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mai rentabile
investiții
în agricultură In construcție

UNGARĂ

Echipa de lăcătuși condusă de Victor Voicu de la atelierul roda) — Uzinele „Semănătoarea" din Capitală 
recep)ion!nd un lot de combine pentru recoltat cereale Înainte de a fi expediate beneficiarilor

ACT DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
Cîmpiile mănoase ale regiunii 

București, ce se întind de-a lun
gul Dunării, de la Olt și pînă din
colo de Ialomița, sînt brăzdate de 
numeroase rîuri și pîraie. împreu
nă cu Dunărea ele constituie un 
bogat rezervor de apă ce poate 
asigura irigarea a mii de hectare 
de teren.
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MASURI PENTRU 
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PROTECȚIEI
SANITARE
A POPULAȚIEI
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DOUA NOI
OBIECTIVE

INDUSTRIALE

Folosindu-se aceste posibilități, 
începînd cu anul 1960, s-au ame
najat sisteme mari de irigații, în
deosebi în raioanele Fetești, Călă
rași, Oltenița, Giurgiu, Zimnicea, 
utilizîndu-se apa din Dunăre și 
Borcea. Totodată, s-a trecut la ex
tinderea irigațiilor prin folosirea 
apelor din rîuri, pîraie, bălți, a 
apei din pînza freatică. Suprafețele 
irigate ocupă aproape 66 000 ha, 
din care peste 40 000 ha în coope
rativele agricole. Cooperativele

■ agricole au achiziționat și o serie 
de utilaje necesare irigațiilor. Nu
mai în ultimii trei ani au fost pro
curate 265 de motopompe și 392 de 
agregate de aspersiune.

în vederea exploatării raționale 
a suprafețelor irigate, consiliul a- 
gricol și trusturile gospodăriilor de 
stat au luat măsuri pentru califica
rea cadrelor cerute de această ac
țiune. A fost organizat schimbul de 
experiență și instruirea de scurtă 
durată a unor ingineri, tehnicieni, 
brigadieri etc. Un număr mare 
dintre membrii cooperativelor a- 
gricole care au lucrat la irigarea 
culturilor au urmat cursurile în- 
vățămîntului agrozootehnic 
masă.

Pe terenurile irigate unde a 
aplicat întregul complex de 
suri agrotehnice s-au obținut
colte mari. Gospodăria de stat Că
lărași a strîns cîte 7 254 kg porumb 
boabe și 9 887 kg lucerna fin la 
hectar. Succese importante au ob
ținut și gospodăriile de stat Pie
tro iu, Cegani, Spanțov, Jegălia și 
altele, ca și cooperativele agricole 
Bragadiru, Năsturelu, Călărașii 
Vechi, Rasa, Făurei, Gurbănești, 
Budești, Radovanu, Gruiu și altele, 
care au recoltat între 4 500 și 6 000 
kg porumb boabe la hectar. Sînt 
deosebit de semnificative realizări
le cooperativei agricole din Făcă- 
eni, raionul Fetești, care a obținut, 
în medie la hectar, 62 400 kg lucer- 
nă verde în 1964, iar în 1965, peste 
87 000 kg. Cooperativele agricole 
Mostiștea, Ileana, Progresul și al
tele din raioanele Lehliu și Fetești, 
au strîns cîte 82 000—90 000 lucer
na verde la ha. La sfecla de zahăr 
irigată, multe cooperative agricole 
au recoltat între 40—45 000 kg 
la ha.

Aceste rezultate dovedesc pe 
deplin avantajele irigării culturi
lor. Ele arată că investițiile care 
se fac în asemenea lucrări se re
cuperează rapid prin sporurile 
mari de recoltă obținute.
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fost 
mă- 
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în aceste zile, In întreprinderi 
are loc încheierea contractelor co
lective. întocmite la începutul fie
cărui an pe baza înțelegerii dintre 
comitetele sindicale, ca reprezen
tanți ai colectivelor de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari — 
pe de o parte — și conducerile în
treprinderilor — pe de altă parte 
— ele cuprind măsuri menite să 
asigure realizarea planului, îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale celor ce muncesc.

— Contractului colectiv pe care 
îl redactăm, acum vrem să-i dăm 
un caracter concret și mobi
lizator — ne spune tovarășul 
VALENTIN DUMITRESCU, vice
președinte al comitetului sindical 
de la uzinele „Semănătoarea". In 
vederea întocmirii sale, în adună
rile sindicale s-au făcut peste 600 
de propuneri (de cîteva ori mai 
multe decît anul trecut!). Propu
nerile amintite reflectă interesul 
deosebit al oamenilor pentru acest 
act de mare importanță în viața 
întreprinderilor.

— O mare parte din sugestii, 
cum ar fi înființarea unei sta
ții centrale de încărcat acumu
latori, aducerea unei conducte de 
apă potabilă la turnătorie și alte
le, sînt bine venite și realizabile, 
adaugă tov. VIRGIL MARIN, di
rector adjunct al uzinei. Vom ține 
seama de ele la întocmirea con
tractului colectiv.

își spune părerea și tov. ION 
CĂPĂȚÎNĂ, directorul general:

— Pornind de la necesitatea res
pectării angajamentelor, vom 
stipula numai măsuri concrete, 
cu termene și responsabilități pre
cise, spre a face din contractul 
colectiv un instrument de lucru cu 
adevărat eficient. Vom căuta să 
eliminăm formulările generale, 
referitoare la sarcinile permanente 
ale sindicatului sau direcțiunii.

Afirmațiile tovarășului director 
general evidențiază, în spiritul 
unei exigențe sporite, una dintre 
deficiențele constatate mai frec-

Cînd te oprești 
la jumătatea drumului

Analiza muncii desfășurate în 
domeniul irigațiilor în regiunea 
București scoate la iveală o serie 
de deficiențe. Este vorba, în primul 
rînd, de faptul că unele suprafețe 
amenajate pentru irigat au rămas 
în acest stadiu. în sistemul de iri
gații din terasa Călărașilor, din 
4 500 ha amenajate în 1965, nu 
s-au irigat decît 2 836 ha. Aceasta 
se datorește mai ales faptului că 
unitățile Comitetului de Stat al 
Apelor au efectuat defectuos o 
seamă de lucrări. în raionul Zim
nicea există un sistem de irigații 
modern, dar sporurile de produc
ție obținute nu au fost corespunză
toare din cauză că nu s-a asigurat 
apa necesară tocmai în perioadele 
de secetă. Cooperatorii din comuna

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

S
 întem pe Calea Du- 
dești, la casa cu nr. 
20. Gazda noastră, 
Nicolae Dorovei, un 
om între două vîrste, 

stă rezemat cu coatele de 
masă și ne povestește cum 
a dat el mită lui Anton 
Andrei, fost inspector al 
Spațiului locativ din raio
nul T. Vladimirescu. Iată 
ce ne spune :

— „Am împins", și m-a 
servit inspectorul la domi
ciliu. Cum i-am dat, cum a 
venit acasă la mine cu for
mele de mutație.

Discuția o vom întrerupe 
deocamdată aici. Să arun
căm o privire retrospectivă 
asupra cazului Anton An
drei. Pe scurt : pentru a 
rezolva cererile de schimb 
de imobile, Anton Andrei, 
inspector de teren, pretin
dea petiționarilor bani. în 
buzunarele lui încăpătoare 
și veșnic avide intrau re
gulat 500, 700, 1 000 lei — 
după om, după „urgența 
cererii", după pofta de mo
ment a inspectorului mi- 
tangiu. Venea omul la un 
ghișeu al spațiului locativ 
și în loc de înțelegere și 
solicitudine găsea mîna în-

La invitația tovarășului Gyula 
Kâllai, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc din Ungaria, între 
10—13 ianuarie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită priete
nească în R. P. Ungară.

în timpul șederii sale, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a luat cu
noștință de realizări din capitala 
Ungariei, a vizitat cartiere noi de 
locuințe și a participat la un spec
tacol al Operei de stat.

în seara zilei de 11 ianuarie, to
varășul Gyula Kâllai a oferit un 
dineu în cinstea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer. Au participat 
tovarășii Jânos Kâdăr, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Antal Apro și Lajos Feher, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
Jânos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Jozsef 
Vince, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București, și

INSTANTANEE

Mihail Roșianu, ambasadorul Re-* 
publicii Socialiste România la Bu
dapesta.

Cu ocazia șederii la Budapesta 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, ambasadorul României la 
Budapesta, Mihail Roșianu, a ofe
rit un dejun.

In cursul întîlnirilor dintre oa
menii de stat ai R. P. Ungare și 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
au avut loc schimburi de păreri 
sincere și tovărășești privind pro
blemele actuale ale situației inter
naționale, precum și ale relațiilor 
dintre cele două țări socialiste ve
cine. Schimburile de păreri au de
curs într-o atmosferă cordială și 
prietenească.

în ziua de 13 ianuarie, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a părăsit 
R. P. Ungară. Oaspetele român a 
fost salutat la plecare, în gara de 
vest din Budapesta, de tovarășii 
Gyula Kâllai, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc, Lajos Feher, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Jânos Peter, ministrul afacerilor 
externe, și Jozsef Vince, ambasa
dorul R. P. Ungare la București. 
A fost de față Mihail Roșianu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta.

La Medgidia, regiunea Dobrogea, 
și Bîrseșfi, regiunea Oltenia, au în
ceput lucrările de organizare a unor 
șantiere pe locul unde vor fi cons
truite, anul acesta, două noi unități 
producătoare de materiale de cons
trucții. Lîngă Fabrica de ciment de 
la Medgidia se va ridica o sec(ie 
nouă pentru producerea tuburilor 
de presiune din azbociment desti
nate lucrărilor de irigații în agricul
tură. Aici se vor realiza anual 1 500 
km tuburi din azbociment. La Bîr- 
sești va fi construită o fabrică de 
tuburi și plăci din azbociment. Ea 
va folosi ca materie primă cimentul 
fabricat la Tg. Jiu. Tuburile produse 
aici — 1 200 km pe an — vor fi 
folosite la alimentarea cu apă a ora
șelor, uzinelor și combinatelor aflate 
în construcție în diferite regiuni din 
fără. Plăcile din azbociment se vor 
întrebuința la acoperirea locuințelor 
rurale și a construcțiilor agrozooteh
nice. Aceste două unifăfi, care vor 
realiza primele produse în a doua 
parte a anului, sini prevăzute 
ufilaje tehnologice perfecționate.

dențeșfi, hrănită de puternica 
sevă a atitudinii responsabile, 
devotate față de muncă, proprie 
întregului șantier de crea|ie care 
este republica socialistă. Iar exa
menele, al căror ceas a sosit, 
sînt seismografele fine ale aces
tei seriozități (a se citi și : dă
ruire, interes, pasiune intelectua
lă, comandament social) față de 
actul învățăturii, înconjurat de o 
grijă fără precedent. Ele, exa-

Pe agenda actualității se în
scriu, în aceste zile, două star
turi în lumea învăfămîntului. 
Unul marchează începutul unui 
nou frimesfru școlar, după o va- 
canfă înviorătoare, cu multă (pe 
alocuri chiar prea multă) zăpa
dă. Celălalt start e, în același 
timp, și un finiș ; un prim finiș 
de verificare a forjelor în cu
prinsul anului universitar. Este 
momentul unui vast și traditional 
sondaj în oceanul cunoștinfelor 
studenjești, prin intermediul cî- 
torva sute de mii de bilețele...

In toate cele 15 
versitare ale țării, 
examene 1

Așadar, la cîțiva 
pragul noului an, o primă șta
chetă a calității pregătirii inte
lectuale se ridică în fața viito
rilor specialiști ; fie că unii sînt 
pe cale de a trăi acum ineditul 
înfîii sesiuni din viață, fie că 
alții își cam încearcă vocea 
pentru un „gaudeamus igiiur” de 
despărțire. Există o prea bogată 
literatură consacrată acestui eve
niment văzut ca un termometru 
al emoțiilor, pentru a mai fi ne
voie de adaosul unei singure 
virgule. Probabil că nici în mi
leniul următor „febra” nu va 
dispare din ambianța sălii de 
examen — și, în fond, de ce? 
E una din încîntăfoarele prospe- 
țimi ale vîrsfei cu o rapidă 
pulsație a inimii.

Totuși, pe acest teren de se
dimentată tradiție, merită rele
vată o atitudine dominantă în 
ultimii ani, care scoate pe tușă 
o veche prejudecată : șansa. 
Expresie tragi-comică a hazar
dului, șansa era privită de o 
anumită categorie de studenți 
drept o forță care poate extrage 
din teancul de bilețele singura 
chestiune știută din toată mate
ria, și, în egală măsură, unicul 
subiect neînvățat pentru exa
men. Trecînd ieri pe la o oră 
iîrzie prin orășelul studențesc de 
la Grozăvești și văzînd în drep
tunghiurile viu luminate atîtea 
siluete aplecate asupra meselor 
de lucru, am înțeles, chiar dacă 
n-aș mai fi cunoscut nimic alt
ceva din climatul nostru univer
sitar, că munca studioasă con- 
trapune loteriei intelectuale, des- 
ființînd-o, ideea fructuoasă, cîș- 
tigăfoare, a efortului serios.

Seriozitatea — iată, într-ade- 
văr, o dominantă a vieții stu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

centre uni- 
sesiune de

analiză 
colectiv 
se pre-

pași după
a

In laboratorul Institutului de cercetârl forestiere din Capitalâ

eta „Scînteii" în legătură cu modul 
alcătuire a contractului colectiv

vent în cursul anchetei noastre 
privind încheierea unor contracte 
colective.

Generalitățile—un balast

ierea contractelor colective se da- 
toresc unui mod de lucru formal, 
rupt de realitate. La întreprinde
rea „Dunăreana“-Galați, de pildă, 
despre care am mai vorbit, con
tractul colectiv pe 1965, care con
ține 7 pagini dactilografiate, este 
copia fidelă, cuvînt cu cuvînt,

Vasiie NICOROV1CI

Victor VINTU

în textul contractului colectiv 
redactat anul trecut la întreprin
derea „Dunăreana“-Galați am gă
sit nu puține formulări vagi, cu 
caracter general. Direcțiunea se 
angaja, de pildă, să manifeste „o 
preocupare permanentă pentru îm
bunătățirea continuă a calității și 
prezentării produselor", iar comi
tetul' sindical să orienteze obiecti
vele întrecerii spre „realizarea unor 
produse de bună calitate la toate 
sortimentele". Cînd și cum, prin 
ce metode urma să se asigure re
zolvarea acestor prevederi ? Mai e 
de mirare că pentru îndeplinirea 
unor astfel de deziderate vagi a 
fost fixat termenul „permanent”, 
așa cum am văzut scris de altfel 
si într-un contract colectiv 
cheiat la „Mătasea populară" 
București ?

Se mai ivesc și altfel de situații, 
în contract se trece, de pildă, la 
începutul anului, îmbunătățirea u- 
nei instalații, pentru ca numai după 
cîteva luni, cu prilejul unei ana
lize, să se constate că prevederea 
„nu se poate realiza". Contractul 
colectiv este, desigur, un instru
ment de lucru dinamic și elastic, 
care trebuie să țină seama de 
schimbările survenite pe parcurs. 
Dar în cazuri ca cel pe care l-am 
citat este vorba de adoptarea 
formală și superficială a unor pre
vederi, fără o temeinică 
prealabilă. în contractul 
de la „Mătasea populară" 
vedea, de pildă, construirea unui 
tobogan pentru transportul impri- 
meurilor, pentru ca apoi să se con
state că actuala construcție nu dă 
posibilitatea realizării toboganului 
respectiv.

în cursul anchetei am constatat 
că unele deficiențe privind înche-

Anton : „Dacă
CC

tinsă a lui 
îți rezolv, cît dai ?

E suficient pentru a ne 
da seama de profilul moral 
al acestui funcționar. Dar 
el trăia și „lucra" între oa
meni. Ce factori și ce îm
prejurări au facilitat apari
ția acestui „fenomen" în
tr-un colectiv socialist ? Ni-

mergeam vorbeam despre 
lucruri banale, la serviciu 
— eu lucram la o masă, el 
la . alta. Ce mă interesa pe 
mine ce face el ? Că doar 
nu eram eu șefa lui!

Așadar, pe Georgeta Nea- 
goe, colegă apropiată a 
fostului inspector, „n-o in
teresa" deși se vedea de la

cum, cînd noi stăm, de vor
bă, unul dintre 
mei se lasă, pe 
teren, mituit, 
dumneavoastră, 
sibil de știut...

Tovarășul VICTOR TO- 
CARIU, șeful serviciului 
„Spațiu locativ", ridică din 
umeri: Cum poți să știi ?

inspectorii 
undeva, pe 
Vedeți și 
este impo-

Inspectorul o tinea în- 
tr-un chef. Ne uităm în 
statele de salarii. Ce obser
văm ? Lui Andrei i se reți
nea lunar jumătate din lea
fă pentru pensie alimenta
ră (avea de plătit și res
tante). De unde atunci a- 
tîția bani ? La spațiul loca
tiv nu și-a pus nimeni a-

meni, dar absolut nimeni, 
nu bănuia oare ce învîrtea 
fostul inspector? Dăm cu- 
vîntul celor care l-au cu
noscut îndeaproape.

La prima întrebare GEOR- 
GETA NEAGOE, fosta co
legă de serviciu a lui An
drei, a tresărit iritată :

— N-am să mai merg la 
restaurant cu un coleg în 
viața mea. Este a doua oară 
cinci cineva mă întreabă 
dacă îl cunoșteam bine pe 
Andrei. Firește, nu-l cu
noșteam. La restaurant cină

o poștă că vizitele, seară de 
seară la restaurant, aveau 
și alte „izvoare" de veni
turi decît salariul. O co
legă care nu s-ar fi uitat 
peste „gardul" propriei me
se de scris, s-o pici cu cea
ră ; și am adăuga : cu o 
mentalitate stranie față de 
noțiunile de prietenie, de 
colegialitate...

— Să fi știut eu că An
ton Andrei ia mită.' Păi aș 
fi așteptat să-l demaște 
alții ? Dar cum să știi ? Să 
bat în lemn! Poate chiar a-

Poți fi în inima și în creie
rul omului ? Poți să știi ce 
gîndește el ?

Evident, nu poți fi în 
gîndurile omului, dar după 
faptele lui poți deduce în
cotro țintesc. Și care erau 
faptele lui Andrei ? Lăsăm 
să povestească șeful de ser
viciu :

— Andrei se tot ducea 
mereu la un șpriț, venea 
beat la serviciu. Murfatlar, 
Cotnar, excursii... îi plă
ceau mult de tot distrac
țiile...

ceastă întrebare... Poate că 
Andrei avea o activitate 
excelentă și de aceea i se 
mai treceau cu vederea 
„slăbiciunile omenești"? Ne 
uităm în dosarele cu vechi
le situații ale serviciului. 
Mirare ! Cînd a fost arestat 
fostul inspector avea peste 
500 de lucrări restante I Cu 
alte cuvinte 500 de oameni 
alergau după Andrei I

Si de ce lăsa Andrei lu
crările baltă ? îi convenea 
ca oamenii să-l tot caute ? 
Firește, îi convenea. Cu cît

băteau ei drumurile mai 
mult, cu atît pretențiile sale 
erau mai mari, mita mai si
gură. El lucra „planificat" 
și pe sub nasul ’tuturor ce
lor care îl înconjurau. Ni
meni nu-i punea însă fap
tele cap la cap. Colegii stă
teau retrași, în propria lor 
cochilie, iar șeful serviciu
lui, pesemne, „bătea în 
lemn" și se întreba nepu
tincios : „De unde să știm 
noi ce e în inima și în cre
ierul omului ? Cum să ghi
cim noi ce face el pe te
ren ? Cum să ne descurcăm 
noi?" Aceasta în timp ce 
însăși obligația de serviciu 
îi cerea să controleze- mun
ca inspectorilor, să-i tragă 
la răspundere pentru tără
gănarea la nesfîrșit a rezol
vării cererilor cetățenilor, 
să sancționeze abaterile de 
la îndatoririle de serviciu 
ale subalternilor săi.

★

— Ce părere aveți despre 
cazul Andrei ? — l-am în
trebat pe tovarășul pre
ședinte al Sfatului popular 
raional Tudor Vladimirescu.

Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a II-a)

Al. MIRODAN

A apărut de curînd d cartel 
închinată aceluia care a fost și, 
într-un fel, mai este, sir Basil 
Zaharoff *). Recenzînd lucrarea, 
revista americană „Newsweek* 
subliniază că „ocupația pe care 
a avut-o (Zaharoff — n.n.) l-a 
făcut să fie unul din cei mai urîți 
oameni ai secolului”.

Ocupafia... lată unul din cela 
dintîi cuvinte pe care le folosim 
atunci cînd vrem să știm cine 
este interlocutorul nostru. Ce 
face? Cu ce se ocupă? Basil 
Zaharoff se ocupa cu negustoria 
de arme. Pornind de jos (un tun 
mic, două-trei mitraliere, un vas 
de tonaj oarecare), înfruntînd 
greufă(ile inerente începutului, 
el și-a croit drum în branșă și a 
ajuns, cu vremea, pe culmile pro
fesiunii, furnizînd materie primă 
unui întreg război mondial (l-ul). 
E o performantă. îl respectau 
mulfi „în meserie”. „A ajuns” se 
spunea despre el — „a ajuns”.

Cercetarea biografică a lui 
Basil Zaharoff este interesantă 
pentru că te ajută să înțelegi o 
epocă și, în cadrul ei, un carac
ter. Sociologic vorbind, Zaharoff 
este omul care a izbutit să facă 
din asasinatul organizat o „ocu
pație” pur comercială. Parafra- 
zînd romanul lui Robert Merle, 
el ar fi putut spune „moartea-i 
meseria mea”. Pînă la sir Basil, 
fabricanții de arme erau îndeob
ște legafi de un singur stat. Za
haroff, fire mai „independentă” 
a fost — așa cum indică titlul 
cărții — un „negustor ambulant”, 
călătorind din capitală-n capitală 
și oferind tunuri și tancuri ama
torilor, fără prejudecăți naționa
le. Dai ? Dau. Cu contract, în 
rate, pe virament. Zaharoff este 
omul care-a transformat explo- 
ziile-n marfă. întîlnindu-se pes
te ani cu prietenii din copilărie, 
el schimba probabil obișnuitele 
vorbe în asemenea împrejurări î

— Tu ?
— Comerciant. Am un maga

zin de stofe... Și tu ?
— Tot comerciant.

*) Negustorul ambulant al morții: 
viata și epoca lui sir Basil Zaha
roff de Donald McCormick Ed. 
Holt, Rinehart and Winston.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Climatul care favorizeazăPeisaj de sezon in Munții Carpațl

unui dăunător social
(Urmare din pag. I)

ÎEIEVI1JUNE.

Aurelia TURCU 
cercetător științific
Institutul de psihologie 
al Academiei Republicii 
Socialiste România

apariția
CINEMATOGRAFE

STUDENȚIEI

MODELUL EXPERIMENTAL
;"'\A :

(Urmare din pag. I)

menele, pun în valoa
re și verifică un stadiu 
de formare a persona
lității. în același timp 
însă, reprezintă și un 
cec care va trebui o- 
norat după dobîndirea 
diplomei, cu moneda 
forte a cunoștințelor în 
acțiune.

Am pătruns și în in
timitatea acelor ca
mere studențești unde 
acum lumina se stinge 
mai fîrziu decît de o- 
bicei... Văzîndu-i pe 
unii care „tocesc" pînă 
în zori, cu înfrigurare, 
cineva ar putea să-și 
închipuie că ei sînt 
studenții cei mai meri
tuoși.’ Adeseori este o 
eroare I înfrigurarea, 
îndîrjirea, crisparea e- 
fortului concentrat ne
rațional în zilele șl, mai 
cu seamă, în nopțile 
premergătoare sesiu-

nil, afestă adesea o 
veche vorbă despre 
„ignaf". Capitole în
tregi descoperite ca 
noi, pagini parcurse în 
diagonală, zone de vid 
— înfr-un vălmășag al 
memorizării precipi
tate.

Nu mă încumet să 
stabilesc procentaje e- 
xacte (le vor evidenția 
examenele), însă e 
limpede, chiar din sim
pla conspectare a am
bianței studențești, că 
marea pondere o de
ține nu această „serio
zitate" declanșată la 
soroc, ci atitudinea 
calmă, sobră, de mar
că intelectuală, a celor 
care în aceste zile 
și-au trecut în revistă 
cunoștințele, le-au mai 
cimentat, dominînd ei 
materia de examen și 
nu invers... Nimic alt
ceva 
muncii

severente șl ritmice 
care s-a plămădit din 
participarea conștiin
cioasă la întregul pro
gram de învățămînt... 
chiar și la seminarul 
acela cînd ploua cu 
găleata... chiar și la 
orele de consultații 
care au coincis cu 
„ceaiul" acela gro
zav...

„Școala” seriozității 
din anii de studiu este, 
dincolo de valoarea 
fondului de cunoștințe 
acumulat, un prețios 
reflex format pentru 
viață. Și înainte 
ca prima notă să 
înscrisă 
sesiunii, 
cipa că 
celebra,

decîf reflexul 
Organizate, per-

chiar 
fie 

în buletinele 
se poate anfi- 
examenele vor 

o dată în
plus, triumful seriozită
ții (a se citi și : dărui
re, interes, pasiune, 
comandament social), 
care animă viața stu
dențească.

(un tractor conectat cu apara
tură de filmare și diferite 
dispozitive de înregistrare electri
că și electronică) este o simpli
ficare a originalului, o reproducere 
în esență a condițiilor reale ale 
activității tractoristului. Modelul 
experimental amintit a furnizat o 
serie de informații cu privire la

în contextul preocupărilor ac
tuale pentru dezvoltarea continuă 
a cercetărilor științifice se înscrie 
și problema lărgirii și diversificării 
investigațiilor în domeniul psiholo
giei — știința despre om, care stu
diază activitatea lui psihică, le
gile acestei activități.

în etapa actuală, cerințele cres- 
cînde ale procesului, de industria
lizare, de mecanizare și automati
zare a producției ridică în fața psi
hologiei noi probleme de cercetare. 
Am în vedere în primul rînd stu
diul relației dintre om și mașină 
cu diversele ei aspecte, al adaptă
rii mașinii la om și al adaptării o- 
mului, cu particularitățile sale psi
hologice, la mașină. Selecționarea 
și formarea celor mai bune cadre, 
capabile să deservească cu price
pere și eficiență tehnica avansată, 
necesită investigații privind depis
tarea aptitudinilor și capacităților 
omului și, în funcție de acestea, 
orientarea competentă a fiecăruia 
spre sectorul de muncă pentru care 
manifestă aptitudini evidente, reali- 
zîndu-se astfel dezideratul „omul 
potrivit la locul potrivit". Studiind, 
de pildă, activitatea muncitorului 
care mînuiește de puțin timp apa
ratură automatizată la tabloul de 
comandă sau munca mecanicului 
pe locomotiva Diesel care trebuie 
să facă față unor situații noi, de
terminate de creșterea vitezei și a 
schimbării ambianței de lucru, mî- 
nuirea de către mecanicii agricoli 
a unor mașini noi etc, psihologia 
poate aduce o contribuție impor
tantă la realizarea obiectivelor 
care se pun azi în diverse domenii 
ale economiei cu mai multă com
petență, cu mai puțină cheltuire de 
energie umană.

Ar putea fi citate multe fapte 
care evidențiază eficiența unor stu
dii psihologice temeinic fundamen
tate, valoroase pentru progresul e- 
conomic din diferite țări. Cercetări 
de psihologie aplicată se desfă
șoară și la noi, putîndu-se afirma 
că s-au obținut unele rezultate pri
vind regimul de muncă la dispe- 

• ceri, studiul duratei schimburilor 
la operatori, selecția profesională 
în transporturi (căile ferate, avia
ție, auto), învățarea profesiuni
lor industriale și agricole etc. Aș 
face cîteva referiri mai 
la cercetările desfășurate 
meniul muncii agricole de 
colectiv de cercetători de 
tutui de psihologie, din care am fă
cut și eu parte. Pe baza unui con
tract de colaborare dintre Institu
tul de psihologie al Academiei Re
publicii Socialiste România și Con
siliul Superior al Agriculturii s-a 
creat, la Centrul școlar Dragomi
rești-Vale, un laborator de psiholo
gie și pedagogie a muncii agrare 
Printre problemele mai i 
pe care le-a abordat aici colectivul

caracteristicile activității tractoris
tului și însușirile psihice pe care 
le solicită această profesiune. Con
tinuarea cercetărilor — care în 
momentul de față se află doar în- 
tr-o etapă de început, ar putea 
să-și aducă contribuția la progre
sul 
De 
rea 
rea 
trebuie 
rezulta 
nată a 
cat în nr. 6799 al ziarului „Scînteia' 
— ci dimpotrivă trebuie intensifi
cată și corelată cu alte metode. 
După părerea mea, autorul artico
lului amintit nu a înțeles importan
ța cercetării experimentale în 
condiții de laborator, valoarea de 
cunoaștere a modelului în investi
gația științifică.

Profundele prefaceri economice 
și social-culturale din țara noas-

muncii agricole 
aceea consider 
de laborator 

de modele nu 
subestimată, 
din articolul 
cercetării în

> mecanizate, 
că cerceta- 

prin utiliza- 
numai că nu 
— așa cum 
„Prisma ero- 

„seră", publi-

tră deschid cercetărilor psihologice 
un cîmp foarte larg. Pentru 
dezvoltarea activității în acest 
domeniu cred că e necesară 
concentrarea în mai mare măsură 
a eforturilor spre abordarea mai 
ales a acelor probleme care per
mit aprofundarea unor aspecte ale 
cercetării legate de rezolvarea 
treptată a unor cerințe practice ale 
producției industriale și unor sec
toare sociale. Ar fi foarte util 
pentru cercetarea psihologică 
dacă s-ar crea mai multe conven
ții de colaborare cu diverse uni
tăți economice, supunîndu-se, tot
odată, unei dezbateri mai largi 
metodele și obiectivele ce privesc 
cercetările de psihologie aplicată, 
în vederea realizării obiectivelor 
amintite consider că este necesară 
unirea eforturilor psihologilor care 
efectuează cercetări în domeniul 
psihologiei muncii cu cele ale pe
dagogilor, inginerilor, ale cadrelor 
didactice etc. Numai în urma unor 
eforturi convergente și a abordării 
mai îndrăznețe a unor tematici de 
cercetare nestudiate pînă acum se 
vor putea finaliza, cu un grad mai 
mare de certitudine și de eficiență, 
o serie de studii importante în do
meniul cercetării aplicative.

• Sala Palatului : Spectacol muzical- 
coregrafic cu LUIS MARIANO și Ba
letul madrilen — 20.
O Teatrul de Operă și Balet : MANON 
— 19,30.
• Teatru! de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia): OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : INTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str. AI. Sahia nr. 76 
A) : CANIOTA — 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : 3.3.3. — 20.
e Teatrul Mic ; JOCUL IELELOR —*
19.30.
e Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : N-A FOST IN ZADAR — 20. 
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ-
DOARE — 17, (sala din str. Acade
miei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 
15 și 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : PROFESORUL . DB 
FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) i 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA 
SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
© Circul de stat : BAL MASCAT ȘI.h 
ACROBAT — 19,30.

Confort și bun gust. Tn holul
hotelului „Nord” din București

Foto : Agerpres

concrete 
în do- 
către un 
la Insti-

I
I
I
I

!

cii agrare b 
importante | 
i colectivul • 

nostru au fost : particularitățile psi- a 
hologice ale activității de cîmp a | 
tractoristului, unele procedee de “

procesului de învăță- 
depistarea trăsături-

optimizare a 
mînt agricol, 
lor individuale ale elevilor ce se 
manifestă în activitatea de însușire 
a materiei predate, modul de apli
care în practică a cunoștințelor do- 
bîndite de tractoriști. Acestea sînt, 
desigur, probleme complicate, a că
ror abordare nu este deloc ușoară, 
în munca noastră am întîmpinat di
ficultăți legate în special de găsi
rea unor metode de investigație a- 
decvate problemelor pe care le ur
măream. Am utilizat, alături de alte 
metode, metoda modelării, prin 
elaborarea unui model experimen
tal. Ca în orice domeniu de cer
cetare unde se recurge la această 
metodă, modelul existent în labora
torul de la Dragomirești-Vale

I
I
I
I
I
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RĂSFOIND REVISTELE

Printre noile reviste culturale apă
rute în anii din urmă în regiunile tă
rii, care au suscitat interesul cititorilor, 
se numără și revista din Bacău, „Ate
neu", continuatoare a publicației cu 
nume similar întemeiată în acel oraș 
de George Bacovia. S-a remarcat de 
la început un evident efort pentru 
stabilirea unui profil propriu al re
vistei, astfel încît în paginile sale să 
se dezbată cu competentă probleme 
culturale de mare importantă, să fie 
oglindite înfăptuirile constructorilor 
Socialismului din regiune, să fie încu
rajată creația artisfico-liferară și acti
vitatea de cercetare științifică din a- 
ceasfă parte a țării, să fie discutate 
problemele muncii culturale de masă.

" ' ultl- 
reu- 
cifi- 

de 
acti- 

..... ____ . per
sonalității instructorului artistic (nr. 8), 
discujie în care participant!! au 
analizat cu simț critic și răspundere 
modul de îmbunătățire calitativă a 
activității mișcării artistice de amatori 
din regiune.

Unele dintre articolele publicate în 
rubrica de știință reprezintă contri
buții reale în diferite domenii, așa 
cum sînt cele care se preocupă de 
istoricul Cetății Neamțului, Bacăului 
sau Tîrgului Ocna (nr. 9 și nr. 11). 
Un articol documentat despre omul 
de cultură șl pedagogul iluminist ro
mân loan Piuariu-Molnar, de Dimifrie 
D. Roman, întîlnim în ultimul nu
măr al revistei. Aceeași rubrică 
găzduiește în numărul 9 un gru
paj interesant de articole privind 
unele problema actuale ale pedago
giei. Cronici, recenzii, articole asupra 
literaturii noastre actuale, a vieții tea

în cadrul acestor preocupări, 
mele numere evidențiază cîteva 
șlte. De un real interes pentru 
tor a fost discuția inițiată 
revistă, cu concursul unor 
viști culturali, în jurul formării

trale din regiune semnează tineri cu 
reale posibilități 
rianu, Mihail Sabin, 
Traian Diaconescu.

Printre reportajele 
zentînd aspecte ale 
petrecute în anii din urmă în orașele 
regiunii, semnalăm pe cel al lui 
George Bălăiță intitulat „Cronică des- 

.pre chimie" în paginile căruia nara
țiunea se îmbină fericit cu observația 
reportericească (nr. 11).

Se face simțită în continuare nece
sitatea reflectării în paginile Ateneu
lui a problemelor vieții culturale din 
regiune. In ultimele numere ale re
vistei nu a apărut nici un articol care 
să se preocupe în mod direct de acti
vitatea instituțiilor muzicale de aici. 
Articolele legate de această temă a- 
bordează probleme mult prea gene
rale (despre promovarea repertoriu
lui muzical original, în nr. 9, sau des
pre muzicienii-poeți, în nr. 10).

O preocupare pozitivă a redacției 
o constituie realizarea unor numere 
speciale cum este și acel dedicat 
unei mari personalități a culturii noa
stre : Vasile Alecsandri. Un articol 
substanțial și bine documentat, intitu
lat „Crezul literar al unui poef-ce- 
tățean" publică Maria 
lelalfe articole relevă 
mănunfe inedite privind momente 
din activitatea socială și artistică a 
poetului. Credem că un articol care 
să se fi preocupat de actualitatea 
moștenirii literare a lui Alecsandri ar 
fi sporit interesul cititorilor față de 
numărul amintit al

Încercarea de a 
măr special liricii, 
suită de articole 
poezie și diferite aspecte ale științei 
și tehnicii contemporane ni se pare

cum sînt Vlad So- 
Sergiu Șerban,

atractive, pre- 
fransformărilor

pe cel al lui

Platon ; ce- 
și ele a-

revistei, 
consacra 
relevînd 

relația

un nu- 
într-o 
dintre

numarul cuprinzînd șl *ra- 
creația unor poeți de pe

meritorie, 
duceri din 
diverse meridiane. O notă bună în a- 
cest context o aduce pagina dedicată 
poetului grec Giorgios Seferis, în 
care sînt grupate versuri străbătute de 
un profund umanism, traduse și pre
zentate de Aurel Rău. Lipsa unui cri
teriu de selecție a poeziilor traduse se 
face însă simțită ; pe lîngă faptul că se 
alătură scriitori de valoare destul de 
diferită, paginile publicației nu oferă 
tălmăciri reprezentative pentru pro
blematica creației lor. Lipsește și ma
rea poezie pe teme sociale. în ace
eași ordine de idei credem că în 
revistă ar fi trebuit să fie prezente 
studii consacrate aspectelor esențiale 
ale poeziei noastre noi, încadrînd-o 
în contextul liricii universale. Nu ne 
putem explica absența din cadrul a- 
cestul număr — bogat însoțit de 
citate din poeți clasici sau moderni 
de peste hotare — a oricărei referiri, 
a oricărei reflecții a scriitorilor noștri 
relativ la rolul și funcțiunea poeziei, 
înfr-un asemenea caz credem că Emi- 
nescu și Arghezi, cît și alți repre
zentanți de frunte ai liricii românești 
nu trebuiau să fie omiși. Nepotrivită 
ni se pare și reluarea, fără 
un punct de vedere nou și 
a discuției asupra specificului 
rii lirice.

în domeniul promovării 
originale, al încurajării continue dar și 
exigente a tinerilor creatori, 
dacfia, deși a vădit în 
mere o preocupare 
rămas încă datoare.
interesante, schițe sau povestiri, sem
nează din cînd în cînd George Bă
ltită, credem că totuși efortul redac
ției pentru atragerea de colaboratori 
care să ofere revistei proză artistică

a aduce 
original, 
reflectă-

creaflei

re- 
unele nu- 

evidentă, a 
Dacă proze

„Spațiul locativ" nu este un 
serviciu independent, el ține de 
sfatul popular teritorial, de aceea, 
în ultimă instanță, de felul cum 
funcționează sectoarele „spațiului" 
răspunde comitetul executiv.

— Pe fostul inspector l-am vă
zut de vreo două ori. Era un deze
chilibrat. Un om de nimic. De alt
fel, după două luni de la alegerea 
mea ga președinte, a fost scos din 
funcție. Amănunte nu cunosc.

Am cerut, amănunte tovarășului 
IOAN LEZEU, vicepreședinte, care 
răspunde direct de sectorul spațiu
lui locativ.

— Amănunte ? Nu sînt la sfat 
de prea multă, vreme. Abia din 
1963... Iar pe Andrei nu-l cunoș
team din copilărie...

Șeful sectorului spațiu, VICTOR 
TOCARIU, pune punct discuției :

— Ce mai calea-valea ? Și-a pri
mit pedeapsa 1

Ce mai rămîne de spus ? Un 
funcționar cu o concepție degra
dantă transformă serviciul intr-un 
mijloc de afaceri veroase, în vreme 
ce îndatoririle sînt pur și sim
plu sfidate, iar tovarășii care răs
pund de munca lui nu-și impută 
nici o responsabilitate.

Poziția „ochilor închiși" ai Geor- 
getei Neagoe, mentalitatea potrivit 
căreia, în loc să organizeze și să 
controleze munca subalternilor, 
șeful serviciului spațiu „bate în 
lemn" au coincis oare întîmplător 
cu faptele lui Andrei ? Fără îndo
ială că nu. De altfel, în discuția pe 
care am avut-o, președintele sfa
tului popular a confirmat că la 
serviciu] spațiu locativ la un mo
ment dat se lucra „pe apucate", 
fără nici un fel de evidență, ni
meni nu controla serios activita-

tea inspectorilor pe teren. Iată 
„împrejurarea" în care Andrei și-a 
permis să întindă mîna și să între
be : Cît ?

Și fiindcă este vorba de împre
jurare, e timpul să revenim la

CUM E VREMEA
de

Ieri în țară : Vremea 
ținut umedă și s-a răcit 
și nordul țării. Cerul a 
mult acoperit. Au căzut 
ții intermitente în toate 

ninsoare în Banat, Moldova, Ardeal

s-a men- 
în vestul 
fost mai 

precipita- 
regiunile

țării. Ele au fost mai ales sub formă ________ _____ _____
și Oltenia și sub formă de ploaie în Muntenia și Dobrogea. Vîntul s-a in
tensificat mai ales în Banat, Oltenia și Dobrogea. Temperatura aerului la 
orele 14 înregistra valori cuprinse între minus 6 grade la Oravița și plus 
7 grade la Călărași și pe litoral. în București : Vremea a fost umedă, cu 
cerul acoperit. A plouat intermitent. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 ianuarie a. c. în țară : Vreme 
rece cu nopți geroase, Cerul va fi variabil mai mult acoperit. Vor cădea 
ninsori mai abundente în jumătatea de nord-est a țării. Vînt potrivit cu 
intensificări pînă la tare, mai ales la începutul intervalului cînd în Mol
dova, Dobrogea și Bărăgan zăpada va fi viscolită. Temperatura în scădere, 
minimele vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, izolat mai cobo- 
rîte, iar maximele între minus 11 și minus 1 grad. în București : Vreme 
rece cu nopți geroase. Cerul mai mult acoperit. Vor cădea ninsori tempo
rare, vînt potrivit din nord-est. Temperatura în scădere.

de bună calitate ar putea fi mai sus
ținut. Unele poezii publicate alunecă 
spre gratuitate sau sînt de-a dreptul 
Ininteligibile, cum este cea a tînăru- 
lui loanid Romanescu, pe care o re
producem în întregime : „Amurgul 
desfrunzit de păsări / înclină pusta 
spre femei. / Conștiința se face a treia 
cizmă / și se lasă cu somn pînă la / 
periferia destinului. Tîrziu, / vinul 
se-ntoarce-n nicăieri pe toate cără- 
rile”. („Sîmbăta soldatului" — nr. 10).

Publicînd asemenea versuri lipsite 
de logică, expresie a teribilismului, 
versuri care nu spun nimic cititorului, 
redacția derutează pe tinerii autori 
ce trebuie îndrumați pe calea arte! 
adevărate. Cu atît mai mult cu cît 
se pare că publicarea unor poezii lip
site de fior artistic și care vehiculea
ză banalități a devenit o obișnuință 
a revistei. Prezența efemeră în pa
ginile sale a unor poeți tineri cu 
versuri care nu sînt la nivelul talen
tului lor — sau la valoarea poeziilor 
pe care aceștia le publică în presa 
literară centrală — trebuie, de ase
menea, să dea de gîndlf redacției, să 
o invite la o și mai mare exigență.

Redacția care a promovat în pagi
nile revistei tineri poeți talentați (O- 
vldlu Genaru, Carmen Tudora, Cons
tantin Știrbu) și care întreține o ru
brică îngrijită de „poșta redacției* 
trebuie să facă și în continuare o 
distincție netă între încurajare șl con
cesie, știut fiind că aceasta din urmă 
poate avea repercusiuni negative 
asupra creației celor în cauză. 
Astfel, chiar ancheta despre poe
zia tinerilor în publicațiile litera
re, desfășurată pe un spațiu excesiv, 
de-a lungul mai multor numere, nu 
și-a dovedit pe deplin utilitatea, 
scurtul comentariu din numărul 12 ră- 
mînînd la un caracter constatativ, în- 
reglstrînd doar părerile emise în le
gătură cu această problemă, nepreci- 
zîndu-se un punct de vedere al re
dacției care să dea o utilitate prac
tică și o direcție clară discuției. De 
altfel, și în concluziile revistei se spu
ne că ancheta : „nu a avut un scop 
aplicativ, ci acela, dacă se poate, de 
a stimula opinia tinerilor critici față 
de creația colegilor lor de generație, 
poeți. în acest domeniu, nesupus gra
vitației diurne, severitățile profesorala

dar și larghețea apostolică sînt 
trivite".

Este păcat că preocupările 
brilor redacției în loc să se fi 
tal spre îmbunătățirea calității 
rialelor publicate, spre 
unui profil corespunzător, for-țe destul 
de serioase au fost irosite, împreună 
cu spațiul respectiv, în polemici ne
principiale cu alte reviste, polemici 
care nu au contribuit în nici un 
la ridicarea prestigiului acestei pu
blicații.

Antrenarea unui cerc mai larg 
colaboratori, împletită cu munca sus
ținută pentru stabilirea unui profil 
propriu al revistei, pentru ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a realizărilor ob
ținute pînă acum, pentru îmbunătăți
rea calității lucrărilor publicate, vor 
face din Ateneu o revistă cu o popu-

nepo-

mem- 
onen- 
mate- 

realizarea

caz

de

j urare, e timpul 
discuția noastră, cu Nicolae Doro- 
vei, întreruptă la începutul acestor 
însemnări. Iată cum tălmăcește un 
dicționar cuvîntul mită : „Mita 
este o sumă de bani, un plocon, un 
cadou pe care un individ le dă 
unui funcționar de stat pentru a-1 
corupe, în scopul de a-i aranja lui 
(mituitorului — n.n.) o afacere ne
cinstită". Așadar, mituitorul este 
un corupător Oferta de mită con
stituie un factor esențial al „îm
prejurării" în care se manifestă 
mitangiul — funcționarul necin
stit. Atunci cum se face că Doro- 
vei stă rezemat cu coatele de masă 
și povestește subsemnatului cum 
a dat el mită fostului inspector 
Andrei ? îl lăsăm să povestească 
în continuare :

— La vreo două luni, după ce 
rn-am aranjat în casa cea nouă, 
mă întîlnesc cu un nepot al meu. 
Avea și el treabă la spațiu. 11 re
comand lui Andrei. „Dă și nepotul 
vreo 500... Dar inspectorul nu-i 
aranjează nepotului treaba la mo
ment și nici banii înapoi nu vrea 
să i-i mai dea. Atunci l-am recla
mat. (De data aceasta fără nici un 
risc. Legea nu pedepsește pe cel 
ce-1 divulgă pe mitangiu). Cît de 
departe este „procedeul" lui N. 
Dorovei de ceea ce înseamnă dem
nitate și spirit 
cetățenească I ' 
funcționar care 
face „de necaz" 
rudele ?

Și mituitorul, 
societății 
gîndul la 
purta pe 
Cetățenii 
cu încredere, 
viciile sînt în 
tul socialist 
spre binele oamenilor muncii. Și 
iată că după un ghișeu apare un 
individ care spune : dă-mi 1 000 de 
lei dacă vrei să-ți rezolv cererea 
ta îndreptățită, pentru a cărei re
zolvare eu sînt plătit de stat I

Pentru a stîrpi din punct de ve
dere moral sămînța acestor dău
nători este necesar în primul rînd 
să fie lichidate „împrejurările" 
care le favorizează : indiferența 
mediului înconjurător, lipsa de con
trol al organelor ierarhice admi
nistrative, ignorarea comportării 
generale a funcționarilor „ieșiți 
din comun". Un rol hotărîtor îl 
are însă cetățeanul, dator să nu-1 
cruțe și mai ales să nu-1 încuraje
ze pe

de combativitate 
Demascarea unui 

; pretinde mită se 
‘ că nu ți-a servit

și mituitul aduc 
considerabile : cu 
fostul inspector

daune
mită

drumuri 500 de oameni, 
la institufia statului 
ei știu că toate ser- 
slujba lor, că în sta- 
tot ce se face este

vin

cel care în loc să-și facă
laritate crescîndă în rîndul cititorilor.

Grigore ARBORE

cinstit c 
ochiul c 
mită.

latoria, scoate capul prin 
e sticlă al ghișeului și cere

Foto ; Gh. Vințilă

deschis joi expoziția retrospectivă a sculp- 
expuse circa 25 de lucrări, printre care

In sala Dalles din Capitală s-a 
torului Gheorghe Anghel. Sînt 
compozițiile „Eminșscu", „Pallady", „Cărturarul", portrete și busturl ale lui 
Bălcescu, Tudor Vladimirescu etc. Expoziția va rămîne deschisă pînă la 

31 ianuarie.

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)
• 19,15 — Emisiune pentru cel mici
© 20,00 — Săptămlna ® 21,00 —
Avanpremiera • 21,15 — Teleglob t 
Peninsula Scandinavă 9 21,45 — Prin 
expoziții. • 22,00 — Varietăți pe pe
liculă e 22,30 — Jurnalul televiziunii 
(II) — Buletin meteorologic.

® DUMINICĂ LA ORA 6 : Patria — 
10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21. Glo
ria (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
© TREI SURORI — cinemascop : Re
publica — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,45; 21.
© ÎNGERUL ALBASTRU : Cinema
teca — 10; 12; 14.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
O CATIFEAUA 
scop : Giulești 
Marii Adunări 
brie 1965) 
(completare 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21, Excelsior — 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45, Feroviar — 9,30; 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ulti
mul cinematograf, completarea Raliul 
Dunării).
® ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Raliul Dunării) — 9,301 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
9 FEMEIA
9; 11; 13;
10; 12; 14;
10; 12; 14;
e SAȘA : 
16,15; 18,30;
11,30; 13,45;
ambele completarea Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
O DUMINICĂ LA NEW YORK : Cen
tral — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45.
e AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina (completare Plante acvatice) —■ 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Moșilor
(completare Plonieria nr. 6/1965) — 
15; 17; 19; 21, Lira (completare Pă
pușarii) — 15; 17; 19; 21.
• TATĂL SOLDATULUI ; Union 
(completare De la pescari adunate) —• 
14,15; 16,30; 18,45: 21, Miorița (com
pletare Meciul 
Portugalia) — 
20,30, Modern 
Marii Adunări 
brie 1965) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
o UNCHIUL MEU : Doina (comple
tare Ceramica din Oboga) — 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
9 A ÎNCEPUT CU O LUPĂ — CĂ
DERE LIBERĂ — MARINARII SOVIE
TICI ÎN DANEMARCA 
GRĂDINĂ A ARTEI :
10—21 în continuare.
• CAMERA ALBĂ :
popoare — 10; 15,45; 
reasca - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 (la ambele completarea Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decem
brie 1965).
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop ; Dacia — 9,30—14 în con
tinuare ; 16,15: 18,30; 20,45 (comple
tare Două creioane).
e CREDEȚI-MĂ, OAMENI I :
— 15; 17,30; 20.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
(completare Plante acvatice) 
20, Cotroceni (completare 
val) — 15; 17; 19; 21.
• MUNCILE LUI HERCULE : Bucegi
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Drumul Sării - 11; 15,30; 17,45; 20.
• ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Unirea (completare Cei mai puternici 
din Europa) - 16: 18,15: 20,30, Popu
lar (completare Două creioane) — 
10,30', 16; 18,15; 20,30.
® FATA LUI BUBE : Flacăra — 
17,45; 20, Viitorul - 15,30; 18;
9 COPII ÎNDRĂZNEȚI : Vitan 
pletare Creionul pierdut) — 16;
20.30.
® ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
TA CRUZ — cinemascop : 1
(completare Cumpărătura) 
14- 16,15; 18.30; 20,45
9 OAMENI ȘI DRAPELE - cinema
scop (ambele serii) : Arta -- 10; 16,45; 
20, Volga - 10: 13,15; 16,30; 19,45.
© BOCCELUȚA : Crîngași (comple
tare Universuri picturale) — 10,30; 16; 
18; 20.
9 DINCOLO DE BARIERĂ : Colentina 
(completare Întîlnire cu frumosul) —
15.30, 17,45: 20. Progresul (comple
tare Nimic despre Arhlmede) — 15; 
17; 19; 21.
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Rahova — 16; 18,15; 20,30. ■ 
© COLINA : Pacea ~ 16; 18,15; 20,30.

NEAGRĂ — cinema- 
(completare Sesiunea 

Naționale — decem- 
16; 18,15; 20,30, Tomis 

Surorile Press) — 9,15;

ÎN HALAT : Festival — 
15; 17; 19; 21, Grivița — 
16; 18,15; 20,30, Melodia —
16; 18,15; 20,30.
Victoria — 10; 12; 14;

20,30, Flamura — 9,15;
16; 18,15; 20,30 (la

de fotbal România — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 
(completare Sesiunea

Naționale — decem-

— PUCUL — O 
Timpuri Noi —

înfrățirea între 
18; 20,15, Fio-

Buzești

Cosmos 
16; 18; 

La carna-

15,30;
20,30. 
(com- 
18,15;

SAN-
Munca 

— 10,30:
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Măsuri pentru îmbunătățirea 
protecției sanitare a populației 
înființarea inspectoratului sanitar de stat

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a emis recent 
un Decret privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Inspecto
ratului sanitar de stat. In princi
pal, acest organ are sarcina de a 
îndruma și controla aplicarea uni
tară a normelor și instrucțiunilor 
de igienă și antiepidemice emise 
de Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, precum și de a in
vestiga factorii de mediu care pot 
influența starea de sănătate a 
populației. Intre atribuțiile noului 
organ sînt incluse, conform decre
tului, controlul privind respecta
rea normelor de igienă referitoare 
la nocivitățile de natură chimică, 
fizică sau biologică în locurile 
unde se desfășoară procese de 
muncă ; protecția sanitară a aeru
lui, a solului și a apei folosite în 
scopul potabil ; producția și cir
culația alimentelor destinate con
sumului public ; regimul de activi
tate și de odihnă din instituțiile de 
copii și adolescenți.

Inspectoratul sanitar de stat va 
controla aplicarea măsurilor de 
prevenire și combatere a bolilor 
transmisibile, a bolilor profesio
nale, precum și respectarea măsu
rilor de protecție sanitară a fron
tierelor de stat și a sarcinilor ce 
decurg din acordurile internațio
nale în domeniul bolilor transmi
sibile etc. De asemenea, va aviza,

din punct de vedere al respectării 
cerințelor de igienă, amplasarea 
construcțiilor în care se desfășoară 
o activitate economică sau social- 
culturală, proiectele de sistemati
zare a centrelor populate, proiec
tele tip și normativele de proiec
tare pentru construcții, obiective 
sau materiale care prin natura 
utilizării lor pot influența starea 
de sănătate a populației.

Pentru a aduce la îndeplinire a- 
ceste sarcini, organele Inspectora
tului sanitar de stat au dreptul de 
a efectua control sanitar și anti
epidemic și de a da dispoziții obli
gatorii în problemele sanitaro- 
epidemice unităților controlate, de 
a dispune măsuri speciale cu ca
racter obligatoriu pentru preveni
rea și combaterea bolilor transmi
sibile și profesionale, de a sanc
ționa abaterile de la normele de 
igienă și antiepidemice etc. Intru- 
cît toate aceste sarcini nu se pot 
efectua fără contribuția activă și 
susținută a organizațiilor socialiste, 
decretul prevede unele obligații 
speciale și .pentru acestea.

în Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale funcționează 
Inspectoratul sanitar de stat cen
tral, iar în țară inspectorate sani
tare de stat regionale, raionale sau 
orășenești.

(Agerpres)

IN PREGATiRE :
PRODUCȚIA LOCOMOTIVEI ELECTRICE

La uzinele „Electroputere" din Craiova se 
pregătește introducerea în fabricație a loco
motivei electrice de 6 580 C. P. pentru trans
porturi feroviare. Se lucrează la definitivarea 
proiectelor pentru motoarele electrice de 
tracțiune și ansamblul general al locomoti
vei. La realizarea noilor locomotive colabo
rează Uzinele constructoare de mașini din 
Reșița, „23 August" din Capitală și alte nu
meroase întreprinderi din țară. Locomotiva 
se execută pe baza unei licențe a mai mul
tor firme suedeze, sub coordonarea cunos
cutei firme „Asea". Putînd fi condusă din 
ambele extremități, locomotiva poate realiza 
o viteză de 120 km pe oră la trenurile de 
marfă șl 160 km la cele pentru pasageri.

O LA ȘANTIERUL 
NAVAL DIN CON
STANȚA s-a construit 
o deroșeză — navă pre
văzută cu instalații spe
ciale pentru spart stin- 
cile de pe fundul mării 
— cu o capacitate de 
dergcare de 15 m. c. de 
stîncă pe oră. Ieri au 
început lucrările de re
cepție a navei, care 
va intra în exploatare 
cu o lună de zile înain
te de termenul prevăzut.

ȘT1R8 SPORTIVE
în actualitate — schiul și hocheiul

Astăzi începe la Predeal, pe 
pîrtia de pe Poliștoacă, concursul 
internațional de biatlon la care, 
după cum s-a mai anunțat, iau 
parte selecționatele R. D. Germa
ne, Suediei și României — ace
leași care, în urmă cu cîteva zile, 
s-au întrecut la Altenberg (R.D.G.). 
în prima zi a concursului de la 
Predeal se desfășoară proba de 
20 km, iar duminică (sîmbătă fiind 
zi de odihnă) are loc proba de 
ștafetă.

între 16 și 23 ianuarie, repre-

Cronica ziSei
Joi, în cadrul unei scurte festi

vități care a avut loc la rectoratul 
Universității din București în pre
zența a numeroși profesori univer
sitari. ambasadorul Marii Britanii, 
Leslie Charles Glass, a donat Uni
versității bucureștene o colecție de 
cărți oferită de Biblioteca națio
nală a Scoției și Universitatea din 
Edinburgh. Colecția cuprinde lu
crări privind istoria și cultura 
Scoției, precum și alte volume de 
știință și literatură engleză.

Rectorul Universității din Bucu
rești, acad. Gh. Mihoc, a exprimat 
calde mulțumiri ambasadorului 
britanic pentru această donație.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

textului din anul precedent, cu ex
cepția cîtorva fraze referitoare la 
indicii de plan și la îmbunătățirea 
unor instalații, reproduse din pla
nul M.T.O. Oare de la un an la 
altul n-a intervenit nimic altceva 
în viata întreprinderii ? Din răs
punsul tovarășului ROMEO RA
DULESCU, din comitetul sindica
tului, înțelegem că redactarea ac
tului a avut loc ca o obligație pur 
formală. Cei care au avut această 
sarcină și-au spus : „Să ve
dem ce 
Și au transcris 
mai. A lipsit, 
colectivă făcută 
diu temeinic al 
treprinderea respectivă. Iar preci
zarea forului sindical orășenesc 
că „asemenea cazuri constituie ex
cepții" nu poate satisface. în toate 
întreprinderile, legislația muncii 
trebuie respectată cu sfințenie.

și-«au apuc . ,,i
s-a scris anul trecut", 

prevederile întoc- 
de fapt, munca 

pe baza unui stu- 
realităților din în-

• In stațiile C.F.R. 
Condrea, Rotunda, E- 
pureni și Zorleni s-au 
dat în folosință noi 
clădiri pentru- călă
tori. in alte numeroa
se gări s-a terminat 
reutilarea sălilor de 
așteptare.

9 Bălțile și lacu
rile clin Delta Dunării 
sînt înghețate. în pre
zent, aici se lucrează 
intens la colectarea și 
înmagaziriarea gheții. 
Mierhuti și joi, în 
ghețăriile de la Tul- 
cea, Mahmudia, So
mova și altele din 
Delta Dunării au fost 
înmagazinate peste 
1000 tone de gheață.

9 Secția română a 
Teatrului de stat din 
Tg. Mureș a prezentat 
ieri prima premieră din 
acest an : „Căsătorie 
prin concurs", comedie 
de Carlo Goldoni. Este 
a patra premieră a 
teatrului in actuala sta
giune.

© ANIVERSĂRII UNIRII ȚĂRILOR RO
MÂNE îi sînt consacrate în aceste zile în 
|ară o serie de manifestări cuItural-artis- 
tice : au loc seri literare și muzicale, sim
pozioane, recitaluri de poezie și proză. 
Teatrele dramatice de stat au inclus în 
repertoriu piese închinate acestui eveni
ment. Adunări publice, expuneri și pro
grame artistice vor marca sărbătorirea 
Zilei Unirii în toate orașele-cenfre de 
regiune.

Un instrument de lucru
operativ, elastic

O Mîine se împlinesc 
10 ani de la înființarea 
Teatrului de stat „V. I. 
Popa" din Bîrlad. Cu a- 
cest prilej va avea loc 
premiera pe țară cu 
piesa „Răspîntia cea 
mare" de V. I. Popa. In 
cei zece ani de activi
tate, colectivul teatru
lui a pus în scenă 81 
piese, (de la ELIADE 
SOLOMON, coresp. vo
luntar).

© in păduricea 
Arad a început 
construcția unui 
complex de ate
liere de creafie 
pentru artiștii 
plastici din loca
litate. in prima 
etapă vor ti ter
minate patru ate
liere de sculptu
ră și două de 
pictură.

9 In Capitală, circumscripțiile medico-sanț- 
tare au început să funcționeze conform noii 
rearondări, înfăptuită ca urmare a măsurilor 
de sistematizare și construire de noi cartiere. 
Au fost înființate cîteva circumscripții noi și 
s-a făcut o reîmpărțire corespunzătoare pe străzi 
și cartiere, astfel incit să se evite aglomerațiile 
și să se asigure o asistență medicală în condiții 
cît mai bune.

® Construcția furnalului de 1000 m.c. de 
la Hunedoara se află într-un stadiu 
avansat. Sînt în curs de executare coșul 
de fum, instalațiile de epurare brută și 
fină a gazelor, estacada buncărelor de 
minereu, scheletul de rezistență al halei 
de turnare ; au fost ridicate pînă acum 
două caupere, iar al treilea se află în 
fază de montaj.

• Mîine, în sala 
Dalles din Capitală, 
se deschide cea de-a 
IV-a Expoziție repu
blicană de artă plas
tică a artiștilor ama
tori de la orașe și 
sate.

zenfativa de hochei pe gheață a 
țării noastre întreprinde un turneu 
în Uniunea Sovietică, unde va 
susține patru jocuri: la Kiev, 
Riga și Reazan. în programul de 
pregătire pentru campionatele 
mondiale (grupa B) din Iugosla
via, hocheiștii români mai au pre
văzute și alte întîlniri de verifi
care.

început zilele trecute la Pre
deal, sezonul de schi va continua 
duminică pe pîrtiile de la Poiana 
Brașov. De această dată, la com
petiție — dotată cu „Cupa Dina
mo" — alături de specialiștii pro
belor alpine vor fi prezenți și să
ritorii de la trambulină.

Fotbal la Brașov
Echipa de fotbal Steagul roșu 

Brașov și-a continuat antrenamen
tele în vederea dublei întîlniri cu 
Espanol Barcelona din cadrul „Cu
pei orașelor tîrguri". După 90 mi
nute de joc, gazdele au învins joi 
cu 6—0 echipa de juniori, care se 
pregătește pentru turneul U.E.F.A.

Duminică, în Capitală, Steagul 
roșu joacă un meci de verificare 
în compania echipei de tineret a 
țării. Meciul va avea loc pe unul 
din terenurile stadionului „23 Au
gust".

CORESPONDENȚII NOȘTRI INFORMEAZĂ ■

VARȘOVIA

Startul noului cincinal Trasee electrificate

PENTRU POSESORII DE APARATE 
RADIO CU TRANZISTORl

• Ieri, pianista poloneză Regina 
Smendzianka, care ne vizitează 
tara, a dat un recital la televiziu
ne. Ea a mai concertat la Arad 
și Oradea, iar în zilele de 15 și 
16 ianuarie va li oaspete al ora
șului Craiova.

RESTAURAREA 
CURȚII DOMNEȘTI 
DIN TÎRGOVIȘTE

Curtea domnească din 
Tîrgoviște își reia înfățișa
rea de odinioară. Au foBt 
terminate lucrările de res
taurare a Bisericii Dom
nești și a zidurilor care 
tmprejmuiesc Curtea dom
nească. Restaurări se fac și 
la Tumul Chindiei.

Am reținut afirmațiile extrem 
interesante ale tov. STAN POTO- 
RAC, președintele Comitetului sin
dicatului de la Șantierul naval din 
Galați:,

— Contractul colectiv e un 
strument de lucru, el nu are 
caracter rigid. Asta înseamnă 
după ce a fost definitivat și apro
bat în adunarea generală, el mai 
poate fi completat pe parcurs cu 
noi propuneri, îmbunătățit perma
nent.

Din păcate, nu peste tot activi
tatea este orientată după aceste 
criterii. Cînd am cerut lămuriri 
privind realizarea prevederilor din 
contractul colectiv la „Mătasea 
populară", de pildă, ni s-a spus : 
„Adresați-vă tovarășului de la or
ganizarea muncii, care ține evi
dența lor". Ciudățenia este că o 
asemenea concepție se manifestă 
chiar și la unii tovarăși din con
ducerea 
Pasămite, 
talități, contractul intră în „cus
todia" unei singure persoane, care 

. îl închide între două coperți și-l 
cercetează la trei luni o dată, cînd 
se face analiza realizării prevederi
lor. își mai poate îndeplini con
tractul, în aceste condiții, menirea 
de instrument de lucru operativ ? 
Ește de asemenea anormal faptul 
că în unele grupe sindicale preve
derile înscrise în 
cunosc suficient 
Aceasta explică 
turnătoria de oțel 
Ploiești, de exemplu, 
sindicală se desfășoară fără nici o 
referire la obligațiile pe care co
lectivul de muncitori și conducerea 
administrativă s-au angajat să le 
respecte.

in- 
un 
că,

organizațiilor sindicale, 
conform acestei men-

contract nu se 
de aprofundat, 
faptul că la 
de la „1 Mai“- 

activitatea

O noutate pentru posesorii de 
aparate de radio cu tranzistori : 
la uzina „Electronica" a fost rea
lizat un alimentator pe bază de 
semioonduatori, care permite ali
mentarea radioreceptoarelor la 
rețeaua de 220 și 120 volți, înlo- 
cuindu-se astfel bateriile. Aceste 
alimentatoare nu exclud posibili
tatea utilizării bateriilor.

• La Craiova și Tr. Se
verin se construiesc noi fa
brici de pîine. Construcția 
de la Craiova va avea pa
tru linii automate de fabri
cație. Fabrica de la Tr. Se
verin, care intră în funcțiu
ne anul acesta, va asigura 
aprovizionarea cu pîine a 
orașului și a muncitorilor de 
pe șantierul Porțile de 
Fier. (Ing. IOAN TASNITU, 
coresp. voluntar).

★
In încheierea anchetei noastre, 

ne-am adresat secției organizatori
ce din cadrul Consiliului Central 
al Sindicatelor. Tovarășii din con
ducerea acestei secții, pe care i-am 
consultat, au remarcat importanța 
și actualitatea problemelor abor
date, întrucît contractul colectiv 
este o pîrghie eficientă pentru sti
mularea inițiativei oamenilor mun
cii, pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă în întreprinderi.

— Ca să fie eliminate asemenea 
lipsuri cum sînt cele semnalate în 
ancheta de față — ni s-a spus — 
ca acest act să capete un caracter 
suplu, dinamic, mobilizator, Con
siliul Central al Sindicatelor a e- 
laborat o serie de noi indicații, 
care urmează să fie aplicate chiar 
la încheierea contractelor colecti
ve pe anul în curs. E vorba, în 
primul rînd. de îmbunătățirea con
ținutului. Pentru a fi ferite de 
formulări generale, de prisos, s-a 
indicat ca prevederile înscrise în 
contraotele colective să reflecte în

mod concret preocupările și sar
cinile specifice ale întreprinderii. 
Fără să repete măsurile stipu
late in alte documente ale în
treprinderii, acest act trebuie să 
indice, printre altele, posibilitățile 
de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor. 
Asemenea stipulații 
care un rol însemnat 
privire la măsurile de 
muncii — urmează să 
un capitol substanțial 
tului colectiv. Ministerelor și ce
lorlalte organe centrale le revine, 
de asemenea, îndatorirea, sublinia
tă și în documentele recentei se
siuni a Marii Adunări Naționale, 
de a da la începutul fiecărui an 
conducerilor unităților subordona
te indicații limpezi cu privire la 
încheierea contractelor colective și 
de a urmări pe parcurs, cu toată 
exigența, realizarea prevederilor 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. De asemenea, pentru 
ca acest document să fie o expre
sie vie a inițiativei maselor, se va 
urmări respectarea noilor indicații 
ale C.C.S., în primul rînd pe calea 
unei largi popularizări. Măsurile 
vor trebui discutate la locurile de 
muncă, afișate la vedere spre a a- 
junge la cunoștința tuturor, ur- 
mînd ca apoi să se definitiveze 
textul contractului colectiv în în
treprinderi. Acest text va putea fi 
oricînd completat cu noi propu
neri, contractul colectiv fiind, așa 
cum s-a mai spus, un instrument 
de lucru dinamic. Esențial în toată 
această acțiune este eficiența prac
tică, concretă, condiționată de con
trolul sistematic al îndeplinirii la 
termen a angajamentelor.

(Urmare din pag. I)

— printre 
au cele cu 
protecție a 
alcătuiască 
al contrac-

Primele zile ale a- 
nului 1966 au marcat 
începutul noului plan 
cincinal al Uniunii So
vietice. Presa relatează 
zilnic despre succesele 
în producție ale metâ- 
lurgiștilor, petroliști
lor, energeticienilor și 
constructorilor, ale lu
crătorilor din indus
tria chimică și cea 
constructoare de ma
șini. Petroliștii din ca
drul trustului „Lenin- 
nelt", din Turkmenis
tan, de pildă, au 
dat în exploatare pri
mele trei sonde 
anului, cu un 
bit de 160 tone țiței 
în 24 de ore. Rafinăria 
din Reazan a început 
să prelucreze cele din
ții tone de țiței pro
venite din noua regiu
ne petroliferă Tiumen. 
Lucrătorii Combinatu
lui chimic din Tuia au 
produs și expediat spre 
ogoare zeci de tone de 
îngrășăminte minerale 
peste plan. In numai 
24 de ore, furnaliștii 
din Nijnii Taghil au 
dat peste sarcinile de 
plan 
tal.
s-au 
mele 
crări/e 
apelor riului Vil iui. Ri
dici ndu-se un baraj 
înalt de peste 50 de 
metri pentru hidrocen
trala ce se construieș
te, in Iakuția a fost 
format primul mare lac 
artiticial.

Zilele acestea, Comi
tetul Central al P.C.U.S. 
a aprobat inițiativa co
lectivelor unor între
prinderi industriale din

ale 
de-

605 fone de me- 
La Cernîșevsk 

încheiat în pri- 
zile ale anului lu

de stăvilire a

Moscova și Leningrad, 
care s-au obligat să e- 
conomisească metale și 
materiale; 12 întreprin
deri din cele două ora
șe își propun să eco
nomisească in cursul 
anului cîteva mii de 
tone de metale feroase 
și neferoase, din care 
se vor putea produce 
900 de automobile, un 
vas maritim frigorific, 
8 excavatoare de mare 
capacitate, precum și 
200 000 de rulmenți, 
radiatoare pentru în
călzirea a 9 700 de a- 
partamente și nume
roase alte produse. Ini
țiativa întreprinderilor 
din Moscova și Lenin
grad a găsit un larg 
ecou în întreaga Uniu
ne Sovietică, 
vele a 
treprinderi 
au 
rea 
economisirea 
tale 
mai 
deri 
Ural, 
binsk
Magnitogorsk, vor rea
liza anul acesta o eco
nomie de metal de 
170 000 tone. Intr-o 
singură secție a uzinei 
„Livghidromaș" din O- 
rel, muncitorii s-au 
angajat să economi
sească o cantitate de 
metal necesară pentru 
construirea a sute de 
pompe, în timp ce con
structorii de automobi
le din Minsk vor eco
nomisi mii de tone de 
metale.

Colecti- 
numeroase in- 

din Ural 
început întrece- 
socialistă pentru 

de me- 
și materiale. Nu- 
două întreprin- 
metalurgice din 
uzina din Celea- 
și combinatul din

timp, 
fost

în ultimul 
în Polonia au 
date în folosință noi 
trasee de căi ferate 
electrificate.

Circulă în condiții 
bune trenul electric 
pe magistralele Lo- 
wicz—Lodz și Lodz— 
Karsznice, în lungime 
de 123 km; aceasta 
permite desconges
tionarea liniei Kato
wice - Czestochowa- 
Varșovia și sporirea 
pe această linie a nu
mărului trenurilor 
de pasageri. Recent 
s-a deschis și o altă 
porțiune de cale fe-

rată electrificată: 
Tarnowskie Gory- 
Karsznice, în lungi
me de 135 km. De 
asemenea, s-a pus în 
funcțiune primul 
sector al „magistra
lei cărbunelui", care 
face legătura între 
bazinul industrial al 
Sileziei și țărmul 
Mării Baltice.

Se prevede ca în 
cadrul noului plan 
cincinal să fie elec- 
trificați aproximativ 
1 700 km de cale fe
rată.

Gh. GHEORGHIȚA

Năsturelu au irigat doar 
cele 450 ha amenajate, 
tivele agricole Gratia, 
Roșeți și altele, care nu au aplicat 
întregul complex de lucrări agro
tehnice specifice culturilor irigate, 
au obținut producții mult sub po
sibilități, ceea ce face ca fondurile 
investite să fie recuperate cu mare 
întîrziere.

Analizînd această situație, comi
tetul regional de partid, întrunit 
recent într-o plenară, a stabilit o 
serie de măsuri menite să asigure 
îmbunătățirea muncii organelor de 
stat și agricole și a conducerilor 
de unități în domeniul irigațiilor.

20 ha din
Coopera- 
Milcovăț,

Se cere îmbunătățită 
coordonarea lucrărilor
de irigație

In momentul de față, principala 
preocupare a organelor de specia
litate din regiunea București o 
constituie extinderea suprafețelor 
irigate pentru a se realiza sarcina 
trasată de cel de-al IX-lea Con
gres în această direcție. Pe baza 
studiilor făcute a reieșit că pînă 
în 1970, suprafața irigată în regiu
ne va ajunge la peste 270 000 ha. 
Aceasta înseamnă că, în perioada 
celor cinci ani, trebuie să se ame
najeze circa 211 000 ha., din care 
158 000 ha în sisteme mari, cu fon
duri de la stat, iar 53 000 ha în 
cooperativele agricole prin folosi
rea surselor locale de apă și a fon
durilor proprii. Din centralizarea 
prevederilor proiectelor planurilor 
de producție ale cooperativelor re
zultă că în 1966 urmează să se 
amenajeze cu resurse locale aproa
pe 22 000 ha.

In această privință sînt lăudabile 
acțiunile, printre care și cea 
care se desfășoară în raionul Vi
dele, avînd drept scop 
cursurilor locale de apă. 
terminate 10 baraje, din 
prevăzute, ceea ce va 
ca în 1966 să se irige

folosirea 
Au fost 
cele 27 
permite 

2 500 ha.

Propuneri constructive
La 13 ianuarie, în fața unor personalități ale vieții 

politice din R.D.G și reprezentanți ai presei, Joachim 
Hermann, secretar de stat pentru probleme interger- 
mane, a declarat că „guvernul R.D.G. este gata ori
cînd și oriunde pentru tratative" cu R.F.G. Tratati
vele ar avea ca scop „o apropiere și normalizare a 
relațiilor între cele două state".

„Cu toate semnele numeroase ale continuării 
înăspririi situației din cauza actualei politici a 
Bonnului, nu ne scapă neobservate anumite tendin
țe de dezvoltare în Republica federală", a spus Joa
chim Hermann și a adăugat : „Vom lua în consi
derație și cerceta fiecare idee rezonabilă de la ori
cine ar veni. Noi putem duce tratative, deoarece 
R.D.G. este suverană". Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru dezvoltarea relațiilor economice între cele două 
state, amintind că R.D.G. și-a dezvoltat comerțul și 
ou alte state vest-europene.

„Nu este oare un abuz — a pus întrebarea vor
bitorul — de a împovăra mereu popoarele Europei 
cu neînțelegerile germane, fără a aduce personal 
o contribuție constructivă ?*. 
blema germană 
manii înșiși".

Șt. DEJU

El a adăugat : „pro- 
poate fi rezolvată numai de ger-

A. MUNTEANU

o ■ • '•

Silozul din Darhan (R. P. Mongolă) este una din cele mai mari 
construc|ii ale orașului

La cooperativa agricolă Scurtu 
s-au terminat două baraje, iar al 
treilea este aproape gata. în bazi
nul de la Ogrezeni, amenajat în 
toamnă, s-a și adunat o însemnată 
cantitate de apă, din ploi și izvoa
re. Comitetul raional de partid Vi
dele s-a ocupat îndeaproape de 
această acțiune. A sprijinit coope
rativele agricole să rezolve proble
mele legate de transportul mate
rialelor, asigurarea proiectelor. 
Realizările raionului Videle în ce 
privește folosirea surselor locale 
pentru irigații sînt cunoscute în 
toată regiunea. Asemenea acțiuni 
se desfășoară acum și în alte ra
ioane. S-a constatat totuși că or
ganele de specialitate — Direcția 
de gospodărire a apelor — acordă 
o asistență tehnică insuficientă coo
perativelor agricole. între organele 
Comitetului de Stat al Apelor și 
consiliile agricole nu există o bună 
coordonare a lucrărilor.

Ținîndu-se seama de suprafețele 
mari de teren care se vor amenaja 
în vederea irigațiilor, se impune 
pregătirea din timp a unui număr 
corespunzător de cadre care să lu
creze atît la amenajare, cît și la 
exploatarea judicioasă a suprafe
țelor irigate. în acest scop, consi
liul agricol regional a organizat 
un curs de pregătire de șase zile 
cu toți specialiștii din cooperative
le agricole. A început pregătirea 
celor 3 000 de cooperatori care vor 
lucra în schimburi la irigat. S-a 
stabilit ca pînă la 1 aprilie 1966 
să fie școlarizați, în serii de cîte 
două săptămîni, 600 de cooperatori 
care vor lucra ca șefi de echipă și 
brigadieri pe terenurile irigate.

Planul de măsuri adoptat de re
centa plenară a comitetului regio
nal de partid prevede sarcini în 
vederea extinderii irigațiilor, fo
losirii cu randament maxim a 
suprafețelor amenajate. Este însă 
necesar să se urmărească cu per
severență realizarea acestor mă
suri. Organele de partid și de 
stat din regiune să acorde sprijin 
concret cooperativelor agricole 
pentru buna desfășurare a acestor 
lucrări de o deosebită importanță 
pentru sporirea recoltelor.

Combinat avicol
în urmă cu cîteva luni, în loca

litatea Kostinbrod din apropierea 
Sofiei a fost dat în exploatare 
parțială un combinat pentru creș
terea și îngrășarea păsărilor. Re
cent, combinatul a livrat pentru 
consum 20 000 păsări îngrășate, 
iar în 1966 această „fabrică" se 
pregătește să producă 1,4 milioa
ne kg carne de pasăre. Totodată, 
la Kostinbrod a fost dată în ex
ploatare o fabrică de amestecuri 
de bioconcentrate albuminoase 
pentru hrana păsărilor. Pînă în 
prezent, aici s-au produs 40 000 
tone, urmînd ca în acest an 
să se realizeze 72 000 tone de bio- 
concentrate. q LINTE

Moartea-i meseria lor
(Urmare din pag. I)

Profilîndu-se în chipul 
dustriașul a devenit mai 
o personalitate ; el este 
Zaharoff e „tipul" clasic 
torului de arme, așa cum 
întruchipează gelozia sau 
eterna fățărnicie. Strivind etica, 
a intrat

Dar, 
armele, 
Uneori, 
nesc. Atunci „piaja” solicită bombe. 
Alteori însă domnește pacea. A- 
funci piafa nu cere bombe. Cum 
va reacfiona un negustor dinamic 
în asemenea clipe dificile ? Stimu- 
lînd consumul.

„Creierul de afacerist al lui B. Z. 
— notează cronicarul revistei 
„Newsweek" — a obținut rezultate 
de necrezut... creîndu-și singur piefe 
prin declanșarea unor panici ale 
înarmărilor sau prin războaie reale". 
Rezultate de necrezut, înfr-adevăr : 
sînt atîtea cimitire pe lume... atîtea 
cimitire noi. Rămășițe ale „piețelor 
de desfacere".

★

Dacă Zaharoff a fost un negustor 
ambulant, industriașii de arme oc
cidentali de astăzi au evoluat 
în pas cu epoca, deschizînd maga
zine internaționale. Dacă Zaha
roff furniza marfă Europei și cîtorva 
locuri de prin vecini, firmele con
temporane au organizat sucursale 
pe toate continentele. Zaharoffii ac
tuali propun clientelei bombardiere- 
super.

Dar cine cumpără ? Și pentru ce ?
Am în fafă unul din ultimele nu

mere din „Paris Match". După cum 
se știe, jumătate din paginile revis
tei sînt ocupate cu reclamă. Desfă- 
șurînd o ingeniozitate persuasivă, a- 
genfiile de publicitate sugerează 
cefăfeanului să cumpere. Mult. Cît 
mai mult. Tot. Mașini de ras electri
ce și limuzine „Rover", pastă de 
dinfi „Signal" și romanele Agathei 
Christie în ediție bibliofilă, bijuterii 
pentru crăciun și blănuri de vison 
pentru Anul nou. Dar niciodată n-am 
întîlnit o reclamă înfăfișîndu-1 pe 
sojul bronzat și cu dinții strălucitori 
în clipa cînd oferă sofiei o bombă.

acesta, in- 
mult decît 
un „tip”, 
al negufă- 

Othello 
Tarfuffe 

>1 
în „estetică". Nu e singurul, 
dacă războaiele cer arme, 
la rîndu-le, cer războaie, 
războaiele acestea izbuc-

ase-
tre-

tanc 
numelui, 

desfa-

rămas, respectivilor, una sin- 
la dispozifie. Aceeași.
aceea, din punctul lor de ve- 
crearea unui focar de încor-

Fericirea căminului nu solicită 
menea produse. De asemenea, 
buie să recunosc că nimeni n-a pre
tins bărbatului să-i dăruiască un 
„Shermann" de ziua 
Nu. Această piață de
cere s-a dovedit a fi — cel pufin 
pînă în clipa de fafă a civilizafiei — 
inaccesibilă producătorilor de arme. 
Le-a 
gură

De 
dere,
dare sau izbucnirea unui război nou 
înseamnă o piață care consumă na
palm. Pentru ei, de pildă, Vietnamul 
nu reprezintă o tragedie, ci un x în 
direcfia căruia se exportă zilnic va
poare cu marfă. Iar vietnamezul, sau 
chiar americanul căzut, nu semnifică 
pierderea unei viefi, ci y-ul care a 
„achizifionat” („utilizat") produsul 
uzinelor de armament. Profiturile 
întreprinzătorilor moderni sînt — din 
pricina prefului uimitor al armelor 
perfecfionate, avioanelor superso
nice și echipamentului rafinat — 
atît de mari, încît citindu-le, Zaha
roff ar încerca invidia biologică a 
negustorului de mărunțișuri cînd 
frece prin fafa magazinului „Gale- 
ries Lafayette"... Vînzarea de arme 
a adus în ultima vreme industriei 
americane de „specialitate" bene
ficii care se cifrează la un miliard 
de dolari. Planificatorii exportului 
scontează ca la anul (acum, după 
revelion) valoarea acestui gen de 
marfă, trimis ambalat peste hotare, 
să se ridice la cinci miliarde și pa
tru sute de milioane dolari, întrucît, 
după cum se știe, datorită tehnolo
giei înaintate, producfia crește, creș
te neîncetat. Or, a dezvolta pro
ducția înseamnă — pentru directorii 
trusturilor de armament — a con
strui războaie. Existenta lor este di
rect proporțională cu inexistenta a 
nenumărafi oameni ; prosperitatea 
lor — cu hectarele de ruine ; suc
cesul — cu decesul.

★

Astăzi se discută foarte stăruitor, 
în cîteva țări europene despre re
glementarea nașterilor. Dar trebuie 
să se discute și mai stăruitor încă 
despre reglementarea mortii.
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Ciocniri EXPLOZII DE GRENADE
în suburbiile 
Lagosului
LAGOS 13 (Agerpres). -- In par

lamentul nigerian au început dez
bateri furtunoase în legătură cu 
situația politică încordată din pro
vincia de vest. în ultimele zile, a- 
nunță agenția Maghreb Arab Press, 
în suburbiile capitalei nigeriene — 
Mushin și Shomol — au avut loc 
noi tulburări și incidente între a- 
depții Partidului democrat națio
nal — partid de guvernămînt în 
Nigeria de vest — și cei ai opozi
ției. în urma acestor ciocniri, peste 
20 de persoane au încetat din viață, 
iar circa 100 de răniți sînt internați 
în spitalele din Lagos. Agenția ci
tată informează că guvernul pro
vinciei Nigeria de vest a instituit 
starea excepțională, și că în acest 
teritoriu sînt trimise în permanen
ță noi forțe polițienești. Fotografia 
de jos surprinde o imagine frecvent 
întâlnită în aceste zile pe străzile 
capitalei.

Greva continuă
ROMA. Greva celor 100 000 

muncitori din întreprinderile pro
ducătoare de electricitate a fost 
prelungită cu încă 24 de ore. Ini
țial, greva a fost hotărîtă pentru 
48 de ore. Datorită lipsei de cu
rent electric în unele sectoare 
din marile întreprinderi indus
triale din Nord a fost suspendat 
lucrul.

LA SAIGON SI DA NANG
SAIGON 13 (Agerpres).— Agen

ția U.P.I. relatează că în cursul 
nopții de miercuri spre joi un grup 
de patrioți a pătruns în Saigon, 
unde a minat o clădire americană 
situată în apropierea aeroportului 
Tan Son Nhut. într-unul din car
tierele periferice ale Saigonului a 
explodat o grenadă. într-un alt 
cartier s-au produs incidente și 
schimburi de focuri între poliție și 
un pluton de patrioți. Aceeași a- 
genție anunță că patrioții au pă
truns și au atacat o clădire ocupa
tă de americani chiar în Da Nang, 
unde se află una din cele mai im
portante baze militare americane 
din Vietnamul de sud.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — Agen

ția guvernamentală de presă a a- 
nunțat joi dimineața că forțele 
armate saigoneze vor înceta focul, 
timp de trei zile, respectiv în peri
oada 20—23 ianuarie, cînd se săr
bătorește Anul nou în Vietnam. 
Această hotărîre intervine după 
propunerea făcută încă la sfîrșitul 
lunii decembrie de Frontul Natio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Și-au pus speranța 

în cîinii polițiști
Companiile aeriene americane — 

anunță agenția Associated Press — 
au început transportul a două mii 
de cîini polițiști, ceruți de forțele 
armate care supraveghează bazele 
militare din Vietnamul de sud.

Ciinii — precizează agenția 
— au fost supuși unui antrena
ment special de 8 săptămîni la 
baza aeriană din Lackland, în 
Texas. Un antrenament simi
lar cu al acelora pe care sînt 
chemați să-i sprijine, dinii 
polițiști sînt aduși pentru a 
face ceea ce nu pot face poli
țiștii derutați de atacurile for
țelor patriotice sud-vietna- 
meze. Mărirea efectivelor mi
litare va fi dublată de o mă
rire a numărului de dini ? De
partamentul de Stat a făcut 
cunoscut că sînt necesare încă 
numeroase alte transporturi de 
patrupede pentru a întări paza 
bazelor militare...

V-..
«life

Un zid viu. Această impresionantă 
manifestație împotriva segregației 
rasiale în S.U.A. a fost înregistrată 
de aparatul fotografic pe o magis
trală a orașului Birmingham (Ala

bama)

SPOREȘTE COMERȚUL 
CIPRULUI CU ȚĂRILE 

SOCIALISTE
NICOSIA 13 (Agerpres). — In- 

fr-o declarație făcută miercuri la 
Nicosia, ministrul cipriot al comer
țului, Andreas Araouzos, a arătat 
că acordurile comerciale ale Ci
prului cu țările din răsăritul Euro
pei au fost utile. Potrivit a- 
firmafiilor sale, aceste acorduri au 
permis sporirea de patru ori, în
cepînd din 1960, a exporturilor 
Ciprului în țările socialiste.

PENTRU ACȚIUNI

SINDICALE

COMUNE

PARIS. La începutul săptămîciii 
s-a încheiat un acord între princi
palele două centrale sindicale 
franceze : Confederația Generală a 
Muncii (C.G.T.) și Conlederația 
Franceză Democratică a Muncii. 
Cele două centrale au căzut de 
acord asupra unei platforme co
mune de luptă pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de mun
că ale muncitorilor, pentru garan
tarea dreptului la muncă și lărgi
rea drepturilor sindicale. Biroul 
Confederal al C.G.T. a dat publi
cității o declarație, în care își ex
primă satisfacția în legătură cu a- 
cordul intervenit și apreciază că 
acesta va permite „unitatea de ac
țiune a tuturor oamenilor muncii și 
a organizațiilor lor sindicale". De
clarația subliniază că Biroul Con
federal dorește ca reprezentanții 
Uniunii Sindicale „Force Ouvriere" 
să ia parte la „discuțiile și iniția
tivele ce au loc în prezent" și că 
s-a hotărît să se propună și con
ducerii acestui sindicat un proiect 
de acțiuni comune.

Presa franceză informează 
zilnic despre închiderea unor 
întreprinderi, despre conce
dieri și trecerea silită a unor 
muncitori la săptămîna incom
pletă de lucru cu reducerea 
corespunzătoare a salariului. 
Astfel, iu anul 1965, numai la 
Paris și în împrejurimile sale 
au fost concediați săptăminal 
300 de muncitori metalurgiști.

Convorbiri sovieto-mongole
ULAN BATOR 13 (Agerpres). — 

La 13 ianuarie, la reședința guver
namentală din Ulan Bator au în
ceput convorbirile dintre delegația 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, condusă de Leo
nid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. și delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Mongo
le, condusă de I. Țedenbal. prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole.

Ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Mongolă, L. Soloviev, a oferit joi o 
recepție în cinstea delegației sovie
tice, la care au participat J. Țeden
bal și alți conducători de partid și 
de stat ai R. P Mongole. L. Brej
nev și J. Țedenbal au rostit toas
turi. în continuarea vizitei, delega
ția sovietică a plecat la Darhan, 
unde se construiește un important 
complex industrial-energetic.

sss

Satisfacție la White Hali,
DEZAMĂGIRE ÎN AFRICA

Participanții la con
ferința primilor miniștri 
ai țărilor Common- 
wealthului au început 
să părăsească joi La
gosul, capitala Nige
riei, îndreptîndu-se 
spre țările lor, în 
timp ce presa sem
nalează primele ecouri 
ale dezamăgirii apă
rute în sînul opiniei 
publice africane față 
de comunicatul final, 
într-adevăr, textul a- 
cestuia prevede că o 
conierință similară ar 
urma să se întruneas
că abia în iulie, în 
cazul în care guver
nul rhodesian al lui 
Ian Smith nu ar fi în
lăturat între timp.

In cetcurile de la 
White Hall (reședința 
primului ministru bri
tanic) este semnala
tă o satisfacție ne
reținută, apreciindu-se 
că lucrările confe
rinței s-au încheiat cu 
„un mare succes". Po
trivit comentariilor de 
aici, diplomația brita
nică ar fi atins la 
Lagos principalul său 
scop și anume de a 
cîștiga din nou timp 
pentru a amina rezol
varea problemei rho- 
desiene. „Harold Wil
son — scrie ziarul 
„Evening News"— este 
încîntat do rezultatul 
convorbirilor de la 
Lagos".

întreaga conferință a 
fost de altfel descrisă 
ca fiind scena unor

critici și presiuni pu
ternice ale țărilor afri
cane, care insistă ca 
Marea Britanie să uti
lizeze mijloace mai e- 
ficace decît pînă a- 
cum pentru a pune 
capăt regimului rasist 
instaurat la Salisbury. 
Or, tocmai în această 
atmosferă de nemul
țumire, principalele e- 
forturi ale delegației 
britanice au urmărit 
să dea cit mai multe 
asigurări și promisiuni 
că sancțiunile econo
mice britanice nu vor 
întîrzia să-și producă 
efectele. într-un ter
men care ar urma să 
fie măsurat „mai de
grabă în săptămîni 
decît în luni de zile"

Potrivit părerilor din 
presa britanică, ră
gazul la care au 
consimțit încă o dată 
unele țări africane 
membre ale Common- 
wealthului ar putea fi 
mult scurtat, în funcție 
de evoluția situației. 
Unii comentatori pun 
întrebarea : în ce scop 
se exercită totuși sanc
țiunile economice ? 
Pentru a înlătura defi
nitiv guvernul rasist al 
lui Smith sau numai 
pentru a-1 determina 
să reia tratativele, în 
cadrul cărora el ar 
pune din nou condiții ? 
Pe de altă parte, cei 
ce analizează îndea
proape episodul rbo- 
desian în contextul re
lațiilor dintre Marea

Britanie și țările afri
cane, se așteaptă ca 
implicațiile actualei si
tuații să se înmulțeas
că, agravînd procesul 
de slăbire a Common- 
wealthului.

De la Lagos, premie
rul britanic a plecat la 
Lusaka, unde s-a întîl- 
nit cu președintele 
Zambiei, Kaunda, care, 
după cum se știe, nu a 
participat la conferin
ță. Cu acest prilej, 
Harold Wilson a pri
mit vestea puțin plă
cută că trei deputați 
britanici, aflați la Sa
lisbury cu scopul de 
a lua legătură cu per
sonalități politice rho- 
desiene și a sonda o- 
pinia publică, au fost 
victimele unor atacuri 
brutale ale unor adepți 
rasiști ai lui Smith. 
Primele reacții expri
mă în general părerea 
că incidentul ar putea 
avea serioase efecte 
asupra întregii situa
ții ; se anunță că pri
mul ministru a cerut 
să i se prezinte un ra
port detaliat asupra 
celor petrecute. La 
Londra se apreciază 
că cele petrecute la 
Salisbury ar constitui 
cel puțin o lipsă de 
tact din partea oame
nilor lui Smith, tocmai 
în momentul cînd Ma
rea Britanie obținea 
pentru ei un nou ter
men de supraviețuire.

Liviu RODESCU

STAFIA 
SCHIMBURILOR
SUSPENDATE

Aidoma procesului de sedimen
tare, caracteristic tuturor mărilor 
și oceanelor, pe munții de căr
bune nevîndut din R. F. Germană, 
s-au depus, în ultima perioadă, 
noi și noi straturi. La începutul a- 
cesfui an, ca urmare a crizei de 
desfacere, stocurile de cărbune și 
cocs, îngrămădite pe teritoriile 
minelor, au depășit 16 milioane 
tone. Experfii vest-germani apre
ciază că în aceste mormane este 
închis un capital de circa un mi
liard de mărci, în condiții cînd 
volumul desfacerilor întregii ra-

NOTE
muri se ridică la aproximativ 10 
miliarde mărci anual.

Ca de fiecare dată, și acum 
patronatul încearcă să iasă din 
încurcătură pe seama minerilor, 
în noiembrie și decembrie, numai 
în Ruhr, prin suspendarea de 
schimburi peste 200 000 de mineri 
au fost împiedicați să iasă cîteva 
zile la lucru. In ajunul noului an, 
la mina „Bismark III" din Gelsen
kirchen, au fost concediați 900 de 
mineri.

Dar consecințele crizei de des
facere nu se limitează numai la 
afît. Potrivit ultimelor știri, în 1966 
se intenționează reducerea ex
tracției de cărbune cu 15 mi
lioane de tone, față de 1965. 
Aceasta înseamnă — scriu ziarele 
— că la lista minelor care urmează 
să fie închise, vor fi adăugate cel 
puțin încă 15 exploatări. Ca ur
mare, alte sute și mii de mineri 
își vor pierde locurile de muncă.

Un corespondent al publicației 
„Welf der Arbeit", care a vizitat 
mai multe exploatări carbonifere 
din Ruhr scrie : „Lucrul cel mai 
îngrozitor e că în primul rînd sînt 
concediaji bătrînii, precum și ti
nerii aflați în ucenicie”. Iar „Die 
Andere Zeitung”. referindu-se la 
situația creată, constată : „Prin 
exploatările carbonifere umblă o 
stafie, este stafia schimburilor sus
pendate".

G. D.

HAVANĂ Au început discuțiile
asupra declarației generale

HAVANA 13. — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
Lucrările comisiilor și subcomisi
ilor conferinței tricontinentale de 
la Havana, care s-au prelungit pînă 
miercuri noaptea, s-au încheiat. 
Paralel cu aceasta au început dis
cuțiile cu privire la declarația ge
nerală a primei conferințe de soli
daritate a popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină.

Comisia pentru problemele poli
tice a aprobat, la încheierea lucră
rilor sale, un proiect de rezoluție

Spre încetarea 
ostilităților

BAGDAD 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Irakului, Abdel 

Rahman al Bazzaz, a declarat 
miercuri seara la o conferință de 
presă că guvernul său și cel al Ira
nului au aprobat propunerile făcute 
de ambasadorul Irakului la Teheran 
cu privire la normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări. Aceste propu
neri — care prevăd retragerea trupe
lor iraniene la o anumită distantă de 
frontiera cu Irakul, încetarea re
ciprocă a propagandei ostile celei
lalte țări și crearea unui comitet 
mixt pentru problema frontierelor — 
urmăresc să pună capăt disputei care 
a opus cele două țări în ultimul 
timp.

Mesajul președintelui
Johnson

■WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Președintele Johnson a. pre
zentat miercuri seara, în ședin
ța comună a Senatului și Ca
merei Reprezentanților S.U.A.. 
mesajul tradițional cu privire la 
„Starea Uniunii", în care a ex
pus programul guvernului ame
rican în principalele probleme 
de politică externă și internă.

CORESPONDENJĂpiNPARIS

Kilowații
Prin cețurile sezonului, un soare 

palid luminează anemic coasta 
Bretaniei lingă Rance: peisaj marin 
sumbru, estompat.

O „breșă" largă „tăiată" la 
intrarea în mare : 600 de metri în 
lungime și 200 de metri în lățime. 
In „breșă" — o rețea deasă de 
cabluri de oțel, piloni masivi din 
ciment, bare de fier. Un dig în ju
rul singularei instalații se opune 
cu strășnicie asaltului tot mai fu
rios al valurilor mării : e ceasul 
fluxului. Aci are loc cea mai puter
nică maree din Europa.

Pe fundul „breșei", la adăpostul 
digului, ingineri și tehnicieni fran
cezi pun la punct o instalație de 
tip nou, unică în lume : prima cen
trală furnizoare de electricitate prin 
valorificarea energiei mareelor, a 
fluxului și refluxului lor. O con
strucție realizată în estuarul flu
viului Rance, tributarul cotidian al 
Mării Mînecii. Neînsemnatul Rance 
ia, la fiecare 6 ore, proporții mai 
mari decît Sena la Paris, sau tu
multuosul Ron la Avignon. Un flu
viu, anonim aproape, devine ast
fel celebru, grație inventivității și 
îndrăznelii omului.

Istoria tehnicii înscrie astfel o 
pagină nouă. Pentru prima oară, 
electricitatea va fi furnizată de e- 
nergia mareelor.

De multă vreme, Inginerii șl teh
nicienii au căutat să capteze o 
parte a imensului rezervor de e- 
nergie ce-1 reprezintă mareele, 
energie irosită altfel pe nesfîrșitele 
plaje inundate,

în pofida posibilităților tehnicii 
actuale, construcția centralei mare- 
motrice de la Rance, a cerut efor
turi considerabile — problemele 
lipsei de experiență pentru o uzi
nă prototip fiind considerabil com
plicate de condițiile executării lu
crărilor, în estuarul unui fluviu cu 
un flux enorm. A trebuit astfel să 
se blocheze ofensiva impetuoasă 
a 18 000 de metri cubi de apă pe 
secundă, care asaltau de două ori 
pe zi pe constructori. In fiecare zi 
ei aveau de înfruntat dublul asalt 
al unui flux înalt pînă la 12 metri.

mării
„Ceasul era o obsesie pen

tru noi. Luna și marea dispu
neau de munca noastră" — poves
tesc muncitorii de la Rance. „La 
fiecare două săptămîni — adaugă 
ei — cînd mareea este extraordinar 
de puternică, o dată cu luna nouă 
și luna plină, tot ce construiam, 
risca să se distrugă".

După 16 luni de muncă între cele 
două capete ale estuarului a apă
rut astfel din mare, ca o barieră, o 
uzină-dig.

Cu cit e mai mare diferența de 
nivel dintre flux și reflux, cu atît 
căderea apei este mai pronunțată 
și condițiile de producere a ener
giei electrice sînt mai propice. Da
torită digului-uzină, estuarul a de
venit un bazin rezervor cu o capa
citate de 184 milioane de metri 
cubi.

Centrala electrică va avea 24 de 
turbine cu o putere totală de 10 000 
de kilowați. In primăvară agrega
tele vor smulge mării primii kilo- 
vați de energie electrică.

prin- 
spri- 
Viet-

de politică generală în care, 
tre altele, proclamă deplinul 
jin față de propunerile R. D. 
nam și cele ale F.N.E., ca singura 
soluție pentru a rezolva criza pro
vocată de agresiunea S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez. Do
cumentul proclamă, de asemenea, 
deplinul sprijin față de lupta po
porului coreean pentru unificarea 
patriei sale, față de lupta împotri
va regimurilor rasiste din Africa 
de Sud și Rhodesia, împotri
va jugului colonial din Angola, 
Mozambic și Guineea portugheză, 
solidaritatea cu lupta forțelor re
voluționare din Venezuela, Repu
blica Dominicană, Guatemala, Peru, 
Columbia. Subcomisia pentru pro
blemele colonialismului a aprobat 
o rezoluție specială în care este sa
lutată lupta poporului din Statele 
Unite împotriva războiului 
Vietnam.

Miercuri seara a fost oferită 
masă în cinstea participanților 
conferința de solidaritate a popoa
relor din Asia, Africa și America 
Latină. Au luat parte membri ai 
conducerii de partid și de stat din 
Cuba, în frunte cu primul minis
tru Fidel Castro, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești și de masă, 
ofițeri comandanți, reprezentanți 
ai presei cubane, precum și nume
roși ziariști străini. Au luat parte, 
de asemenea, Vasile Mușat, amba
sadorul României la Havana, pre
cum și alți șefi de misiuni dinlo- 
matice acreditați în capitala Cubei.

Rio de Janeiro

din

O 
la

RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). 
Inundațiile și alunecările de teren 
provocate de ploile torențiale ce 
s-au abătut, începînd de luni, asu
pra orașului Rio de Janeiro și îm
prejurimilor sale continuă să ame
nințe viața locuitorilor. Purtătorul 
de cuvînt al politiei a anunțat că 
totalul persoanelor care și-au pier
dut viata este posibil să fi ajuns la 
cifra de 300. Serviciile meteorologi
ce au anunțat că la Rio de Janeiro 
a căzut luni o cantitate de preci
pitații nemaiîntîlnită de 400 de ani, 
și că ploile torențiale vor continua 
încă 24 de ore.

Expoziție turistică 
românească 
la Londra

LONDRA 13 (Agerpres). — In 
capitala britanică s-a deschis o 
expoziție turistică, organizată de 
O.N.T. Carpați. Panourile cu
prind fotografii cu peisaje ca
racteristice din România. La 
deschidere au participat sir 
Charles Norton, primarul dis
trictului Westminster, cu soția, 
reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului, ai Camerei de Co
merț, Oficiului Central de In
formații, ai „British Travel 
Association", conducători ai ma
rilor agenții britanice de turism, 
reprezentanți ai unor oficii na
ționale de turism cu sediul la 
Londra, ziariști. A fost, de ase
menea, prezent Al, Lăzăreanu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Marea Brita
nie. Cu acest prilej au fost pre
zentate filme despre Poiana 
Brașov și Mamaia. Expoziția va 
rămâne deschisă pînă la 22 ia
nuarie. In imaginea de jos: 
un aspect din expoziție.

Al. GHEORGHIU

Anglia în fața 
„celor șase“

Zilele acestea se împlinesc 3 ant 
de cînd Franja a blocat prin vetoul 
său aderarea Angliei la Piața comu
nă. Agenjia Associated Press, relevă 
că această „aniversare" oferă sem
nele unei apropieri franco-britanice, 
și că Parisul „ar fi gafa să accepte 
intrarea Angliei în „Europa celor 
șase". Motivul pentru care Franța.ar 
fi de acord cu intrarea Marii Britanii 
în C.E.E., spun unii comentatori occi
dentali, rezida în îngrijorarea auto
rităților franceze față de tendințele 
de a transforma Comisia executivă a 
Pieței comune înfr-un organism supra
national. „Anglia, ca membră a C.E.E. 
— conchide Associated Press — ar 
putea sprijini Franja, care se de
clară împotriva încercărilor de fe
deralizare a comunifăjii economice 
vesf-europene".

Delegația sovietică 
si-a încheiat 
vizita in R.D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — După o 
vizită de prietenie în R. D. Viet
nam, la 13 ianuarie, delegația Uni
unii Sovietice, condusă de A. N. 
Șelepin, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., a plecat 
spre patrie. în piața centrală a o- 
rașului, unde s-au adunat numeroși 
oameni ai muncii din Hanoi a 
luat cuvîntul Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam. El a subliniat im
portanța vizitei delegației' sovietice 
pentru întărirea colaborării dintre 
popoarele celor două țări. A luat 
apoi cuvîntul A. N. Șelepin care a 
arătat că întîlnirile și convorbirile 
avute cu conducătorii Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam și gu
vernului R. D. Vietnam au contri
buit la întărirea și dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și a colaborării 
strînse dintre cele două partide și 
țări.

în aceeași zi delegația Uniunii 
Sovietice a sosit la Pekin, unde a 
fost întîmpinată de Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. în aceeași zi Li Sien-nien a 
oferit o recepție în cinstea dele
gației sovietice. Li Sien-nien și A, 
Șelepin au rostit toasturi.
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NEW YORK. La 13 ianuarie 
a luai sfîrșit greva lucrătorilor 
din transporturile în comun din 
New York, declarată în prima 
zi a noului an. In urma tratati
velor dintre reprezentanții celor 
aproximativ 35 000 de greviști 
și ai administrației transportu
rilor în comun, a fost încheiat 
un acord prevăzînd satisfacerea 
revendicărilor muncitorilor gre
viști.

MtlNCHEN. La Miinchen a 
fost arestat ieri Wilhelm Hars- 
ter, fost general-maior S.S.-ist, 
care în anii celui de-al doilea 
război mondial a fost coman
dantul Gestapoului din Olan
da. în aceeași zi au fost ares
tați și doi colaboratori ai a- 
cestuia. Autoritățile judecăto
rești au declarat că Harster este 
vinovat și de omorîrea familiei 
Anei Frank.

SANTO DOMINGO. Un număr 
de indivizi înarmați au pătruns 
în clădirea postului „Radio 
Universal" din Santo Domingo 
și au transmis un mesaj gene
ralului Elias Wessin, aflat în 
exil, cerîndu-i să revină în țară 
și să sprijine revolta militarilor 
împotriva guvernului provizo
riu.

ETNA ERUPE DIN NOU

IROMA 13 (Agerpres). — După 
doi ani de inactivitate, vulcanul 
Etna (Sicilia) a început să erupă 

Ilansînd lavă incandescentă. Din 
craterul central continuă să iasă 
nori groși de vapori. După cum 

Imenfionează istoricii, de la prima 
erupfie — în anul 475 î.e.n. — 
Etna a erupt de aproximativ 500

8 de ori. Datorită dezastrelor pro
duse de vulcan au murif în acest 
timp aproximativ un milion da 

g persoane.
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