau 
sonore, reflectîndu-se sau 
refractîndu-se cînd întîlnesc 
în drumul lor medii cu 
proprietăți diferite. Prin 
cunoașterea timpului de 
propagare și aprecierea vi
tezei de deplasare a unde
lor seismice, se poate de
termina cu relativă ușurință 
traiectoria lor în inferiorul 
Globului și să se identifice 
anumite limite (suprafețe) 
de discontinuitate, care se
pară zone cu densități și 
proprietăți elastice diferite. 
Aceste discontinuități sînt 
provocate fie de schimbări 
în compoziția chimică a ma
terialului, fie de schimbări 
în condițiile fizice de pre
zentare. Care e importanța 
discontinuității, pusă în e- 
vidență de Mohorovicic î 
Faptul că ea este cea care 
desparte geosfera numită 
Scoarță (Crustă), pătura re
lativ subțire de la exterior, 
de inferiorul propriu-zis al 
Globului. Este interesant de 
remarcat că adîncimea dis
continuității MohoroviEiE, și 
deci grosimea Scoarței, nu 
esfe aceeași peste tot: dacă 
în dreptul continentelor ea 
are în medie 35 km, sub 
fundul oceanului grosimea 
ei scade la 5 km și poate 
chiar mai puțin. Tn alcătui
rea ei, Scoarța cuprinde trei 
zone : deasupra se găsește 
cea sedimentară, constituită 
din roci ca gresia, calcarul, 
marnele etc. ; la mijloc se 
află cea formată din roci 
de tipul granițelor ; iar în 
partea inferioară cea ba- 
zalfică.

Sub Scoarță (pînă la 2 900 
km adîncime, unde apare o 
nouă discontinuitate impor
tantă, purtînd numele Iu; 
Wiechert și Gutenberg) se 
află zona largă ce formează 
marea geosferă cunoscută 
sub numele de înveliș sau 
Manta (botezată astfel fiind
că „învelește" ceea ce se 
găsește mai înăuntrul ei). 
Aici este probabil dome

niul oxizilor șl al sulfurile®, 
Singurele roci de la supra
fața Pămîntului asemănătoa
re cu ceea ce se crede că 
există sub discontinuitatea 
MohoroviEiE (cel puțin în 
partea superioară a înveli
șului) par a fi cele din 
coșurile diamantitere din 
Africa de Sud, care nu s-au 
putut naște decît sub pre
siuni și temperaturi foarte 
mari.

Modul cum se propagă 
undele seismice a făcut să 
se separe sub înveliș o 
geosferă cu proprietăți spe
ciale, Nucleul, care ocupă 
tot miezul Pămîntului (adi
că este cuprins între 2 900 
și 6 370 km, cît este dis
tanța pînă în centrul Glo
bului). El este format din 
două zone : Nucleul exte
rior, alcătuit din materiale 
asemănătoare celor din în
veliș, dar în stare topită, 
și Nucleul interior, cu o 
constituție în care pre
domină nichelul și fierul și 
unde proprietățile materiei 
suferă importante schim
bări datorită condițiilor fizi
ce existente acolo (în cen
trul Pămîntului, densitatea 
ajunge la 18, presiunea 
crește pînă la 3—4 milioa
ne de atmosfere, iar tem
peratura ar atinge — după 
unele teorii curente — chiar 
10 000° C).

Programul 
Mohole: trepte 
spre miezul 
fierbinte 
al Terrel

Cînd va ajunge omul să 
obțină confirmarea defini
tivă a tuturor acestor date ? 
Greu de spus. Deocamdată, 
se fac eforturi considerabile 
pentru realizarea primilor 
pași (care cu toată aparen
ta lor lipsă de importanță, ca 
adîncime, implică dificultăți 
tehnice deosebite), în ca
drul a ceea ce a fost denu
mit „programul Mohole” 
(primelor litere din numele 
seismologului Mohorovicic li 
s-a adăugat cuvînlul englez 
hole, care înseamnă gură 
de sondă). Cercetătorii 
americani au ales un punct 
situat la 200 km de insula 
hawaiană Moui. Ei nădăjdu
iesc să poată săpa acolo, la 
9 000 m sub apă, un puț 
a cărui adîncime e prevă
zută să atingă 17 km. Plat
forma de foraj, înaltă de 
125 de metri, se va sprijini 
pe două submarine și va 
putea rezista la vînfuri atin- 
gînd 250 km pe oră.

în același timp, savanții 
sovietici au hotărî) să încea
pă săpături în regiuni repre- 
zenfînd o mare varietate 
geologică — Carelia, Sibe
ria, AAarea Caspică, Insula 
Sahalin. Se presupune că la 
săpare va fi folosit un sis
tem de tuburi prin care vor 
fi trimise jeturi de gaze 
fierbinți pentru a volatiliza 
rocile, înlesnind evacuarea 
acestora.

Fără îndoială că lumea 
va urmări cu interes încer
cările de foraj spre adîncu
rile Pămîntului. Rezultatele 
ce se vor obține în această 
temerară întreprindere vor 
confirma faptul că puterea 
de pătrundere a minții ome
nești nu are limite. Rocile 
cele mai tari, ca și orice ob
stacol — oricîf de puternic 
ar fi el — trebuie să cedeze 
rînd pe rînd în fața acestei 
puteri.

Scarlat STOENESCU
Șeful Sectorului 
de Geofizică din Institutul 
Geologic
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® Sub mina iscusită
a eschimoșilor

• Ce povestesc colții de morsă 
gravați

Ion VLĂDUȚIU
doctor în istorie

Un imens teritoriu din re
giunea arctică și, parțial, 
din cea subarctică, de la 
țărmurile Groenlandei pînă 
la extremitatea estică a 
peninsulei Ciukotka, este 
locuit de mai multe grupe 
ale populației eschimose, al 
cărei număr se ridică azi la 
aproximativ cincizeci de mii 
de oameni.

In condiții climatice deo
sebit de aspre, cu întinsuri 
nesfîrșite, înghețate într-o 
mare parte a anului, cu re
surse de trai mult mai să
race decît în alte regiuni 
ale globului, eschimoșii au 
trebuit să dea dovadă de 
curaj și răbdare, de multă 
inventivitate pentru a putea 
dobîndi cele necesare vie
ții în aceste regiuni. Cei 
mai mulți sînt vînători de 
animale marine ; alături de 
aceasta mai practică și 
pescuitul. Dar vînătoarea 
de ioci, morse șl balene

este cea care le asigură, în 
principal, carnea pentru 
hrană, pieile pentru îmbră
căminte și caiace, grăsimea 
pentru iluminat și încălzit. 
Tot ea le procură „materia 
primă" pentru confecționa
rea de unelte și podoabe, 
uneori de carcase pentru 
locuințe. Doar așa-numiții 
eschimoși caribu din inte
riorul nordului Canadei tră
iesc în tundră din vînarea 
renului caribu și nu se a- 
propie de litoral.

Locuințele eschimoșilor, 
de formă semisferică, con
struite din brichete de ză
padă dispuse în spirală, 
sînt permanente în regiuni
le centrale ale zonei arcti
ce a continentului nord- 
american și temporare mai 
ales în Labrador, Groenlan
da și părțile nordice ale 
peninsulei Alaska. Harpo- 
nul cu vîrful detașabil, ce 
asigură prinderea animalu

lui vînat chiar dacă se a- 
fundă în mare, caiacele cu 
care se vînează vara, înve
lite cu piei de focă sau de 
ren (construite în așa fel 
încît chiar dacă caiacul se 
răstoarnă, omul îl poate re
aduce cu ușurință la pozi
ția normală), au stîrnit și 
stîrnesc pe bună dreptate 
admirația pentru ingeniozi
tatea cu care sînt realizate, 
pentru originalitatea soluții
lor găsite.

Nu mai puțină admirație 
trezește și creația artistică 
a eschimoșilor. In condiții 
vitrege de trai, avînd puți
ne materiale la îndemînă, 
manifestările creatoare ale 
eschimoșilor au fost totuși 
îndeajuns de felurite : gra
vură pe os, sculptură în os, 
desen executat în culori pe 
lemn și piele, împodobirea 
pieselor de îmbrăcăminte — 
mănuși, papuci, brîie, bluze 
— cu ornamente din păr alb 
de ren sau din mărgele, co
vorașe cu reprezentări de 
oameni, animale, scene de 
vînătoare.

Sub mîna iscusită a es
chimosului, minerul unui 
cuțit ia forma unui pește, 
cataramele de la curea sau 
hamurile cîinilor capătă 
conturul unor păsări sau a 
morsei și a focei, cerceii 
par discuri cu fețe de om, 
pieptenii se împodobesc cu

figurine sau se termină cu 
o coadă de focă. Numeroa
se figurine sculptate în os 
reprezintă oameni vîslind 
în baidare, diverse animale 
— reni, vulpi polare ; ele 
sînt de regulă mici, neindi
vidualizate.

Scenele gravate sau de
senate înfățișează aspecte 
din viața zilnică a eschimo
șilor, așezările lor, modul 
cum vînează animale mari
ne, reni și vulpi, cum se de
plasează pe necuprinsul 
înghețat al Arcticii, aspecte 
din timpul sărbătorilor, pe
trecerile și dansurile lor, 
toate caracterizate prin 
realism. Originalitatea și 
trăsăturile specifice ale fe
lului de trai al eschimoși
lor ies din plin în evidență 
din aceste scene. Nu sînt 
însă suficiente temeiuri pen
tru a le considera drept o 
scriere pictografică, cum 
au înclinat să creadă unii 
cercetători.

Tematica eschimoșilor a 
fost și ea supusă schimbă
rilor de-a lungul vremii. De
senele pe stînci descoperi
te însă în Alaska se referă 
de asemenea la vînătoare, 
ceea ce este un indiciu că 
și într-o perioadă mai ve
che vînătoarea de animale 
marine a fost principala o- 
cupație a populației din a- 
ceastă regiune. Locuință de eschimos
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DUPĂ VISCOL
După Încetarea viscolului, 

lucrările de deszăpezire con
tinuă. Circulafia trenurilor 
a lost normalizată. S-a res
tabilit circulația pe drumu
rile Sinaia — Predeal, Ro
man — Fălticeni, Constan
ta — Mangalia, Poiana Te
lului — Tg. Neamț. Ea con
tinuă să tie Întreruptă pe 
unele șosele din Dobrogea, 
estul Bărăganului șl Mol
dova, din cauza troienelor 
depuse. Amănunte asupra 
stării drumurilor, a posibi
lităților de circulație, inclu
siv recomandări practice 
pentru conducătorii de au
tovehicule se dau zilnic în 
buletinele meteo-rutiere 
transmise de posturile noa
stre de radio. Buletinele 
meteo-rutiere pot ii urmă
rite : după radio-jurnalul 
de la ora șase dimineața, 
la orele 7,00 fi 7,30, apoi 
ia orele 14,00 șl 15,00.

Banane în seră
Sera liceului „Dragoș Vodă" din Cîmpulung Mol

dovenesc adăpostește peste 800 de plante exotice, 
printre care și doi bananieri. Ei rodesc pentru prima 
dată în iarna aceasta.

LA CASA AGRONOMU
LUI DIN IERNUT are loc un 
curs de școlarizare a cres
cătorilor de albine. Parti
cipă apicultori din coope
rativele agricole de pro
ducție șl gospodăriile de 
stat din regiune.

e Studenții Institutului de 
teatru „Szentgyorgy Istvan’ 
din Tg. Mureș au dat ieri sea
ră două spectacole la Cluj, în 
sala Teatrului maghiar de stat, 
cu piesa lui Molnar Ferencz, 
„Lillom*. Spectacolul a fost 
pus în scenă de artistul po
porului Kovacs Gyorgy.

e în comuna Seini, regiu
nea Maramureș, au început lu
crările pentru construcția unui 
complex avicol, care în final 
va avea o producție anuală de 
peste 17 milioane ouă.

IERI AU FOST TERMI
NATE lucrările de electri
ficare a sectorului zooteh
nic de la C.A.P. Stanciova. 
Cu acesta numărul unită
ților de producție electrifi
cate în cooperativele de 
producție din Banat a a- 
juns la 300.

• La Ploiești a început 
să funcționeze experimen
tal o stație meteorologică 
automată, realizată de un 
grup de specialiști de la 
Institutul meteorologic din 
București.

I» La Timișoara s-a terminat recepționarea a încă 
420 apartamente ; începînd de ieri, în noile blocuri 
au început să se mute locatarii.

• S-a dat în exploatare 
noul complex de alimentare 
cu apă a Sibiului. Debilul a 
crescut de două ori și jumă
tate. De asemenea, s-a dat în 
folosință și noul complex de 
alimentare cu apă de la Tg. 
Secuiesc. Importante lucrări 
de acest gen se vor mai 
face la lași, Bîrlad, Craiova și 
unele stațiuni balneo-climate-
rice.

PRIMELE 10 'AUTOUTILITA
RE de tip nou realizate la 
uzina „Automecanica' din Me
diaș au fost expediate bene
ficiarilor. Ele se utilizează iar
na la deszăpeziri, iar vara la 
stropitul și măturatul străzilor.

• A început exploatarea 
lemnului, în cea mai mare 
parte fag, dintr-un nou ba
zin forestier situat în zona 
Dumitrești, raionul Rîm- 
nîcu-Sărat.

La capelele unor linii 
de tramvaie, autobuze și 
troleibuze din Capitală a 
început plantarea unor 
susținători piramidali de 
ceasuri. In locul vechilor 
ceasuri din diferite puncte 
ale Capitalei, precum și la 
numeroase intersecții de 
artere principale și în pie
le, I.T.B. va instala în 
cursul acestui an ceasuri 
automate, cu comandă 
centrală.

© In cadrul unul complex 
comercial din cartierul Dru
mul Taberei din Capitală 
s-au dat în funcțiune pri
mele șapte unități — prin
tre care un magazin cu 
autoservire, un centru de 
pîine, o farmacie. Localu
rile pentru alte trei unități 
— restaurant, cofetărie, fri
zerie — sînt în curs de re
cepționam.

IERI, LA MUZEUL RE
GIONAL DIN BACĂU s-a 
deschis o expoziție de ar
tizanat. cuprinzind obiecte 
create in cadrul concursu
lui organizat de Uniunea 
regională a cooperativelor 
meșteșugărești. Sînt expuse 
peste 700 de lucrări.

8
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„Glasuri nostalgice"

| Ziarul american „The Christian Science Monitor"
B despre scrieri revanșarde opărute în ultimul timp 
I în Germania occidentală

PREMIERE PE SCENE BUCUREȘTENE

în zilele următoare vor vedea lumina rampei: 
la Teatrul de comedie — „Insula' de Mihail Se
bastian, la teatrul „C. Noftara" — comedia „Au 
fost o dată două orfeline" de Eugen Mirea, la tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" — comedia „Sfîntul 
Mitică Blajinul' de Aurel Baranga, pe scena tea
trului din Giulești — „Bietul meu Marat" de Arbuzov.

O La uzina de piele șl în
călțăminte „Clujana* au ieșit 
de pe benzile de fabricație pri
mele loturi din modelele de 
încălțăminte din colecția a- 
cestui an : pantofi cu tocul jos 
și vîrf teșit, în culori vii, pen
tru femei, pantofi pentru ado
lescente etc.

• La intrarea în orașul 
Constanța a început construc
ția unui mare complex de lo
cuințe — Tomis Nord, alcătuit 
din 41 de blocuri cu 2 750 de 
apartamente. Primele 800 de 
apartamente vor fi date în 
folosință în cursul acestui an.

o La Oradea s-a închis 
cursul de specializare pen
tru instructorii formațiilor 
artistice de amatori de la 
sate, la care au participat 
150 cadre didactice din re
giunea Crișana.

Și iarna Ia tratament pe litoral
IERI, LA SANATORIUL BALNEAR DIN MANGALIA 

AU SOSIT LA TRATAMENT PRIMII OASPEȚI DIN 1966. 
SANATORIUL BALNEAR DE AICI VA GĂZDUI ANUL 
ACESTA PESTE 8 000 DE OAMENI AI MUNCII.

La Putna, regiunea Suceava, localitate cunoscută pentru mo
numentele el istorice, s-a deschis un motel-restaurant (vezi 
fotografia). Aici s-a amenajat și un colț cinegetic, cu vege
tație montană șl cu animale din partea locului. (De la TRA
IAN DUMITRESCU, coresp. voluntar). <?

Pentru urmărirea func
ționării unor instalații și 
determinarea uzurii lor, 
precum și pentru suprave
gherea proceselor tehnolo
gice, la Combinatul siderur
gic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" de la Galați va fi fo
losită „televiziunea indus
trială" și Izotopii radio
activi.

GALA DE FILME

Azi, Ia Casa de cultură a 
sindicatelor din Baia Mare are 
loc o gală de filme artistice 
și documentare franceze. In 
program : ,,Proust — timpul
unei evocări*, „Omul cu pipă' 
(un film despre Courbet), 
„Peisaje din Franța*, „Coasta 
de Azur", „Despre țări și 
mări*. I

După „tragerea la sorți" 
pentru campionatul mondial

Joi seara Ia Londra Intr-o sală 
de hotei înțesată de circa 1 000 de 
ziariști șl reprezentanți ai unor 
mari cluburi de fotbal din toată 
lumea, atmosfera se înfierbîntă pe 
măsură ce timpul trece. Și e fi
resc : aci are loc festivitatea sta
bilirii grupelor turneului final al 
campionatului mondial. Uneori nu 
se mai poate auzi nici vocea pre
ședintelui P.I.F.A., sir Stanley 
Rous, care anunță echipele și da
tele cînd se vor disputa meciurile 
din cele patru grupe. Nici sfirșitul 
acestei întruniri nu a reușit să 
calmeze vacarmul, mai bine zis 
rezultatul sonor al pasionatelor 
comentarii și pronosticuri, pentru 
cele 32 de meciuri ce se vor des
fășura în decurs de numai 20 de 
zile — între 11 și 30 iulie — in 
mai multe orașe ale Marii Britanii.

Cele 16 reprezentative finaliste 
sînt acum împărțite în patru gru
pe (componența acestora am a- 
nunțat-o în ziarul nostru de ieri 
— n.n.). Echipele se vor clasa pe 
bază de punctaje, primele două 
din fiecare grupă calificîndu-se 
pentru sferturile de finală. Finala 
se va disputa pe stadionul „Wem
bley" din Londra la 30 iulie, cînd, 
în mod practic, se va încheia ceea 
ce de pe acum poartă aci numele 
de „cei mai grandios festival mon
dial al fotbalului".

Comentariile șl pronosticurile 
abundă, presa și televiziunea re
produc păreri cît mai competente, 
șansele „celor 16“ sînt cîntărite și 
calculate sub toate aspectele. Gaz
dele se arată optimiste : antreno
rii, jucătorii și publicul din An
glia sînt mulțumiți de rezultatul 
tragerii la sorți și apreciază că 
adversarii lor din grupa I — 
Uruguay, Mexic și Franța — nu 
vor putea constitui obstacole di
ficile pentru calificarea Angliei In 
sferturile de finală. Totuși, Denis 
Feellows — secretarul federației 
de specialitate — are o rezervă: 
„Singura echipă de care ne temem 
este cea a Franței, care ne-a eli
minat din Cupa Europei". Evocînd 
întîlnirile din trecut cu aceste 
țări, ziarele scriu însă că echipa 
Angliei apare în mod neîndoielnic

favorită. Mai mult, (inînd seama 
de faptul că joacă pe teren pro
priu, unii specialiști în materie, 
printre care și Manuel Alonso, 
unul din selecționerii echipei Por
tugaliei, acordă Angliei primele 
șanse pentru cîștigarea „Cupei 
Jules Rimet". Majoritatea specia
liștilor văd in echipa Franței pe 
cea de-a doua clasată în grupă, 
deși mulți afirmă că în mod greșit 
s-ar subaprecia, șansele Uruguayu- 
lui.

Dacă Argentina întrunește cele 
mai multe voturi în ce privește 
șansele calificării în grupa a doua, 
părerile sînt aproape egal împăr
țite în ce privește Spania și R. P. 
Germană. In mod normai, cea de-a 
patra echipă, Elveția, cu greu ar 
putea emite pretenții.

Cea mai dificilă grupă este con
siderată cea de-a treia, în care 
echipele Braziliei, Ungariei, Por
tugaliei șt Bulgariei vor oieri, 
după părerile majorității experți- 
lor, meciuri de mare luptă. Exclu- 
zînd eventualele surprize, comen
tatorii cred că primele două locuri 
din grupă vor ti ocupate de Bra
zilia, actuala deținătoare a cupei, 
și de Portugalia Se anunță că în 
Brazilia optimismul se ridică spre 
temperaturi înalte, iar ziarele scriu 
că fotbaliștii brazilieni, din frun
tea cărora nu va lipsi Pele, vin 
în Anglia cu intenția de a păstra 
cupa — pentru a treia oară — 
ceea ce ar însemna un record unic 
în istoria fotbalului. Mai puține 
semne de întrebare par a se ridi
ca în ultima grupă — Chile, 
U.R.S.S., Italia și R. P. D. Coreea
nă — unde pronosticurile sînt 
atrase mai mult de U.R.S.S. și 
Italia.

In ce privește șansele Ia cîștiga
rea trofeului cele mai des pome
nite nume sînt ale Braziliei și An
gliei. Dar iubitorii de fotbal nu 
neglijează de loc nici prestigiul 
unor echipe redutabile ca cele ale 
Italiei, Argentinei, U.R.S.S., Portu
galiei, Spaniei.

Liviu RODESCU
Londra

DE PESTE HOTARE
® In turneul de șah de Ia Hastings, 

numai în ultima rundă se va cunoaște 
învingătorul. Aceasta datorită faptului 
că, după desfășurarea penultimei runde 
marele maestru sovietic Boris Spasski, 
liderul turneului de pînă acum, a fost 
egalat de către Uhlmann (R. D. Ger
mană). „Spasski — menționează comen
tatorul sportiv al agenției France Presse 
— are, în ultima rundă, o sarcină mai 
ușoară, deoarece el îl întîlnește pe ulti
mul clasat, vest-germanul Nicolai, în 
timp ce Uhlmann joacă cu marele maes
tru român Florin Gheorghiu, un șahist 
redutabil".

In runda a 8-a, Gheorghiu l-a întîlnit 
pe Pfleger, partida întrerupîndu-se. 
Acum, ambii ocupă locurile 5—6, cu 
cite 4 puncte fiecare.

o Aseară, în cadrul campionatului 
republican de hochei pe gheață, Di
namo București a obținut o surprinză

toare victorie cu 6—2 (4—0, 0—1, 2—1) 
în fața fruntașei clasamentului Steaua. 
Alte rezultate: Voința Miercurea Ciuc— 
Știința Cluj 14—2 (4—0, 3—2, 7—0) i 
Tîrnava Odorhei—Știința București 5—2 
(2—0, 1—1, 2—1).

0 In localitatea Blalsystok (R. P. Po
lonă) se desfășoară un turneu interna
țional amical de baschet rezervat ju
nioarelor. în prima zi echipa României 
a obținut o frumoasă victorie în dauna 
R. P. Ungare, pe care a învins-o cu 
scorul de 50—49 (27—26). în cel de-al 
doilea joc Polonia (tineret) a învins 
Polonia (junioare) cu 58—46.

® Federația italiană de fotbal a stabi
lit ca turneul internațional cu partici
parea echipelor de tineret (jucători sub 
23 de ani) ale României, Italiei și 
Austriei să se desfășoare în zilele de 
22, 26 și 31 ianuarie.

Disciplina planului 
de construcție 
pe șantierele 

Jdustriale
(Urmare din pag. I)
de Institutul de studii, experimen
tări și proiectare pentru industria 
celulozei, fibrelor artificiale și va
lorificarea stufului. Proiectarea 
canalelor antiacide de la fabrica 
de celofibră, a ebonităriî vaselor 
din baia de filaj și a circuitelor 
de conducte de la fabrica de re
țele cord s-a făcut în mod neco
respunzător. Consecința: trei linii 
tehnologice de la prima fabrică și 
o linie de la cea de-a doua vor 
produce abia în primele luni din 
acest an. Cu o ușurință condam
nabilă au fost adoptate și unele 
soluții pentru fundații. Calculele 
arată că remedierea deficiențelor 
va scumpi investiția cu circa 6 mi
lioane de lei. Au fnai existat și 
alte cauze. Fapt este că termenele 
de* punere în funcțiune au fost a- 
mînate de trei ori.

— Ați calculat cît costă aceste 
amînări repetate?

— Chiar am făcut un calcul — 
ne răspunde ing. GHEORGHE MA- 
TEESCU, directorul combinatului. 
Amînarea termenelor de punere în 
funcțiune are multiple implicații 
economice: nerealizarea unei pro
ducții marfă de o valoare ridicată, 
cheltuieli suplimentare pentru re
medieri în valoare de mai multe 
milioane de lei.

Amînările repetate nu se reduc 
la o simplă durată de timp care 
depășește cu mult cadrul celei pla
nificate. Ele au repercusiuni asu
pra îndeplinirii planului în alte 
întreprinderi care nu pot să pri
mească la termen întreaga canti
tate de materie primă ce trebuie 
produsă de cele două fabrici.

E drept, beneficiarul a calculat 
ce producție se pierde, dar el nu 
poate fi absolvit de răspunderea 
ce o are pentru faptul că cele 
două unități ale combinatului nu 
produc la întreaga capacitate. 
Lui, ca beneficiar al Investiției, ți mi
nisterului tutelar le revin îndatorirea 
de a interveni prompt, de a lua îm
preună cu proiectantul ți constructo
rii măsurile absolut necesare pentru 
terminarea grabnică a tuturor lucră
rilor ți înlăturarea gravelor neajunsuri 
semnalate.

Cine poartă răspunderea 
întirzieriior 
la „Țesătura"-lași 
și la Fabrica 

de confecții Vaslui?
Pe șantierele Combinatului ali

mentar din Iași și al Fabricii de 
mobilă din Vaslui majoritatea lu
crărilor sînt în avans față de gra
fice. Din relatările constructorilor 
rezultă că la baza ritmului susți
nut de lucru pe aceste șantiere stă 
buna organizare a muncii, preocu
parea beneficiarilor pentru asigu
rarea condițiilor necesare realiză
rii la termen a investițiilor.

— Sîntem în avans cu toate lu
crările — ne-a spus ing. L. LUPU, 
șeful șantierului combinatului ali
mentar. Avem asigurat front de 
lucru pe timpul iernii. Beneficia
rul ne-a trimis în avans o parte, 
din proiectele fabricii de biscuiți 
și paste făinoase, oferindu-ne ast

fel posibilitatea să începem lucră
rile înainte de termenul stabilit.

Cu totul alta este situația pe 
șantierul filaturii de la întreprin
derea „Țesătura“-Iași și cel al Fa
bricii de confecții din Vaslui. Con
ducerea fabricii „Țesătura" ne-a 
vorbit de unele rămîneri în urmă 
la hala de fabricație. Cu aproxima
tiv o lună sînt întîrziate lucrările 
la Fabrica de confecții din Vaslui. 
Cum explicați o atare stare de lu
cruri? — J-am întrebat pe tov. 
MIRCEA TOFAN, inginer șef adjunct 
al întreprinderii de construcții- 
montaj care execută lucrările pe 
aceste șantiere.

— E adevărat, am întîrziat lu
crările la hala de carde și ringuri 
de la filatura fabricii „Țesătura". 
Aceasta pentru că în noiembrie a- 
nul trecut am încetinit ritmul lu
crărilor de finisaj. Dar nici bene
ficiarul nu poate fi scutit de răs
pundere. El ne-a predat unele pro
iecte cu întîrziere și incomplete, 
ceea ce a determinat unele modifi
cări pe parcurs. Mai mult, în zona 
de carde și ringuri, o serie de lu
crări au fost executate nu după 
proiecte, ci pe bază de note de co
mandă și dispoziții de șantier.

— Ritmul nesatisfăcător de lucru 
este imprimat, după părerea mea, 
de proiectant. între prevederile 
proiectului și utilajele sosite sînt 
neconcordanțe vizibile. Acum sîn
tem obligați să refacem unele so
cluri și locașuri — a adăugat ing. 
VASILE ATANASIU, șeful șantierului 
filaturii. Cît privește calea de ru
lare a transportorului, nu știm cum 
să o executăm pentru că nu avem 
nici acum documentația tehnică. 
Din același motiv întîmpinăm 
greutăți și în zona a treia a halei,

la secția de bataj. Asemenea de
ficiențe sînt cunoscute de . benefi
ciar, noi le sesizăm mereu, dar mă
suri nu se iau.

Se desprinde concluzia că orga
nele Ministerului Industriei Ușoare 
nu s-au ocupat cu toată răspunde
rea de pregătirea acestor investiții. 
Spunem aceasta, deoarece și la Fa
brica de confecții din Vaslui, con-1 
structorii au primit tîrziu 
proiecte. Dar 
pra soluțiilor 
mult, ceea ce
un

I
8

unele “ 
nu numai atît. Asu- B 
stabilite s-a revenit b 
a determinat și aici “ 
de lucru. a

*
Constatările prilejuite de ra 

ancheta noastră dovedesc că | 
în timp ce pe unele șantiere ® 
lucrările se desfășoară ritmic, h 
pe altele ele sînt rămase în g 
urmă față de grafice. Timpul 
nu așteaptă, mai ales că este H 
vorba de unele obiective in- H 
dustriale pe seama cărora ur- _ 
mează să se realizeze în 1966 [3 
un important spor de produc- 8 
ție. Tocmai de aceea, este ne- _ 
cesar să se unească efor- | 
turile beneficiarilor, proiec- 0 
fanților constructorilor și . 
furnizorilor de utilaje pentru g 
accelerarea ritmului lucrărilor, ffi 
pentru solutionarea probleme- n 
lor stringente legate de crea- H 
rea tuturor condițiilor tehnico- E 
materiale în vederea realizării N 
ritmice, încă din primele luni, 
a planului de investiții pe a- | 
cest an.

ritm lent

(Anchetă realizată de 
Laurenfiu VISKI, Radu APOS
TOL și Manole CORCACI, 
coresp. „Scînteii") 8

Sub titlul „Germanii aud glasuri 
nostalgice" ziarul american „THE 
CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" a publicat un articol pe care 
îl reproducem cu unele pre
scurtări.

„Lectura unor lucrări de litera
tură politică apărute recent în 
Germania occidentală oferă un ta
blou îngrijorătoi al surselor care 
alimentează un naționalism din 
nou în ascensiune.

Premiul întîi pentru încercarea 
sa de a pescui în ape tulburi tre
buie să revină lui Caspar von 
Schrenck-Notzing pentru „Chaiak- 
terwasche" („Spălarea caracteru
lui"). Titlul acestei cărți reprezin
tă o analogie cu „spălarea creie
rului". Din prezentarea autorului nu 
ai putea să bănuiești că a existat 
vreodată un al Ill-lea Reich. El se 
referă numai o dată la „cruzimile" 
săvîrșite de naziști — numai o 
dată în 294 de pagini 1

«Istoria ocupației — scrie el — 
ar fi fost aproape aceeași chiar 
dacă partidul nazist nu ar fi exis
tat niciodată». Din relatarea sa 
s-ar putea crede că în cel de-al 
Ill-lea Reich totul era aproape 
perfect. Instituțiile Reichului nu pu
teau fi deservite de un personal 
mai bun; conducătorii industriei 
erau modele de cinste ; nici pro
grama școlară, nici metodele de 
educație nu puteau fi mai bune. 
De aceea intenția de a-i «reedu
ca» pe germani era o impertinență.

Una din țintele preferate ale a- 
tacurilor autorului — continuă zia
rul — este moralitatea în politică. 
El califică orice încercare de a 
introduce idei morale în politică 
drept «o deschidere spre stînga», 
promovată de «intelectuali» și sus
ținută de oameni care sînt fie 
proști, tie ignoranți, fie necinstiți.

In privința procesului de la 
Auschwitz el face remarca că «jus
tiția nu a fost împovărată nicioda
tă cu o sarcină mai ciudată». A 
cere o «împăcare» cu trecutul na
zist — așa cum a făcut președin
tele Liibke într-un discurs rostit în 
aprilie — este «periculos», după 
părerea autorului. El nu-și dă sea
ma cu cît sînt mai periculoase pro
priile lui afirmații".

Ziarul se referă în continuare la 
Barnick, autorul unei alte cărți cu 
tendință nazistă.

„Potrivit lui Barnick, vina germa
nilor este că nu au făcut ceea ce 
ar fi putut să facă. «Germanii — 
scrie el — sînt vinovați în țața isto
riei" deoarece „au fost prea paș
nici, prea naivi, prea cumsecade.

Spre deosebire de Schrenck-Not
zing, Barnick recunoaște că în cel 
de-al Ill-lea Reich au fost asasinați 
bolnavi mintali, evrei și membri al 
altor «grupuri indezirabile». Așa 
cum era de așteptat, el afirmă că 
relatările despre amploarea crime
lor sînt «exagerate» și că «numai 
100 de persoane» au săvîrșit crime
le și au știut de existența lor. Pe 
de altă.parte, referindu-se la aliați, 
el îi numește «călăii de la Nfirnberg 
și Tokio». El declară de asemenea 
că ocuparea hitleriștă a Ceho
slovaciei nu a fost o «cucerire».

După părerea lui Barnick, Relchul 
german era «în mod notoriu iubitor 
de pace», și oamenii de stat ger-

mani înțelegeau «valoarea mode
rației». Nici sub Kaiser, «nici mai 
tîrziu» (sub Hitler 1) Germania nu 
a dorit să anexeze teritorii străine... 
Barnick uită cu bunăștiință că îna
inte de a face prima sa „ofertă de 
pace", Hitler înghițise jumătate din 
teritoriul Poloniei, ca să nu ■ mai 
vorbim de ocuparea anterioară a 
Austriei și Cehoslovaciei.

Ce importanță trebuie să se a- 
corde unor cărți ca aceea a lui 
Schrenck-Notzing sau aceea a lui 
Barnick ? Aceste încercări de a re- 
scrie în mod radical istoria sînt 
cazuri izolate sau oglindesc con
cepții larg răspîndite ? Și chiar 
dacă nu vorbesc în numele unor 
grupuri importante din punct de ve
dere numeric, autorii lor nu au oare 
șanse să obțină aderenți ?". „The 
Christian Science Monitor* arată 
că Schrenk-Notzing și Barnick, în 
încercarea de a absolvi nazismul 
de răspundere, îl prezintă „pe Hitler 
drept un «om de stat modest», pe 
francezi drept intriganți incurabili, 
pe britanici drept «o națiune de 
negustori», pe americani drept ig
noranți și pe germani nu numai 
drept națiunea cea mai pașnică, 
dar și singura în stare să conducă 
o Europă unită".

„Astăzi, continuă ziarul, dacă 
îți exprimi îndoieli în ce privește 
orientarea viitoare a Germaniei 
occidentale, ți se spune de obicei 
să analizezi politica guvernului de 
la Bonn. Ți se cere de asemenea 
să citești cîteva din ziarele de 
frunte din Germania occidentală 
pentru a te «liniști» în ce privește 
atitudinea opiniei publice din Re
publica federală. Aceasta ridică 
problema dacă presa din Germa
nia occidentală este o oglindă 
fidelă a ideilor majorității popu
lației. Unii observatori se îndoiesc 
de acest lucru". Ziarul citează în 
acest sens pe scriitorul politic 
Armin Mohler. „Este cu atît mai 
regretabil — scrie ziarul — că 
Mohler dă o lovitură puternică 
spiritului de justiție cerînd înceta
rea proceselor pentru crime de 
război și o amnistiere a tuturor 
celor deja condamnați. Asemenea 
măsuri ar avea consecințe deplo
rabile. O societate în care un asa
sin și schingiuitor sadic ca Wil
helm Boger — teroarea de la 
Auschwitz — și-ar putea relua 
munca de contabil la o firmă co
mercială, ar putrezi încet, dar sigur, 
pînă la rădăcină. Numai printr-o 
logică pervertită s-ar putea afirma 
că, întrucît nici o pedeapsă nu 
este suficientă pentru crimele să
vîrșite în cel de-al Ill-lea Reich, 
toți cei a căror vină a fost dove
dită trebuie să scape nepedepsiți' 
— conchide ziarul.

între legende 
și realități

(Urmare din pag. I)

nil. Opoziția industriașilor, proprie
tari ai unor astfel de fabrici, a dus 
la amînarea rezolvării cererii cres
cătorilor de vite.

Exodul
Un fenomen care preocupă în

deaproape cercurile conducă
toare de la Atena este exo
dul lor spre orașele mai im
portante și chiar în străinătate. 
Datoriile, impozitele, cămătarii, co- 
mercianții intermediari și concuren
ța produselor agricole ale monopo
lurilor au silit numeroși țărani să-și 
vîndă pămînturile și să părăsească 
satele. Statistici oficiale relevă că 
în fiecare an aproape 30 000 de ță
rani își pierd pămînturile, în timp 
ce marile proprietăți cresc conti
nuu. Potrivit datelor oficiale, în 
1964 au emigrat aproape 100 000 
de oameni, iar pentru 1965 (nu 
exisfă încă date definitive) se pre
vede că se va înregistra un ade
vărat „record".

„Colaborare" 
cu necazuri

Concurența ce o fac pe piața in
ternă produsele similare provenite 
din S.U.A. sau Piața comună în
greunează și mai mult situația a- 
gricultorilor greci. încă de pe 
timpul fostelor guverne E.R.E. s-a 
încheiat un acord cu Statele Unite, 
prin care acestea s-au angajat să 
trimită Greciei o parte a exceden
telor agricole sub formă de împru
mut pe termen lung, interzicînd în 
schimb Greciei să exporte produse

similare. Paradoxul situației ac
tuale este că, în timp ce S.U.A. 
își plasează în Grecia o par
te a excedentelor lor de cereale, 
acțiune pe care o mai și intitulează 
„ajutor", statul grec este ne
voit să suporte cheltuieli pentru 
a asigura exportul producției pro
prii de grîu și pentru a tace ast
fel loc, în țară, griului american.

Trebuie spus că producția de 
grîu, cartofi, orez și bumbac a 
Greciei poate satisface pe deplin 
necesitățile consumului intern. 
Unele dintre aceste produse întîm- 
pină însă, pe piața internă, con
curența produselor similare ameri
cane și ale „celor șase' din Piața 
comună, fapt care provoacă o fluc
tuație continuă a culturilor, redu
cerea suprafețelor cultivate sau 
chiar lăsarea în paragină a unor 
mari suprafețe de pămînt arabil. 
„Reducerea cu 5 pînă la 20 la sută 
a taxelor vamale la produsele im
portate din Piața comună, în primii 
ani de la asociere, scrie revista 
„Erevna", lovește în producția in
ternă fără a înlesni consumul, în- 
trucît prețurilor scăzute la care 
sînt importate produsele agricole 
li se adaugă profiturile exagerat 
de mari ale importatorilor".

Se știe că Grecia a cerut să facă 
parte din C.E.E. pentru că spera în 
crearea unor perspective favora
bile plasării produselor agricole 
proprii pe piața „celor șase". 
„Aceste perspective — scrie ziarul 
„Anendotos" — sînt însă foarte 
îndepărtate, iar împlinirea a 3 ani 
de la asociere (în noiembrie 1965 
— n.r.) a găsit exporturile grecești 
în stagnare și balanța comercială 
a țării vizibil agravată".

Statisticile oficiale au arătat că 
în primele 7 luni ale anului 1965 
deficitul balanței schimburilor co
merciale ale Greciei cu „cei șase" 
s-a ridicat la 152 milioane dolari, 
față de 106 milioane în perioada 
corespunzătoare a anului 1962, pe
rioadă anterioară asocierii. Aso
cierea, în loc să contribuie la creș
terea exporturilor grecești, a dus 
la reducerea lor. Aceste fapte 
determină revista de specia

litate „Nea Economia" să-și pună 
următoarea întrebare : „Dacă nici 
în sectorul agricol Grecia nu 
cîștigă (din colaborarea cu C.E.E. 
— n.r.), atunci în ce sectoare vom 
putea cîștiga ?", avînd în vedere 
că industria țării nu poate rezista 
concurenței pe piețele „celor 6".

Unele masuri 
pe plan intern

In vederea ameliorării situației 
din agricultură, oficialitățile con
sideră că pe plan intern se impune 
luarea unor măsuri imediate. Unele 
se referă la restructurarea cultu
rilor și repartizarea lor pe zone 
specializate. Totodată, guver
nul a anunțat că în 1965 s-au 
alocat din bugetul statului 1 700 
milioane drahme pentru cumpăra
rea diferitelor produse agricole de 
la țărani și fermieri, cifră ce de
pășește cu 500 milioane suma pre
văzută anterior. Aceste cumpărări, 
în condițiile Greciei, joacă și un rol 
de regulator al prețurilor pieței, 
întrucît forțează scăderea ofertei 
și implicit mențin într-o oarecare 
măsură nivelul prețurilor. Premierul 
Stephanopoulos a arătat că gu
vernul se orientează în prezent 
„spre o repartizare mai justă a ve
nitului național care să favorizeze 
păturile mai sărace ale țării".

Ziarele de diferite orientări, 
cu excepția guvernamentalului 
„Elephteria", își exprimă scepti
cismul în ce privește succesul pro
gramului agricol al noii admi
nistrații. In această ordine de idei, 
unele dau ca exemplu mitingurile 
și grevele organizate de zeci de 
mii de producători agricoli din 
nordul Greciei, care și-au exprimat 
nemulțumirea față de prețurile 
fixate de stat pentru cumpărarea 
unor produse ale lor.

Totuși cercurile conducătoare de 
la Atena își exprimă încrederea în 
succesul măsurilor întreprinse, con- 
siderînd că aceste măsuri, coordo
nate cu politica sporirii impozitelor 
pe venituri, ar ii de natură să în
vioreze situația generală a econo
miei țării.

Hiena - oraș
5

olimpic în 1972 ?
Ziarul austriac „DIE PRESSE" 

publică un articol consacrat Jocu
rilor olimpice din 1972, în care, 
printre altele, se arată:

„Dorința Vienei de a găzdui în 
1972 jocurile olimpice pare că a 
devenit deja obiect de dispută în 
cadrul campaniei electorale. Să in
trăm în subiect: după costul ex
trem de ridicat al jocurilor olim
pice care au avut loc în Japonia — 
și acest cost va fi pe viitor etalo
nul — faptul că capitala austriacă 
vrea să le găzduiască pare o supra
licitare. Nu a izbucnit doar de cu- 
rînd o criză de guvern din cauza si
tuației financiare în care se află 
statul ?

Calculele efectuate pe baza actua
lelor preturi au arătat că pentru 
amenajarea parcurilor sportive ne
cesare și pentru organizarea unui 
asemenea eveniment mondial este 
nevoie de aproximativ un miliard 
de șilingi. Problema:, care va fi 
contribuția statului la aceste cheltu
ieli ? — a provocat recent izbucni
rea unei puternice dispute.

Acest miliard de șilingi nu re
prezintă nici măcar suma minimă 
necesară găzduirii olimpiadei : cos
tul satului olimpic care urmează să 
fie realizat din fondurile publice de 
locuit este apreciat Ia 1,4 miliarde 
șilingi. în afară de aceasta ar mai fi 
necesar un milion și jumătate de 
șilingi pentru îmbunătățirea trans
porturilor publice. în total deci ar 
fi necesare trei miliarde șilingi. 
Calculele de mai sus sînt apreciate 
totuși ca fiind foarte coborîte. Apre
cieri realiste socotesc că pînă în 
1972 cheltuielile se vor ridica la 
șase, șapte miliarde.

Poate oare și trebuie oare un 
oraș de șapte milioane care nu 
are bani pentru școli, știință și 
cercetare, care amînă de decenii 
rezolvarea problemei locuințelor și 
a cărui apărare se realizează prin 
donații, să se angajeze într-o 
asemenea aventuid l.

Șansele ca Miinch’en, capitala ba
vareză, să obțină dreptul de a găz
dui jocurile olimpice, sînt aprecia
bile. Ele vor crește dacă în 
Austria se va avea în vedere nu 
numai 6 martie (ziua alegerilor — 
n.r.), ci viitorul țării.



Republica Dominicană retrăiește 
ceasuri de gravă încordare
• Forțele armate au tăiat căile de acces spre 
Santo Domingo și au înconjurat palatul prezidențial 
® Localități din provincie ocupate

O. N. U. HAVANA

SANTO DOMINGO 7 (Ager
pres). — Situația din Republica 
Dominicană a devenit deosebit de 
critică în ultimele 24 de ore prin 
ocuparea unor puncte fortificate 
de către militarii de extre
mă dreaptă din rîndul forțelor 
armate din orașele Santiago și Ba
rahona. Postul de radio de la San 
Isidro, care îșl încetase activitatea 
în luna septembrie anul trecut, și-a 
reluat vineri emisiunile. Intr-una 
din aceste emisiuni, forțele militare 
de dreapta au anunțat că „s-a 
realizat o coaliție între militarii 
din orașele Santiago și Barahona" 
împotriva hotărîrii președintelui 
guvernului provizoriu, Garcia Go
doy, de a expulza din țară pe unii 
din rivalii militari.

Agenția Associated Press anun
ță că trupele dominicane au în-

Piața. comuna •

Șase minus 
Comisia executivă

conjurat joi noaptea Palatul pre
zidențial și au tăiat toate căile de 
acces spre Santo Domingo. Forțele 
armate au ocupat clădirea stației 
de radio, precum și alte puncte 
ale capitalei dominicane. In unele 
cartiere au fost ridicate baricade.

Președintele Garcia Godoy a de
clarat ziariștilor că este „ferm 
hotărît" să mențină actualul gu
vern provizoriu subliniind că el 
este sprijinit de Organizația Sta
telor Americane. La rîndul său, un 
reprezentant al forțelor interame- 
ricane a dat publicității o declara
ție în care se arată că acțiunea în
treprinsă de Godoy nu ar contra
veni actului instituțional și că 
forțele interamericane vor sprijini 
această acțiune.

în declarație se mai afirmă că 
„orice acțiune îndreptată împotri
va guvernului provizoriu va fi 
considerată ca un atac deschis îm
potriva forțelor O.S.A.“.

Subliniind că situația la Santo 
Domingo a devenit deosebit de în
cordată, agenția Reuter afirmă că 
„Republica Dominicană face acum 
față celei mai grave crize de la 
sfîrșitul evenimentelor sîngeroase 
din vara anului trecut".

DEPLASARE
SPRE GENEVA

Oficiul european al Națiunilor 
Unite a devenit, începînd de la 1 
ianuarie, Oficiu mondial. Departe 
de a fi o problemă de termino
logie, hotărîrea are o semnifica
ție politică. Sediul european este 
promovat la nivelul celui de la 
New York.

Cauzele acestei măsuri rezidă 
în faptul că Palatul națiunilor 
găzduiește majoritatea agențiilor 
specializate și un mare număr de 
comisii. Este suficient să amin
tim Conferința Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, Co
misia economică pentru Europa, 
Organizația mondială a sănătății. 
Pe de altă parte, la Geneva își 
au reședința un număr însemnat 
de organizații internaționale, a 
căror activitate se întrepătrunde 
cu cea desfășurată în cadrul 
O.N.U.: G.A.T.T., Uniunea inter
națională a telecomunicațiilor, 
Organizația meteorologică mon
dială etc.

Astfel, la New York rămîn ex
clusiv organele politice ale O.N.U. 
— Consiliul de Securitate și Adu
narea Generală.

Se crede aci că nu este exclus 
ca în viitor să se ia în considerare 
organizarea la Geneva și a unor 
sesiuni ale Adunării Generale.

Geneva, 7.

Lucrările Conferinței de solidaritate
a popoarelor din Asia, Africa
si America latină
J

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
Reprezentanții permanenți de la 
Bruxelles ai celor cinci parteneri 
ai Franței din Piața comună, care 
s-au întrunit în capitala Belgiei, 
au acceptat joi propunerea Fran
ței de a se organiza între 17 și 
18 ianuarie, la Luxemburg, o se
siune a Consiliului ministerial al 
C.E.E., care să discute căile de so
luționare a actualei crize ce para
lizează de peste șapte luni acest 
organism vest-european. De la a- 
ceastă sesiune urmează să absen
teze, așa cum a cerut Franța, re
prezentanții Comisiei executive a 
C.E.E. Sesiunea nu va avea o or
dine de zi propriu-zisă, ea ur- 
mînd să ofere prilejul unor discu
ții libere, în cursul cărora să fie 
analizată actuala situație din ca
drul Pieței comune.

După cum se știe, Piața comună 
se află încă de la 30 iunie în fața 
celei mai grave crize prin care a 
trecut de la crearea sa, ca urma
re a eșecului înregistrat la sesiunea 
Consiliului ministerial ținut la a- 
ceastă dată în problema finanțării 
politicii agricole comune. Eșecul a 
fost provocat de refuzul Franței de 
a accepta încercările de a se lega 
finanțarea politicii agricole comu
ne de acordarea unor puteri su- 
pranaționale Parlamentului euro
pean și Comisiei executive a C.E.E.

Horia LIMAN

Un grup de soldați britanici fâcuțl prizonieri de trupele republicane 
yemenite, în timpul incidentelor de Ia frontiera Yemenului

HAVANA 7. — Trimisul special 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te: Joi au continuat la Havana lu
crările, în ședințe plenare, ale Con
ferinței de solidaritate a popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
sovietice, S. R. Rașidov, a condam
nat agresiunea Statelor. Unite îm
potriva Vietnamului,' precum și ac
țiunile colonialiștilor în Congo 
(Leopoldville), Republica Domini
cană, Guyana Britanică, Rhodesia 
și în alte regiuni ale lumii. „Con
ferința noastră, a spus el, trebuie 
să unească forțele democratice în- 
tr-o mișcare unică a popoarelor 
din cele trei continente" împotri
va imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului.

Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
reafirmat sprijinul pe care țara sa 
îl acordă luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii S.U.A., 
luptei popoarelor din Laos, Cam- 
bodgia, Kalimantanul de nord, po
poarelor din coloniile portugheze 
din Africa, popoarelor latino-ame- 
ricane care luptă cu arma în mînă 
pentru libertate și independență.

Pedro Medina Silva, șeful dele
gației din Venezuela, comandant al 
armatei de eliberare, a denunțat 
jaful pe care-1 practică în țara sa 
monopolurile nord-americane, mi
zeria și sărăcia în care trăiește 
majoritatea populației din această 
țară. Vorbitorul s-a referit pe larg

la lupta armată pe care o duc, în
cepînd din 1961, forțele de elibe
rare din Venezuela. El s-a pronun
țat pentru crearea unei organizații 
a celor trei continente.

A luat apoi cuvîntul Osmani 
Cienfuegos, reprezentantul Cubei, 
care a declarat că obiectivul prin
cipal al Conferinței de la Havana 
este sprijinirea luptei pentru li
bertate a popoarelor din cele trei 
continente, împotriva imperialis
mului, a sistemului de exploatare al 
colonialismului și neocolonialismu
lui. Vorbitorul a declarat că țara 
sa va continua să acorde tot spri
jinul popoarelor care luptă pentru 
libertate, independență și progres 
social.

Au mai luat cuvîntul șefii dele
gațiilor din Japonia, Paraguay, In
dia, Guineea, Sudan, Cambodgia, 
Senegal, Liban, Guatemala, Ruan
da, Siria, Congo (Brazzaville) — 
care au sprijinit propunerea creă
rii unui organism permanent 
solidaritate al popoarelor 
continente.

în cursul ședinței de după-a- 
miază a fost aprobată în 
tate propunerea președintelui con
ferinței, Râul Roa, ministrul afa
cerilor externe al Cubei, ca par
ticipanții să examineze problema 
răpirii fostului președinte al Comi
tetului internațional de organizare 
a conferinței, Mehdi Ben Barka 
(Maroc).

Vizita delegației 
de partid 
și guvernamentale 
sovietice in Mongolia
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

invitația C.C. al P.P.R.M. și 
vernului R. P. Mongole, ’ 
nuarie a plecat într-o vizită 
cială în Mongolia delegația 
partid și guvernamentală
U. R.S.S. condusă de L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

Din delegație fac parte K. T. 
Mazurov, membru al prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, I.
V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. A. Gromîko, membru 
al C.C. ăl P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe, R. I. Malinovski, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul apărării al U.R.S.S., și alții.

PARiS

Azi, vechiul cabinet
prezintă demisia

Rhodesia

de 
celor trei

unanimi-

in R. D. Vietnam

La 
gu- 

la 7 ia- 
ofi- 

de 
a

PHENIAN. La 7 ianuarie, t.1 
Diu En, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
a primit delegația economică a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, condusă de Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior. Li Diu En a a- 
vut o convorbire cordială și prie
tenească cu oaspeții români.

DELHI. Vineri au început la 
Delhi lucrările sesiunii Consiliului 
Național al Partidului Comunist 
din India. Pe ordinea de zi a sesiu
nii figurează analizarea probleme
lor referitoare la situația politică 
și economică din țară, aprovizio
narea populației cu produse ali
mentare, relațiile indo-pakistane- 
ze, întîlnirea de la Tașkent, precum 
si probleme referitoare la situația 
internă a partidului.

ROMA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmi
te : Sîmbătă încep la Neapole lu
crările celui de-al XIV-lea Con
gres național al Partidului so
cial-democrat. Principalul punct 
de pe ordinea de zi este proble
ma unificării cu socialiștii și, le
gat de aceasta, termenul și tacti
ca ce urmează a fi adoptată.

La congresul de la Neapole vor 
participa și delegații ale principa
lelor partide politice italiene. De
legația Partidului Comunist Italian 
va fi condusă de Luciano 
membru al „ ______ ,
iar socialiștii vor fi reprezentați 
de Francesco 
bardi.

MOSCOVA. . La 7 ianuarie în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-104“. La bordul sateli
tului se află aparataj științific 
destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic.

I

c.c. Lama, 
al partidului,

de Martino și Lom-

BERLINUL OCCIDENTAL. Zilele 
acestea elementele naziste din 
Berlinul occidental au încercat să 
incendieze locuința scriitorului 
Joachim Seipel. Aceasta este a șa
sea încercare de incendiere a 
locuințelor unor persoane din Ber
linul occidental, considerate „in
dezirabile" de naziști. Scriitorul 
Seipel este autorul unei lucrări 
satirice care demască revanșismul.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times" publică 
o informație despre faptul că în 
prezent companiile producătoare 
de cupru din Statele Unite studia
ză în amănunțime majorările de 
prețuri la acest metal anunțate în 
străinătate. Societățile din Katan
ga, Chile și din Canada au majo
rat recent prețul la cupru. Com
paniile americane au fost înfrînte 
în tentativa de a urma exemplul 
concurenților lor din străinătate 
deoarece a intervenit guvernul, 
care a lansat pe piață din stocurile 
naționale de rezervă o cantitate de 
200 000 tone de cupru. Agenția A.P. 
relatează că pentru a preveni o 
nouă încercare a societăților ame
ricane de a majora prețurile, gu
vernul a hotărît să arunce pe piață 
încă 208 000 tone de cupru.

Embargoul și micile lui fisuri
SALISBURY 7 (Agerpres). — 

Lipsa de combustibil se face tot 
mai simțită în Rhodesia ca ur
mare a embargoului petrolier. 
Primul ministru Ian Smith a 
declarat joi seara că, începînd de 
săptămîna viitoare, proprietarii 
de automobile vor primi săptămî- 
nal numai patru sau cel mult opt 
litri de benzină, în loc de 16, cît 
era cota inițială. Avioanele care 
aterizează la aeroportul Salisbury 
vor primi cantități de benzină 
strict calculate pînă la prima es
cală, în timp ce avioanele brita
nice nu se vor putea aproviziona 
deloc cu benzină și uleiuri pe ae
roporturile rhodesiene. Zborurile 
de antrenament ale piloților rho- 
desieni vor 
vioanele de 
numai curse

Anunțînd 
ministru Ian Smith a adăugat că 
este posibil ca restricțiile să ca
pete un caracter și mai acut. El ■ 
a adăugat, însă, că guvernul său

fi suspendate, iar a- 
transport vor efectua 
de mare urgență, 
acest lucru, primul

își pune mari speranțe în sosirea 
la Beira a unor petroliere ameri
cane, ceea ce va permite refacerea 
rezervelor de combustibil ale țării. 
După cum se știe, Statele Unitș au 
declarat că embargoul asupra, li
vrărilor de produse petroliere către 
Rhodesia va intra în vigoare după 
ce petrolierele americane aflate în 
drum spre această țară vor duce 
încărcătura la destinație.

★

ALGER 7. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : Joi 
seara au început la Accra lucră
rile Comitetului de acțiune mili
tară în Rhodesia, creat de Organi
zația Unității Africane. La lucrări 
participă miniștrii afacerilor ex
terne și șefii de state majore ai 
R.A.U., Zambiei, Tanzaniei și 
Ghanei. Nigeria a anunțat că nu 
va participa la lucrări, considerînd 
că reuniunea nu poate lua măsuri 
destul de eficiente pentru a 
tura

PARIS 7 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută ziariștilor joi 
seara, ministrul informațiilor al 
Franței, Alain Peyrefitte, a anun
țat că după remiterea demisiei 
oficiale generalului de Gaulle, la 
8 ianuarie, primul ministru Pom
pidou intenționează să formeze un 
nou guvern. Peyrefitte a relevat 
că noua remaniere guvernamentală 
„ar putea fi mult mai importantă 
decît se crede".

Agenția France Presse scrie că 
în noul cabinet condus de Pompi
dou ar putea fi incluse o serie de 
personalități în frunte cu fostul 
premier Michel Debră, care, după 
părerea agenției, ar putea fi „îm
puternicit cu prerogative conside
rabile", revenindu-i unul din prin
cipalele ministere care-1 va situa 
„drept cea de-a doua personalitate 
a guvernului".

Convorbirile 
indo- pakistaneze

înlă-
regimul lui Smith.
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TAȘKENT 7 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că în cursul 
zilei de vineri, la Tașkent au avut 
loc două întîlniri între președin
tele Pakistanului, Ayub Khan, și 
premierul indian, Lal Bahadur 
Shastri. După cum precizează a- 
genția, ei au continuat discuțiile în 
problema relațiilor dintre India și 
Pakistan.

HANOI 7 (Agerpres). — Delega
ția sovietică în frunte cu A. Șele- 
pin a sosit vineri la Hanoi. Mem
brii delegației, însoțiți de Fam 
Van Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, Le 
al C.C. al 
Muncesc din 
personalități 
dreptat spre 
orașului. Intr-o cuvîntare de salut, 
Fam Van Dong a spus între altele : 
Sprijinul prețios al poporului so
vietic, partidului comunist, guver
nului sovietic ai căror soli sînteți 
dv., alături de acel sprijin prețios 
pe care ni-1 acordă China, țările 
socialiste frățești și omenirea pro
gresistă, însuflețesc și mai mult 
întregul nostru popor, îi întăresc 
puterea, hotărîrea sa de a Infringe 
pe agresorii imperialiști americani, 
de a-și apăra drepturile sale na
ționale, pacea în Indochina, în 
Asia de sud-est și în întreaga lu
me. Sîntem încredințați că vizita 
delegației Uniunii Sovietice în 
Vietnam va contribui la întărirea 
continuă a prieteniei de luptă și a 
colaborării frățești între popoarele 
țărilor noastre în lupta împotriva 
dușmanului comun — imperialis
mul american.

Intîmpinat cu căldură de mii de 
locuitori ai Hanoiului prezenți în 
piața centrală Ba Din, A. Șelepin 
a declarat: Trimițînd delegația 
noastră în vizită în R. D. Vietnam, 
Comitetul nostru Central și guver
nul sovietic exprimă, încă o dată, 
prin aceasta dorința fermă și 
neabătută a poporului sovietic de 
a acorda sprijin și ajutor multi
lateral poporului vietnamez care 
luptă împotriva agresiunii S.U.A., 
de a întări și dezvolta multilateral

Duan, prim-secretar 
Partidului celor ce 
Vietnam, și de alte 
vietnameze s-au în- 
tribuna din centrul

prietenia șl colaborarea dintre 
P.C.U.S. și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam, dintre U.R.S.S. 
și R. D. Vietnam. Partidul comu
nist și poporul sovietic consideră 
cauza pentru care luptă poporul 
vietnamez drept o cauză justă și 
își exprimă convingerea fermă că 
ea va triumfa, dorindu-i o vic
torie cît mai grabnică.

Delegația sovietică a fost primi
tă vineri de Ho Și Min, președin
tele R. D. Vietnam. Au fost de 
față Fam Van Dong, primul mi
nistru al R. D. Vietnam, Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, și 
alți conducători vietnamezi.

★

PEKIN 7 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că în drum spre 
Hanoi, delegația sovietică condusă 
de Alexandr Șelepin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secre
tar ar C.C. al P.C.U.S., a făcut o 
escală la Pekin.

La aeroport, delegația a fost tn- 
tîmpinată de Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Huang Bak, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam în R. P. Chineză, S. G. Lapin, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în R. P. Chi
neză. Li Sien-nien a oferit o re
cepție în cinstea delegației sovie
tice.

§
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S-a petrecut la Delhi
Schreiber 
Este elev

PEKIN. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al
R. P. Chineze a dat publicității un 
avertisment în legătură cu noi 
provocări ale forțelor armate ale
S. U.A. împotriva R. P. Chineze. La 
7 ianuarie, o navă de război ameri
cană a pătruns în repetate rînduri 
în apele teritoriale chineze, în re
giunea insulei Bindan, provincia 
Fuțzian. In aceeași zi, un avion 
militar american a pătruns în spa
țiul aerian deasupra insulelor Iun- 
sin și Dun, provincia Guandun.

OSLO. In cadrul întrunirii mi
niștrilor apărării din Suedia, Da
nemarca și Norvegia, care a avut 
loc joi la Oslo, s-a hotărît redu
cerea cu 50 la sută a contingente
lor puse la dispoziția forțelor 
O.N.U. din Gaza de cele trei țări. 
Această măsură a fost adoptată 
în urma cererii formulate în luna 
decembrie 1965 de secretarul ge
neral al Națiunilor Unite, 
U Thant, de a se trece la o reor
ganizare a forțelor O.N.U. din 
motive de ordin financiar.

BUDAPESTA. La Casa de cultură 
„Egressy Gabor" din Budapesta s-a 
deschis o expoziție consacrată ma
relui compozitor român George 
Enescu.

LA PAZ. Frontul revoluționar 
din Bolivia a aprobat oficial de
semnarea generalului Rene Barrien
tos drept candidat la alegerile pre
zidențiale programate la 3 iulie a.c.

Acordul dintre Ali
talia (compania na
țională italiană de 
transporturi aeriene 
civile) și C.A.B. (or
ganul federal 
can pentru 
civilă) s-a 
de-a lungul 
lui, iar acum 
și mai pregnant, un 
generator de neînțe
legeri între cele două 
părți.

încheiat în 
tind aviația 
italiană era 
dezvoltată, acest 
cord permite avioa
nelor italiene să a- 
terizeze doar pe ae
roporturile din New 
York, Boston și Chi
cago, limitând acti
vitatea Alitaliei nu
mai la coasta Atlan
ticului. Aceste trei

orașe constituie pen
tru avioanele italie
ne un fel de „coloa
ne ale lui Hercule" 
pe care ele nu le pot 
depăși pentru a a- 
junge în orașele de 
pe coasta Pacificului 
(Los Angeles) sau în 
alte țări 
exemplu, 
In schimb, 
aparținînd
niilor americane 
dreptul să 
la Roma și de aici să 
se îndrepte spre A- 
frica de nord, Orien
tul mijlociu sau O- 
rientul îndepărtat. 
La această inegalita
te se adaugă și aceea 
a numărului de zbo
ruri. In timp ce 
companiile america
ne efectuează 66 de 
zboruri pe săptămî-

Napoli 
Atunci 
cerut 
să fie pusă în discu
ție problema capa
cității de trafic, după 
criteriul egalității de 
servicii între 
două țări, sau 
baza creșterii 
proporție egală 
traficului.

Convorbirile din
tre cele două părți 
s-au întrerupt în ur
mă cu 
înainte 
junge 
Dar, în
nanciare italiene 
subliniază că 
lia nu va putea ac
cepta la infinit pos
tura „rudei sărace".

Robert 
are 13 ani. 
la American Interna
tional School din 
Delhi — o instituție 
de învățămînt rezer
vată copiilor de diplo- 
mați și ai altor func
ționari americani care 
lucrează în India.

Împreună cu alți 15 
tineri americani, el a 
participat zilele aces
tea, la Delhi, la o de
monstrație împotriva 
războiului 
S.U.A. în

dus de 
Vietnam. 

Robert purta o pan
cartă pe care scria: 
„We protest con
scription for unjust 
war" („Protestăm îm
potriva recrutărilor 
pentru un război ne- 
just"). El, împreună 
cu prietenii săi, a 
cerut ceea ce S.U.A. 
refuză să respecte: 
dreptul poporului din 
Vietnamul de sud, ca 
și al oricărui popor, 
de a-și rezolva singur 
treburile.

Probabil că demon-

strația celor 16 ar fi 
trecut fără să stîr- 
nească prea multă vîl- 
vă, dacă nu s-ar fi 
produs un incident 
despre care relatează 
presa indiană.

In timp ce demons
trația tinerilor era în 
toi, și-au făcut apari
ția, pe neașteptate, 
cîțiva domni. Erau 
membri ai grupului 
de congresmeni ame
ricani care se află în- 
tr-o călătorie prin cî- 
teva țări ale Asiei de 
sud-est.

Unul din ei, Clement 
Jablocki, s-a năpustit 
asupra tinerilor, acu- 
zîndu-i de „lipsă de 
patriotism", și i-a în
trebat, printre altele, 
cum se împacă cu 
conștiința lor faptul 
că, pe de o parte, ei 
studiază aci cu spriji
nul guvernului S.U.A., 
iar pe de altă 
parte — se pronunță 
împotriva politicii 
sale. Tînărul sociolog 
John Blackton, unul 
din participanții la

WASHINGTON. Senatorul Walne 
Morse a cerut guvernului ameri
can să Înceteze escaladarea războ
iului din Vietnam. Lărgirea acțiu
nilor militare tn Asia, a declarat 
Morse, nu face dectt să Încurajeze 
„guvernele militariste pe care 
le-am creat In Vietnamul de sud, 
Coreea de sud șl Taiwan*. Morse 
a afirmat că poporul american nu 
trebuie să se lase atras Intr-un 
război pentru „salvarea unor regi
muri marionetă*.

1
I
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1
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TEL AVFV. 
peste o lună, 
Levi Eshkol a 
amiază că s-a 
privind participarea la noul cabi
net a celor cinci partide principale 
din țară. Guvernul, care va fi do
minat de coaliția Mapai-Ahdouth 
Avoda, urmează să fie prezentat 
președintelui Shazar în cursul zi
lei de duminică.

După tratative de 
premierul izraelian 
anunțat joi după- 
ajuns la un acord

ALGER. A fost semnat un pro
tocol algeriano-sovietic privind 
construirea de către Uniunea Sovie
tică în Algeria a 28 de baraje de 
dimensiuni mici și mijlocii. Con
struirea barajelor va permite 
irigarea a 8 500 ha terenuri aride 
din departamentele Cabilia, Con
stantine, Oran, Mostogan etc.

un alt 
a de- 
simțim 
ameri- 

zilnic

demonstrație, a răs
puns : „Respingerea 
politicii duse de Ame
rica în Vietnam nu 
este în contradicție cu 
atitudinea mea loială 
față de țara mea". Do
rit Leiberg — 
participant — 
clar at: „Ne 
vinovați dacă 
cânii omoară
sute de vietnamezi". 
Iar Alexander Black 
a adăugat: „Nu vrem 
ca oamenii să moară 
fără nici un rost".

In cele din urmă, 
congresmenii au bătut 
în retragere, iar ma- 
nifestanții și-au con
tinuat marșul.

Aceasta a fost pri
ma manifestație de 
acest fel organizată de 
cetățeni americani a- 
flați într-o țară asia
tică. Iar Robert 
Schreiber, întrebat de 
ce a participat la de
monstrație, a răspuns: 
„Tata mi-a povestit ce 
înseamnă războiul".

G. D. JAPONIA. Recent a fost lansat la apâ, la Yokohama, cel mal mare petro
lier din lume — „Tokyo Maru' — cu un deplasament de 150 000 de ton®
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