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CONSTRUCTORII DESPRE El ÎNȘIȘI
Dezbaterile colectivului întreprinderii
de construcții-montaj nr. 1 din Capitală

Lucrătorii din sectorul construcții — cercetători, proiec- 
tanți, constructori, producători de materiale de construcții — 
dezbat în aceste zile, în consfătuiri organizate la locurile de 
muncă, problemele activității lor în lumina sarcinilor impor
tante trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Dezba
terile, organizate în întîmpinarea Consfătuirii pe țară a lucră
torilor din construcții au, prin analizele și propunerile făcute, 
un profund caracter de lucru. Ele constituie un bun prilej pen
tru descoperirea și punerea în valoare a multiplelor rezerve și 
posibilități privind accelerarea ritmului de execuție și scurta
rea duratei de realizare a construcțiilor pe șantiere, îmbunătă
țirea activității în institutele de cercetare și proiectare, în în
treprinderile de materiale de construcții, în scopul înfăptuirii 
în bune condiții și cu eficiență economică sporită a programu
lui de investiții din anii cincinalului.

Un trecut satisfăcător

impune...

Cum se resimte pe piață
ritmul producției
bunurilor de larg consuni
• FABRICA ÎMPUNS TERMENELE DESFACERII ?
• CAUZELE EXIGENȚEI SCĂZUTE
• DATORNICII SÎNT ABSOLVIȚI

A RECEPȚIEI COMERCIALE
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Dezbaterile din con
sfătuirea constructo
rilor de la întreprin
derea de construcții- 
montaj nr. 1 din Ca
pitală s-au caracteri
zat prin preocuparea 
intensă și înalta răs
pundere a muncitori
lor, tehnicienilor și 
inginerilor pentru gă
sirea posibilităților 
menite să asigure în
deplinirea exemplară 
a sarcinilor planului 
pe 1966 și de perspec
tivă, ridicarea la un 
nivel superior a acti
vității de construcții. 
„în perioada cincina
lului — a spus tov. 
AUREL PISO, ingi
nerul șef al între
prinderii — ne revin 
sarcini mari, șantie
rele noastre urmînd 
să execute o bună 
parte din cele peste 
83 000 de apartamen
te cit este prevăzut 
să se realizeze în Ca
pitală. Concomitent, 
avem de construit noi 
școli, magazine și al
te obiective social- 
culturale. Chezășia 
înfăptuirii agestor 
sarcini este colectivul 
nostru experimentat, 
cu inițiativă, precum 
și propria noastră 
muncă tehnico-orga- 
nizatorică. Fiecare 
șantier, fiecare bloc 
ridicat în cartierele 
Floreasca, Dinamo- 
Dorobanți, Mihai 
Bravu, Balta Albă

ne-au îmbogățit ex
periența în aplicarea 
metodelor moderne 
de execuție, în orga
nizarea mai bună a 
lucrărilor și a muncii 
pe șantiere. Mărturie 
stau realizările din

ultimii ani. In peri
oada I960—1965 am 
construit peste 16 600 
de apartamente, 21 
școli cu 386 săli de 
clasă, complexe co
merciale și multe alte 
obiective. Producti
vitatea muncii a cres
cut anul trecut cu 54 
la sută față de 1959. 
In fiecare an, 
prinderea și-a 
plinit planul 
indicatorii".

între- 
înde- 

la toți

••• mari obligații••

de viitor
în dezbateri s-a 

subliniat însă că re
zultatele obținute pînă 
acum nu constituie nici
decum o limită, ci, 
dimpotrivă, un punct 
de plecare spre per
fecționarea mai depar
te a activității șantiere
lor, pentru îndeplinirea 
ritmică a planului de 
loculnfe pe acest an. 
Este necesar — a 
spus ing. VICTOR 
ZEMORA, șef de șan
tier — ca toate efor
turile să fie concen
trate
spre 
cheie ale producției 
pe șahtierei Pentru 
aceasta este nevoie 
de o organizare mai 
rațională a muncii la 
punctele de lucru, pen
tru scurtarea duratei 
de execuție, respecta
rea termenelor de dare 
In folosință a locuințe
lor, îmbunătățirea cali
tății lucrărilor șl redu-

cu prioritate 
problemele-

lor —cerea costului 
domenii în care se 
mai manifestă o se
rie de neajunsuri.

Anul acesta între
prinderea a pășit cu 
dreptul. Constructo
rii lucrează în pre
zent la 2 042 de apar
tamente, din cele 
2 524 planificate. Pe 
baza experienței acu
mulate și a posibili
tăților reale, bine cîn- 
tărite, conducerea în
treprinderii a prevă
zut pentru acest an o 
eșalonare mai judi
cioasă a predării a- 
.partamentelor pe tri
mestre : 1-544, 11-862, 
III-366 și IV-752. în 
acest fel se vor fo
losi mai bine capaci
tățile de execuție ale 
șantierelor în tot

Nicolae CUCUI

Deocamdată în proiect, un nou contor electromagnetic cu care vor îi echipate locomotivele electrice. In ate
lierul de proiectare de la „Electroaparataț" se discută ultimele detalii
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și noblețea spirituală
5

a poporului
Amprenta în creație 
a viziunii despre viață 
a poporului roman

Petru COMARNESCU

nostru
Iul. Scrierea aceasta a lui Mihail 
Sadoveanu — atît de relevantă 
pentru inteligența și iscusința oa
menilor de rînd de la noi — duce 
măi departe implicațiile justițiare 
ale baladei Miorița.

Marii noștri creatori au privit 
lupta de clasă și războaiele pen
tru apărarea patriei întotdeauna cu 
ochii poporului, cu conștiința cau
zei drepte pentru care cei muiți 
și exponenții lor dădeau lupta. S-a 
observat îndată după realizarea 
măreței scene de bătălie, pictată 
de Grigorescu, Atacul de la Smît- 
dan, că maestrul a privit războiul 
cu ochii soldaților și nu al șefilor. 
Ostașii lui Grigorescu nu-și pierd 
demnitatea umană și curățenia su
fletească nici în încrîncenarea 
luptei. Nu au nimic fioros 
țișarea și atitudinea lor. Și 
fometațli din răscolltoarea 
ziție a lui Ștefan Luchian 
părțitul porumbului.

Aceeași viziune, inspirată de rea
litățile istorice, de firea și compor
tarea specifică poporului nostru — 
omenos, sobru, rațional, cumpă- 
nindu-și faptele, conștient de drep
turile sale — predomină și în epi
soadele tragice ale literaturii noas-

tea, urîtul sînt amintite tocmai ca 
anomalii care cheamă revolta, pro
testul, luciditatea. Cîtă vigoare și 
dragoste de viață se află în vasta 
creație argheziană — ce vital și iu
bitor de armonie este lirismul lui 
Arghezi 1 — nu mai este nevoie de 
demonstrat.

Trăsătura aceasta de neaderență 
artistică la monstruos, grotesc, 
dizarmonie nu implică deloc o vi
ziune în roz a vieții, o autoînșe- 
lare față de aspectele negative ale 
existenței, față de contradicțiile și 
limitele ei. Nu a dus 
mai niciodată la o 
acceptare fatalistă a 
dreptății. Dimpotrivă, 
bativitatea, lupta, eroismul, răspun
derea morală, virtuțile și gravita
tea psihologică constituie fenome
ne caracteristice poporului nostru; 
istoriei lui, trecute în baladele 
populare, în paginile cronicarilor 
sau în unele considerații ale lui 
Bălcescu, Kogălniceanu, Hasdeu, 
Iorga, Pîrvan.

Și tot aceste virtuți și năzuințe 
populare au. fecundat marea noas
tră poezie și epică, scrisorile lui 
Eminescu sau poemul împărat și 
proletar ori capodoperele lui Sa- 
doveanu și Rebreanu. Frații Jderi 
— această „Iliadă’ a noastră — 
reprezintă o epopee a eroismului 
poporului, ale cărui țeluri le ex
prima Ștefan cel Mare, întruchipa
rea celui mai înalt, mai viteaz si 
mai larg patriotism al vremurilor 
de atunci. Tăria morală a oame
nilor din popor o întruchipează, 
printre alte memorabile personaje, 
Vitoria Lipan, eroina romanului 
Baltagul. Ea descoperă cu primi
tivele mijloace de investigație ce 
i le ofereau mediul natural și cern- 
dițiile sociale din cuprinsul expe
rienței ei, urmele ucigașilor soțu-

Plimbîndu-se prin pădurile Aga- 
piei împreună cu prietenul său, 
A. Vlahuță, pictorul Nicolae Gri
gorescu a avut o reacție plină de 
tîlc în fața unui arbore cu aspect 
monstruos. Iată cum povestește 
Vlahuță întîmplarea : „Ii arătam 
într-o zi... un măr bătrîn : o încîl- 
citură fantastică de rădăcini groa
se, ieșite din pămînt, încolăcite ca 
niște șerpi monstruoși, un trunchi 
scorboșit și noduros, crengi sucite, 
îndreptate mai mult spre pămînt 
decît spre cer, întinse în larg, mul
te uscate, negre, țepoase. Aruncă 
o privire : «U, prea e tragic 1» Și 
se depărtă iute, scuturîndu-se ca 
de o vedenie fioroasă".

Reacția aceasta împotriva urîtu- 
lui, a monstruosului, a fiorosului, 
împotriva a ceea ce înseamnă de
clin, putreziciune, lipsă de armo
nie constituie o trăsătură caracte
ristică în cultura noastră. Nici în 
străvechiul folclor, nici în imagi
nile artei populare cu arbori și 
flori, oameni și păsări, nici în crea
țiile cele mai de seamă ale litera
turii, muzicii și artei plastice, nu 
și-au făcut loc monstruosul, grotes
cul, stridențele și dizarmonia, gus
tul pentru fenomenele de descom
punere și urîțire, predilecția pentru 
straniu și absurd.

înseși Florile de mucigai ale lui 
Tudor Arghezi, traiul sordid al 
eroilor din romanul lui Matei Ca- 
ragiale. Craii de Curtea-veche, ori 
viziunile arhaic-primitiviste — nu
mite uneori „totemice* 
torului Ion Țuculescu, 
rau unele aspecte de 
nere ale vieții, încă și 
viața este preamărită 
ei constructive, iar răul, nedrepta-

de asemenea 
concepție de 
răului și ne- 
revolta, corn-

în înfă- 
nici în- 
compo- 
La îm-

-------------------------ț—
(Continuare în pag. a II-a)
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(Continuare 
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— ale pic- 
deși explo- 
descompu- 
în acestea, 
cu valorile

PENTRU APRECIEREA

M M

de Mihai STOIAN

MINORII
MAJORII
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desfăcut înfierea, în

Nicolae POPOVICI

(Continuare in pag. a II-a)S3

aceea întrebările i 
mame adoptive,

Am cunoscut trei băieți care au fost 
recent încredințați unui institut de re
educare morală, deși n-au împlinit mai 
mult de 10 și de 11 ani. Am căutat 
să vedem ce fapte i-au adus aici, la 
o vîrstă atît de fragedă. Am desco
perit că în spatele fiecărui caz se as
cund vinovății și vinovați majori.

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Determinarea puterii necesare acționări! mașini! de împrăștiat îngră
șăminte Ia Stațiunea de încercare a mașinilor agricole Moara Dom- 

nească-București Foto i Agerpres

ACTIVITĂȚII Șl STIMULAREA ÎNTREPRINDERILOR COMERCIALE

Așa cum este cunoscut, comerțul și ministerele producătoare de 
bunuri de consum sînt chemate să asigure îmbunătățirea structu
rii pe sortimente a mărfurilor și a calității lor, spre a satisface 
cerințele mereu mai variate și exigențele sporite ale consumato
rilor. Desfacerea în condiții bune a produselor constituie, de ase
menea, o sarcină de bază a organelor comerciale. Instrumentele prin
cipale prin care se realizează colaborarea amintită și de care de
pinde în cea mai mare parte aprovizionarea ritmică a magazinelor 
sînt contractele economice încheiate între întreprinderile industriale 
și cele comeiciale. Cum se îndeplinesc aceste contracte î — iată 
tema convorbirii, pAiblicate mai jos, pe care am avut-o cu tov. 
ing. DUMITRU NICULESCU, secretar general în Ministerul Comer
țului Interior,

— Cum apreciați contractările 
pentru anul în curs și ce pro
bleme actuale se ridică în legă
tură cu îndeplinirea obligațiilor 
pe care industria și le-a asumat 
față de comerț 7
— De la bun început, o preci

zare : la marea majoritate a pro
duselor — începînd de la mărfu
rile de folosință îndelungată, cum 
sînt mobila, frigiderele, apara
tele. de radio și televizoarele 
și pînă la articolele cele mai mă
runte — se înregistrează progrese 
importante nu numai cantitativ, 
dar mai ales în ce privește sorti
mentul. Nădăjduim să răspundem 
mai bine cerințelor cumpărători
lor, iar măsurile luate în ultima 
vreme :privind asigurarea pieselor 
de schimb, vînzarea în rate etc. 
vor înlesni efectiv procurarea mai 
lesnicioasă a multora dintre pro
dusele pe care populația le cere. 
Cu atît mai mult în asemenea con
diții, cînd va trebui să desfacem 
un volum sporit de mărfuri, soco
tesc necesar să aduc în discuție o 
problemă esențială pentru comerț: 
cînd și cum se fac livrările ? Căci 
dacă cele mai multe contracte ne 
mulțumesc din punct de vedere al 
cantității totale, cerințele noastre 
nu sînt satisfăcute în ceea ce pri
vește ritmicitatea livrărilorVoi 
da cîteva 
București a solicitat fabricii 
Septembrie" Satu 
vreze cele 
de gătit pentru gaze în mod rit
mic, de două ori în fiecare lună. 
Cred că este evidentă justificarea 
cererii, deoarece livrarea trimes
trială a cîte 4000—5000 de bucăți 
se face, practic vorbind, prin încăr
carea a 12—16 vagoane lunar. Dar 
fabrica nu a acceptat decît livra
rea o dată pe trimestru. Cam tot așa 
își propune să „asigure" livrările, la 
mașini de lampă, fabrica „Metalo- 
globus“-București, care nu s-a an
gajat ferm prin contract decît la 
următoarele termene : mașini de 
lampă nr. 5 în prima lună a tri-

Convorbire realizată de 
Maria BABOIAN

ANCHETA

SOCIALA Răspunderea in fața
conștiinței și a

exemple. I. C. R. M.
........... „1

Mare să li-
20 000 mașinicirca

(Continuare în pag. a V-a)

„ALMA MATER"
poate fi un centru activ al științei românești

Semnează: 
acad. ȘTEFAN 
IACOB, prof, 
prof. ing. GH.

MILCU, aca d. CAIUS 
univ. I. AGÂRBICEANU, 
CARTIANU

Sfînd de vorbă cu cei frei băieți, 
ești surprins de la bun început, de o 
anumifă asemănare a siluajiei lor fa
miliare. Vicfor Vajoga îmi zice :

— Tata nu e despărțit de mama, 
dar e plecat de acasă de doi ani. Sfă 
la o altă, femeie, pe care a cheamă 
Virginia Ciobanu, de pe str. Prelun
girea Bradului 145. Lui nu i s-a în- 
tîmplat nimic fiindcă pleacă de acasă. 
Eu am plecat de la școală și uite 
unde-am ajuns.

Mihai Teodoru nu și-a mai văzut ta
tăl de șapte ani și nici nu are vreo 
veste de la el. își amintește însă și 
astăzi de ziua plecării tatălui.

— Era pe la prînz, mă jucam cu 
niște băieți în curte și a venit deo
dată și m-a luat și mi-a dai un leu 
jumătate și m-a plimbat cu motoreta 
și pe urmă m-a dus înfr-o crîșmă și 
mi-a dat niște vin. M-am cam ame
țit, dar fin minte că m-a dus pe mo
toretă acasă. Atunci s-a certat cu 
mama.

Situația familiară a Iul Șfefan D. *) 
e mai complicată : la doi ani, mama 
lui bună l-a dai cuiva, să-l înfieze ;

•) Cititorul va înțelege de ce folo
sesc în acest caz inițialele persoanelor.

femeia care l-a înfiat a născut mai 
fîrziu propriul său copil și a început 
să nu mai aibă grijă'de Ștefan, apoi 
băiatul aflînd că ea nu-i mama lui 
bună a început să fugă de-acasă de 
supărare... înfierea a fost desfăcută și 
Șfefan, care la un moment daf avusese 
patru părinfi, s-a trezif singur, printre 
copii orfani.

Căci drumul povestirii celor trei 
duce la Casa de copii din Piatra 
Neamț. Aici s-au cunoscut, deși toți 
aveau, în fond, părinfi.

— Mama n-a venit niciodată să mă 
vadă la Casa de copii — oftează a- 
ducîndu-și aminte Victor Vajoga. Și 
i-am scris că dacă vine, am să fiu 
altfel. Dar mama n-a venit. Mi-a 
frimis o singură scrisoare și o poză cu 
sora și fratele meu. M-am dus în li
vadă și am început să plîng.

— De mine a fost mai bine, zice 
Mihai Teodoru. Mama a venii să mă 
vadă de cîfeva ori, fiindcă eram fofi 
patru frafi la un loc, la cămin.

Dintre cei trei minori. Ștefan D. o 
cel niai făcut. De 
le-am pus fosfei 
M. R.

— După ce s-a 
februarie anul trecut, a venit aici, la 
ușă, cu o căciulifă și un batic legat 
pe sub bărbie. Și eu nu l-am mai re
cunoscut : din aprilie 1964 pînă în fe
bruarie 1965 nu-l mai văzusem. Și a- 
funci l-am repezit, neștiind ce copil e 
la ușă, și pe urmă mi-am dat seama 
că e el, l-am strigat, dar n-o mai vrut 
să vină înapoi. A doua zl, Florinei,

băiatul meii bun, ducîndu-se după 
pîine, l-a întîlnit pe Fănel pe-afară. 
„Roag-o pe măicufa să mă primeas
că", i-a zis, și eu l-am primit. După • 
aceea s-a dus singur înapoi, la că
min ; mi-a scris pe urmă și eu i-am 
răspuns că nu pot să-l primesc acasă 
chiar în fiecare săptămînă. în dumi
nica următoare l-au găsit oamenii în 
oraș. N-a mai venit la mine.

Care e atitudinea pe care părinții 
celor trei minori încredințați unui in
stitut de reeducare o au azi ? Mama 
lui Victor . Vajoga aruncă răspunderea 
asupra tatălui :

— Dacă bărbatul meu s-ar fi ocu
pat de ei, cum se ocupă elfi tați, co
piii nu ajungeau așa. E o vorbă : 
„Unde merge acul, merge șl aja". 
Dacă bărbatul ăsta al meu vine, stă 
cîteva luni, pleacă, iarăși vine și ia
răși pleacă... De doi ani de zile face 
la fel, fără să-l deranjeze nimeni.

Mama lui Mihai Teodoru spune cu 
aproximație același lucru, cu deose
birea că ea e despărțită legal șl că 
la divorț i-a luat pe toți cel patru 
copii cu ea. De la fostul soț nu pri
mește nici un fel de sprijin malerial.

— Totuși — o întreb — de ce l-ai 
dat pe tofi patru la Casa de copii ?

— M-am luptat foarte mult să-i dau 
acolo : mereu trebuia să plătesc gea
muri sparte prin vecini...

SI WARILE 
PROFITURI

Vaporul, un colos cit 
toate zilele, tras de 72 de 
ore la chel, încă nu ter
minase de înghițit cele 
85 000 de tone de țiței, cî
te intrau în pintecele sale. 
Era un petrolier norve
gian. Intre 'ttrrfp mai a- 
costase un '* vas japonez, 
lai-altul, mat'mic. kuwei- 
tian abia plecat pe'apa li
niștită, se- pierdea în za
rea dlburie.-

• Mina Ahmadi ebte por
tul petrolier' al Kuweitului 
— „paradis al aurului ne
gru'. curii e denumită în 
presa africană mica' tară 
arabă 'situată înr 'Golful 
Persic,’ la gura ‘fluviului 
Shatt el-Arab. Pentru Ku
weit petrolul constituie o 
alfa și omega a vieții Da
că tainicul rezervor sub
teran nu ar fi fost desco
perit. micul emirat nu ar 
fi devenit ceea ce este a 
patra țară producătoare 
de petrol din lume. Găsi
rea. în 1934, a bogatelor 
zăcăminte petroliere și în
ceperea exploatării lor au 
produs vîlvă la vremea a- 
ceea. Cine își putea închi
pui că acest teritoriu arid, 
inundat de nisipuri fier
binți. ascunde un aseme
nea tezaur I

Așadar, cu peste trei 
decenii în urmă a început 
exploatarea petrolului; 
dar nu în folosul popu
lației locale deoarece ză
cămintele au fost conce
sionate de la începui oe 
o perioadă de 92 de ani, 
adică pînă tn anul 2026,
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a inspectorilor școlari [
viaja școlii, inspectorii școlari | 
urilor populare, dețin o înaltă | 

(i«ii|ei pouayuyiLe inainiaie, ei pot » 
metodelor moderne de predare în I 

i instructiv-educativ. în ce măsură H

Sfera de activitate j

învăfătorl' și profesori cu autoritate în ’
din cadrul secțiilor, de învăjămînt ale sfaturilor populare, deți _ ____
răspundere. Buni cunoscători ai experienței pedagogice înaintate, ei pot 
și trebuie să fie promotori activi ai r 
școli, de perfecționare a procesului _______ __________ ___ _______
reușesc colectivele secțiilor de învătămînt — și în primul rînd Inspec
torii din cadrul acestor secții — să-și îndeplinească atribuțiile ce le re
vin î Cum poate fi sporit aportul lor la perfecționarea activității corpu
lui profesoral! Încercînd să formulăm un răspuns la’ aceste întrebări, — 
am solicitat părerea unor cadre didactice din școli și din secțiile de | 
învăjămînt ale sfaturilor populare.

I

Care este atribuția 
a inspectorului

„Există fără îndoială, un crite
riu unic al aprecierii activității 
atît de complexe a inspectorului 
școlar: contribuția la perfecționa
rea activității corpului profesoral. 
Judecind însă după unele consta
tări pe care le-am făcut în regiu
nea noastră, care coincid cu con
statările multor colegi din alte re
giuni ale țării, secțiile de învă|ămînf 
nu participă încă, pe măsura cerin
țelor actuale, la viata școlii — a spus 
prof. MIHAIL BURLACU, șeful 
secției de învățămînt . a Sfatului 
popular al regiunii Suceava. După 
părerea mea, această situație ne
dorită este determinată de rămîne- 
rea în urmă a actualei structuri or
ganizatorice a secțiilor de învătămînt, 
fa|ă de larga dezvoltare a rețelei 
școlare".

Și într-adevăr. Deși între timp 
s-a generalizat învățămîntul de 
șapte ani și s-a creat școala gene
rală de opt ani, s-a mărit conside
rabil numărul liceelor, al școlilor 
profesionale, schema de organizare 
a secțiilor de învățămînt continuă 
să rămînă cea stabilită acum zece 
ani. Concomitent, a crescut numă
rul cadrelor didactice tinere care, 
firește, au nevoie de îndrumare și 
sprijin substanțial în perioada de 
început a activității lor. Numai în 
toamna trecută au urcat pentru 
prima dată la catedră aproxima
tiv 1000 de absolvenți ai univer
sităților și institutelor pedagogice 
și au fost promovați ca directori 
aproape 1000 de cadre didactice, 
îndeosebi la școlile nou create.

Concretizînd la scară locală 
schimbările care au intervenit în 
rețeaua școlară, prof. NICOLAE 
VLAD, șeful secției învățămînt a 
Sfatului popular al regiunii Argeș, 
ne relatează: „In regiunea noastră 
— în comparație cu 1956 — numă

rul școlilor generale (de opt ani) a E 
sporit cu 205, al liceelor cu 14 uni- * 
lăți, al cadrelor didactice cu a- S 
proape 3 200. Evident, atribuțiile i 
noastre au devenit mai complexe H
și inspectorii existenți nu reușesc H 
șă jacii față sarcinilor de îndru- | 
mare a întregii rețele de școli“.

ori inspec- | 
alte munci g

Via(a arată însă că adeseori 
torii școlari sînt folosiți în <' 
deci! cea de îndrumare a învăfămîn- 
tului. Deși Comitetul executiv al 
Sfatului popular regional Argeș cu
noaște prea bine că secția de în- 
vătămînt își poate îndeplini 
greu și numai într-o oarecare i 
sură sarcinile sale, admite ca de 
luni și luni de zile unul dintre in
spectori să fie detașat la Consiliul 
agricol regional. Sau un alt exem
plu. într-un moment, care a coincis 
cu ( 
mint, inspectorii școlari din orașul ' 
și raionul 
cină... ! _ 
lor de seamă ale comitetelor de 1 
bloc.

Noutăți editoriale Ia standul Uzinei 
„Vulcan"
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(Urmare din pag. I)

esfe acesta 
la casa de

CULTURA Șl NOBLEȚEA SPIRITUALĂ

A POPORULUI NOSTRU
(Urmare din pag- I).

tre. Să ne gîndim la viziunea lui 
Rebreanu din Răscoala, Ion și Pă
durea spînzurațllor, să vedem care 
sentimente și comportări predomi
nă pînă la urmă. Să ne gîndim la 
valorile care călăuzesc comporta
rea mulțimilor și a eroilor acestora 
în romanul revoluției de la 1843, 
scris de Camil Petrescu sau în pie
sa acestuia Bălcescu, ori în versu
rile sale de război. Măreția ome
nescului, frumoasele sentimente u- 
mane, conștiința demnității se pro
filează peste conflictele și situa
țiile tragice. Și aceasta este ade
vărat și pentru romane istorice 
mai noi, ca Pîrjolul de Oscar Wal
ter Cisek, cu episoade din răscoa
la Iui Horia, Cloșca și Crișan; sau 
pentru romanele inspirate din lupta 
împotriva fascismului, scrise de 
Eugen Barbu, Titus Popovici, Tra 
ian Filip și alții.

Răul, exploatarea, monstruosul, 
suferința nu au fost deloc ignorate 
de scriitorii, pictorii, sculptorii noș
tri, cum nici un element negativ al 
existenței, dar acestea nu au fost

luate drept realități fatale sau co
pleșitoare și nici exaltate artisti
cește, ca supreme surse de trăire 
și cunoaștere. Dimpotrivă, în cul
tura noastră au fost și sînt predo
minante încrederea în viață, dra
gostea pentru valorile spirituale și 
pentru frumusețile naturii, convin
gerea că viața trebuie trăită cu se
riozitate și înțelepciune, că ea 
poate fi mereu înfrumusețată.

O trăsătură a specificului 
național

Astfel, am ajuns la unele din e- 
sențialele trăsături ale culturii și 
artei noastre, ce învederează însăși 
concepția sau viziunea despre 
lume a poporului nostru. In crea
țiile somniiicative și majore ale 
artiștilor români, această concep
ție sau viziune se arată sub o 
multitudine de înfățișări. Noțiunea 
de specific național este o noțiune 
social-istorică și ca atare evoluea

ză au vremea, cu diferite condiții 
și situații, capătă variate expresii. 
Totuși, și în viața unui popor, și în 
cultura sau arta lui, se statorni
cesc cu timpul anumite sentimen
te, concepții despre om și despre 
lume, anumite comportări și pre
ferințe intelectuale, etice, estetice, 
iar acestea, prin frecvența și nuan
țările lor continui, devin însușiri 
constante, capătă o permanență și 
astfel caracterizează specificitatea 
națională în cuprinsul universali
tății.

Printre trăsăturile specifice artei 
noastre este considerat — și pe 
bună dreptate — lirismul, acest 
foc lăuntric care conferă viață, căl
dură, avînt, expresiei artistice. Li
rismul este manifestat nu numai 
în poezia noastră, de la cîntecele 
populare la Eminescu, Arghezi sau 
Labiș, ci și în muzica, dansurile și 
arta poporului, ca și în compozițiile 
lui Enescu, în epica lui Sadoveanu, 
în sculptura lui Brâncuși, Paciurea, 
Jalea, Anghel sau în pictura lui 
Grigorescu, Luchian, Petrașcu, Pal- 
lady, Tonitza, Iser, Ghiață, Țucu- 
lescu, Ciucurencu. Firește nu nu

nti

mai arta noastră posedă această 
mare însușire, dar la noi lirismul 
— mai precis, un anumit lirism — 
susține vioiciunea coloritului din 
scoarțele, broderiile, ceramica și 
imaginile pe sticlă, iăurite de meș- 
terițele și meșterii din popor, ex
plică nevoia de înfrumusețare de
corativă a arhitecturii, mobilieru
lui și obiectelor de uz cotidian, dă 
vibrație și căldură întregii litera
turi și arte moderne.

Sub forme mai primitive sau mai 
evoluate, fie că este vorba de lin
gura de lemn, de strachină, de fur
ca de tors sau de fluier și bucium, 
fie că este vorba de arcadele, stîl- 
pii de lemn și porțile caselor ță
rănești, fie că este vorba de zugră
veli la case și de fresce monumen
tale — nevoia de înfrumusețare, de 
colorit viu și armonios, de orna
mentare stilizată constituie o con
stantă în viața și arta poporului 
nostru. Chiar în grelele condiții ale 
trecutului, poporul și-a manifestat 
nevoia de a înfrumuseța utilul, de 
a îmbina funcționalul cu esteticul. 
Prjn mijloace moderne, s-a realizat 
o artă mare, caracteristică nouă, 
pe care au continuat-o maeștrii 
moderni.

Poate că definiția cea mai popu
lară a lirismului nostru aceas
ta este: a pune suflet În toa
te, a privi lumea și obiectele cu 
sufletul, cu nevoia lui de frumuse
țe șf armonie, a le da viață din 
viața ta. Soăunașul pe care șade 
Gînditorul din neolitic, figurina des
coperită în ultimul deceniu de către 
arheologii noștri la Hamangia, ra
ionul Istria, are deja marginile îm
podobite cu zimți. încă din neolitic, 
încă de acum 4 000—4 500 de ani, 
la obiectele uzuale, unele din lemn, 
ca acest scăunaș, se învederează 
preocuparea de înfrumusețare, 
chiar de stilizare și ea a fost con
tinuată și dezvoltată mereu. Să ne 
mai mire că, peste milenii, pictorul 
Grigorescu va ămiriți că „sentimen
tul colorează, nu pensula”, iar Lu
chian : „noi, pictorii, privim cu o- 
chii, dar lucrăm cu sufletul* ?

bună a fost găsită relativ destul de 
lesne cu ocazia anchetei noastre). în 
schimb, pe cine hotărășfe Comitetul 
executiv al sfatului popular să-l nu
mească tutore al lui Șfefan D. ? Pe 
fosta mamă înfiefoare, M. R., șocofifă 
cu cîfeva luni înainte incapabilă să 
asigure dezvoltarea minorului.

liei prevăd noțiunea de „interes al 
înfiatului’, precizînd cu alte cuvinte 
că primordial — în cazul analizării 
unei desfaceri de înfiere — este inte
resul minorului, iar soluția trebuie dată 
în raport cu aceasta). Se uită complet 
și de existența ari. 578 c. penal, care 
spune limpede că neîndepiinirea în
datoririlor ce revin părinților sau ori
cărei persoane căreia I s-a încredin
țat spre creștere și educare un minor,

fruntare a celor 300 de file cîte al
cătuiesc dosarul celor trei — 300 
de file de documente omenești — 
relevă existența pe hîrtie a unor con
tradicții elementare și a unor grave 
lacune în felul în care s-a cercetat 
situația, s-au apreciat vinile și s-au 
împărțit sancțiunile.

lata, de pildă, fișa de anchetă so
cială întocmită pentru Mihai Teodoru 
de către Procuratura P, Neamț, în

cu g 
mă- |■

8
. într-un moment, care a coincis g 
deschiderea anului de învăță- g 

iul Oradea au primit ca sar--1 
sprijinirea întoomirii dări- B 

bloc. .........   g
Cîțiva dintre interlocutorii noș- | 

tri au făcut și unele calcule. Bună- " 
oară, prof. NICOLAE STANCA, ■ 
șeful secției de învățămînt a Sfa- g 4-vilzzî rmrnil ni’ i’iinnnl T.uiefnî Y1O— ■* 

ivînd de întocmit | 
rezolvării cereri- g 

mutarea dintr-o școală în alta, ob- ■ 
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nfului ar trebui să definitiveze H 
repede, regulamentul inspecției H 
ire, regulament promis de mai “

i 
i 
i

tului popular raional Lugoj, ne-a 
demonstrat că, avînd de întocmit 
lucrări necesare i
lor unor cadre didactice pentru

mă trimestriale asupra rezultate
lor la învățătură, trebuind să se 
ocupe de organizarea taberelor de 
vară ale elevilor etc., inspectorii 
școlari din raion n-au putut con
sacra decît aproximativ o treime 
din timpul lor de muncă îndru
mării efective a procesului de în- 
vătămînt. Calculele dau rezultate 
similare și în alte raioane.

Si Este corespunzătoare forma 
organizatorică a secțiilor 
de învățământ?

„Bunul mers al școlii cere ca 
personalului secției învățămînt să 
i se lase la dispoziție TOT timpul 
pentru munca de control și îndru
mare — este de părere prof. 
CONSTANTIN PARFENE, direc
torul liceului „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Bîrlad. Firește, este ne
cesar ca secțiile să fie încadrate 
cu inspectori care să aibă nu nu
mai «autoritatea funcției», ci mai 
ales «greutatea pregătirii», care 
asigură în fond adevărata autori
tate. Dar, din păcate, în prezent 
pe alocuri există inspectori care 
nu se pot bucura de asemenea au
toritate". în aceeași ordine de idei 
s-a remarcat că în anumite cazuri 
unele din cele mai bune cadre di
dactice nu acceptă funcția de in
spector deoarece nu consideră su
ficient de stimulativă retribuirea 
care se acordă, că ar fi în intere
sul îmbunătățirii muncii în aceste 
secții analizarea situației și din a- 
cest punct de vedere.

Considerînd că actuala formă 
de organizare a secțiilor de învă- 
țămînt este în bună măsură răma
să în urma cerințelor tot mai mari 
puse în fața școlii, mai multe ca
dre didactice au propus efectuarea 
unei analize aprofundate a formei 
organizatorice a acestor secfll — la 
orașe, raioane șl regiuni, spre a se 
asigura condljll corespunzătoare pen
tru o îndrumare șl un control eficient 
în învăfămînt — școli generale de 
opt ani, școli profesionale și tehnice, 
licee teoretice șl, în viitor, licee de 
specialitate, școli speciale — pentru 
toate disciplinele de studiu.

în legătură cu posibilitățile ce 
există în domeniul îmbunătățirii 
activității secțiilor de învățămînt, 
prof. MIHAIL BURLACU propune 
ca la secțiile regionale să existe un 
inspector metodist pentru fiecare 
disciplină școlară (inclusiv, muzică, 
desen, agricultură, limbi străine, 
precum și un profesor de pedago
gie pentru problemele unităților 
speciale). în plus, pentru efectua
rea unor lucrări necesare bunului

mers al invătămîntului, interlocu
torul nostru a opinat pentru numi
rea unor inspectori care să se ocupe 
special de problemele personalului 
și a unui inspector de cancelarie. 
Cît privește secțiile de î 
raionale, mai mulți participanți 
anchetă, printre care profesorul 
emerit NICOLAE MIHÂILESCU, 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al regiu
nii Argeș, au propus ca acestea să 
cuprindă inspectori metodiști pen
tru principalele obiecte de învă- 
țămînt (urmînd ca la obiecte ca 
muzică, desen, educație fizică, în
drumarea de specialitate să fie fă
cută de inspectorul metodist regio
nal sau de un metodist din centrul 
raional, nescos din producție), pre
cum și inspectori care să se ocupe 
de problemele personalului și de 
cancelarie. Firește pot fi preconi- 
zatejșî alte soluții.

Alături de aceste propuneri no
tăm și următoarea părere expri
mată de mai mulți participanți la 
ancheta noastră: concomitent cu 
adoptarea unor măsuri pentru un ca
dru organizatoric mai adecvat al sec
țiilor de Invăjămînf, Ministerul învă- 
jămînfului 
mai i 
școlare, regulament promis de — 
multi ani.

Examinarea atentă de către fo
rurile Ministerului învățămîntului 
și Comitetului de Stat pentru în
drumarea și Controlul Organelor 
Locale ale Administrației de Stata 
propunerilor și sugestiilor mențio
nate, consultarea mai largă a ca
drelor didactice și personalului de 
specialitate vor contribui la îmbu
nătățirea activității acestui impor
tant organism al sfatului popular 
regional, raional și orășenesc, cre- 
înd inspectorului școlar condițiile 
necesare pentru îndeplinirea înda
toririlor sale atît de importante 
pentru bunul mers al procesului 
instructiv-educativ.

Florlca DINULESCU

vorbă cu

Mai ars rost să întrebi : 
un motiv să-fi frimifi fiii 
copii ?

Pentru ca să stăm de 
mama bună a lui Ștefan D. a trebuit
să umblăm ceva mai mult, deoarece 
M. R. — care-l înfiase — îi pierduse 
urma. Găsind-o, am arătat mamei, 
care nu-și mai văzuse copilul de nouă 
ani, fotografia băiatului.

— îl recunosc. A fost băiatul meu, 
Fănel. Părinfii mei mi-au băgat în 
cap să-l dau.

— Știi unde se află acum?
— La familia R.
— Nu. A fost încredinfat unui in

stitut de reeducare.
— Atunci fata m-a minfif. Locuia 

peste drum de familia care l-a înfiat 
pe Fănel și-mi scria că e bine, sănă
tos, că învafă bine.

— Și nu fi-a spus nimic despre 
desfacerea înfierii, în 1963 ?

— Absolut nimic. Dacă mi-ar fi 
spus, îl luam înapoi. Pe-afunci nici 
nu eram căsătorită, ca acum, nici alt 
copil n-aveam. Acum însă, dacă băr
batul meu actual află...

CINE SINT 
VINOVĂȚII î

Să recapitulăm faptele :
Un tată — loan Vajoga — pentru 

o femeie părăsește, în urmă cu doi 
ani, pe cei trei copii minori ai săi 
care ajung la institutul de reeducare 
morală. Situafia familiei respective 
este consemnată în acte. „Aceste 
comportări ale minorilor se datorase 
părinfilor’ — precizează referatul Au- 
forităfii tutelare. Și totuși nimeni nu-i 
trage la răspundere. Dar art, 454 din 
Codul penal zice : părintele care cu 
rea voinfă părăsește copilul său mi
nor și-l Iasă expus mizeriei fizice sau 
morale poate fi sancționai pentru de
lictul ......................................................
soare
1 an.

Alt 
vorjează și de șapte ani nu mai dă 
nici un semn de viafă, nu contribuie 
în nici un fel la întreținerea celor 
patru copii ai săi minori. Dar același 
articol — 454 c. penal — arată că 
o pedeapsă similară se aplică și pă
rintelui care, avînd o purtare contrară 
ordinii și moralei familiale, se sus
trage de la obligațiile părintești, lip
sind de mijloace de subzistentă pe 
copiii minori.

Mama lui Mihai Teodoru a fost de
căzută din drepturile părintești dato
rită faptului că nu se ocupa înde
aproape de minori (din referatul Au
torității tutelare). Dar este destul să-i 
retragi unui astfel de părinte dreptu
rile pe care le are asupra copilului, 
adică de fapt să dai un suport legal 
neglijenfei sale reprobabile ? Nu se 
cuvenea aici și o altă măsură, o pe
deapsă efectivă !

O altă mamă bună își dă fiul alt
cuiva cînd acesta are doi ani, dispare 
apoi definitiv din viafa lui, iar tatăl 
bun al copilului nu vrea să-l recu
noască și nici nu contribuie în vreun 
fel la creșterea lui, cu toate că De
cizia civilă nr. 574/1956 de pildă, a 
Tribunalului regional București, preci
zează că obligafia de întrefinere este 
deopotrivă datorată de părinfi, fie că 
aceștia sînt căsătoriți, fie că sînt di- 
vorfafi sau, în fine, fie că minorul a 
rezultat din afara căsătoriei. Femeia 
care l-a înfiat pe copil („Drepturile și 

I îndatoririle părintești frec asupra ce
lui care înfiază* — Codul familiei, 
ari. 76) naște propriul său copil și-l

de abandon familia!, cu închi- 
corecfionalâ de la 3 luni la

tată — Dumitru Teodoru — di-

I neglijează pe cel înfiat. Autoritatea 
tutelară, eît și instanja judecătorească 
sînt de acord să desfacă înfierea, să-l

I bage pe bSiat într-un cămin de copii 
(deși dispozițiile ari. 80 Codul fami-

Casa da culturii a raionului „30 Decembrie". Cercul de artă plastică

dacă ara drept urmare săvtrșlrea re
petată de către minor a unor acte de 
huliganism, se pedepsește cu închi
soare corecțlonală de la 3 luni la 
un an.

Singurii care și-au primit pedeapsa 
pînă acum sînt copiii, în timp ce pă
rinții — a căror răspundere în fața 
conștiinței și a societății a fost încăl
cată — își văd de treburi liniștiți.

La noi există o instituție juridică 
specifică orînduirii socialiste — Auto
ritatea tutelară — în sarcina căreia 
cade controlul efectiv și continuu al 
felului în care părinfii își îndeplinesc 
îndatoririle față de copii, precum și 
supravegherea permanentă a copiilor 
provenind din familiile dezorgani
zate. Socotește Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Bacău că, 
în ceea ce-i privește pe cei trei mi
nori, și-a adus în mod real contribu
ția la găsirea celor mai potrivite mă
suri de îndreptare? Sau s-a mulțu
mit să întocmească referate, trase 
parcă la șapirograf : „Minorul este o 
fire independentă, vagabondează, 
fură, are comportări urîfe în familie 
și sociefafe" — despre Vicfor Va
joga ; idem — despre Mihai Teodoru. 
Ba mai mult chiar: simpla con-

care la două întrebări esențiale cum 
sînf: 1) Situația morală a părinților 
minorului ; 2) Dacă s-a atras părin
ților atenția pentru anumite fapte ce 
a mai săvîrșit minorul, dacă aceștia 
au luat'măsurile necesare de îndrep
tare ? — se răspunde : NU SE CU
NOAȘTE. Dacă „nu se cunoaște’, pe 
ce bază se hotărăște ? Cine trebuia 
să acționeze pentru a se cunoaște 1 
De ce se numește „anchetă socială’ ? 
Dar cazul complicat al lui Ștefan D., 
cine urma să-l descifreze ? Un copil 
este mutat de colo, colo, ca un sim
plu obiect

Hîrtiile parafate, semnate, consem
nează că în 1956 „soții R. declară că 
voiesc a înfia, pentru a se bucura de 
toate efectele unei filiațiuni firești, 
pe minorul Ștefan D.*. Iar mai depar
te actele arată, cu o răceală și o in
diferență uimitoare că în 1962 se 
propune desfacerea înfierii „pe mo
tiv că sofii înfiefori, ulterior înfierii 
minorului Șfefan D., au avut un copil 
al lor și prin aceasta afecțiunea față 
de copilul înfiat a scăzut”. Tot ac
tele afirmă că „domiciliul mamei fi
rești nefiind cunoscut, deci fără pă
rinți”, Șfefan D. trebuie încredințat 
unui cămin de copii (deși mama lui

în sfîrșlt, un alt fapf, tof atît de 
grav, în suita probelor de lipsă de 
răspundere arăfafă față de soarta a 
trei membri, minori ai societății noas
tre este următorul : delegatul Autori
tății tutelare — organul special con
stituit pentru a apăra interesele mino
rilor- —. '-nu ș^a prezentat; niciodată, 

: deși a fost în două rîndurr citat'(cei 
din Bacău au cerut colegilor lor de 
la Sfatul popular P. Neamț să-i „re
prezinte” la judecată, însă — după 
cum ne declară președintele Tribițpa- 
luluî popular raional P. Neamț ‘ — 
„deși sînt la doi pași de aici, nu 
vin”). Și chiar venind — adăugăm 
noi — ce ar fi putut spune „prin de
legație” ? N-ar fi oare cazul ca în 
asemenea situații grave, însuși re
prezentantul Autorității fufelare din 
locul de baștină al minorului să se 
prezinte în instanță ?

Desigur responsabilifafea princi
pală revine părinților. Punînd bazele 
unei familii, înfemeind-o, ei depășesc 
calitativ obligațiile sociale ale orică-, 
rui individ luat în parte indiferent de 
funcția în sociefafe a acestuia. Este 
cu atît mai reprobabilă concepția a- 
celor părinți — din fericire fot mai 
puțini — care socotesc că în situația 
în care își rebutează copiii, toată 
răspunderea cade în sarcina sfatului 
obligat să îndrepte rapid în mod mi
raculos tof răul pe care ei — părinfii 
copiilor — l-au provocat și l-au lăsat 
să se dezvolte de-a lungul anilor. De 
aceea organele statului care repre
zintă interesele colectivității socia
liste, nu se pot limita la simpla izo
lare a minorilor delicvenți, ci trebuie 
să-i tragă la răspundere pa toți acei 
care periclitează, prin lipsa lor de 
răspundere, prin moralitate scăzută, 
formarea generației de mîine.

Analiza cazului celor trei minori 
dovedește în modul cel mai regreta
bil că aproape toții factorii conver- 
genți au dat dovadă de o detestabilă 
indiferență, că nu fiecare în parte 
și-a făcut datoria, neînfelegîndu-se 
că la mijloc nu erau lucruri oarecari, 
ci viața, soarta unor mici cetățeni ai 
țării. Adevărafii vinovați trebuie trași 
ia răspundere. Ochiul atent al socie
tății noastre socialiste — pătrunsă de 
principiile nobile ale umanismului, de 
grija nețărmurită pentru fondul ei de 
aur, oamenii, tineretul — să vegheze 
permanent, îndepărfînd posibilitatea 
repetării unor asemenea întîmplări.

Lirismul nostru

©.Sala Palatului : Spectacol inuzical- 
coregralic cu LUIS MARIANO si Ba
letul madrilen — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : RIGO- 
LETTO — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : PLU
TAȘUL DE PE BISTRIȚA — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD 
— 17 și 20, (sala Studio) : PATIMA 
ROȘIE — 16) ADAM ȘI EVA — 20.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1): CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FH 
CUMINTE, CRISTOFOR 1 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara’ (sala Ma- 
gheru) : OPT FEMEI — 16; OMUL 
CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea’ s SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 15,30; CINCI SCHIȚE î CÎN- 
TĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: CROITO
RUL FERMECAT — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii (1).
• 19,15 — Emisiune pentru tineretul
școlar o 20,00 — Tele-enclclopedie
© 21,00 — „Hora unirii" • 21,10 TV 
111 © 21,40 — Film : Siîntul © 22,30 
— Jurnalul televiziunii (II). Sport. 
Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
• DUMINICA LA ORA 6 : Patria — 
10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Glo
ria (completare Meciul da fotbal 
România — Portugalia) — 10; 12; 14; 
16) 18, 29»

• TREI SURORI — cinemascop ; Re
publica — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18/5; 
21.
• ÎNGERUL ALBASTRU: Cinemateca
— 10; 12; 14.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO ; 
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Giulești (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decembrie 
1965) — 16; 18,15; 20,30, Tomis (com
pletare Surorile Press) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15) 20,30.
• TRAGEȚI IN 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 — 9,30j 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ulti
mul cinematograf, completarea Raliul 
Dunării).
• ULTIMUL MILIARDAR: Capitol 
(completare Raliul Dunării) —. 9,30) 
11,45) 14; 16,30; 18,45; 21.
• FEMEIA ÎN HALAT : Festival — 9;
11) 13) 15i 17) 19; 21, Grivița — 10)
12) 14) 16; 18,15) 20,30, Melodia — 10) 
12) 14i 16) 18,15) 20,30.
© SAȘA: Victoria — 10) 12» 14;
16,15) 18,30» 20,30, Flamura — 9,15) 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la
ambele completarea Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Cen
tral — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina (completare Plante acvatice) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. Moșilor 
(completare Pionteria nr. 6/1965) — 
15; 17; 19i 21, Lira (completare Păpu
șarii) — 15; 17) 19; 21.
• TATĂL SOLDATULUI: Union (com
pletare De Ia pescari adunate) — 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Miorița (com
pletare Meciul de fotbal România — 
Portugalia) — 10; 12; 14; 16; 18,15)
20,30, Modern (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decembrie 
1965) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• UNCHIUL MEU : Doina (comple
tare Ceramica din Oboga) — 11,15; 
13,45; 16,15) 18,45) 21,15.
© CAMERA ALBĂ : înfrățirea între 
popoare — 10; 15,45; 18; 20,15, FIo- 
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 
continuare ; 16,15; 18,30; 20,45 (com
pletare Două creioane).'
© CREDEȚI-MĂ, OAMENI ! : Buzești
— 15) 17,30) 20.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Cosmos 
(completare Plante acvatice) — 16) 
18) 20, Cotroceni (completare La 
carnaval) — 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 Cel mai puternici 
din Europa) —• 16; 18,15) 20,30, Popu
lar (completare Două creioane) — 
10,30) 16i 18,15) 20,30.
• FATA LUI BUBE : Flacăra — 15,30; 
17,45) 20, Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
• COPII ÎNDRĂZNEȚI: Vitan (com
pletare Creionul pierdut) — 16) 18,15» 
20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop: Munca 
(completare Cumpărătura) —■ 10,30) 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Arta — 10» 16,45;
20, Volga — 10» 13,15) 16,30, 19,45.
• A FOST O DATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Rahova — 16; 18,15; 20,30'.
• COLINA : Pacea — 16, 18,15; 20,30.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 17 și 18 ianuarie. în țară : 
Vremea se menține rece, cu nopți 
geroase. Vor cădea ninsori mai 
frecvente la începutul intervalului. 
Vîntul va prezenta intensificări 
temporare în jumătatea de est a 
țării, predomlnînd din sectorul 
nordic. Temperatura se menține 
coborîtă. Minimele vor fi cuprin
se între minus 16 și minus 6 gra
de, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 11 grade și mi
nus 1 grad. în București: Vreme 
rece cu nopți geroase. Cer varia
bil. Temporar ninsoare slabă.

Lirismul, însă, are variate inten
sități și orientări. Există un lirism 
al armoniei și altul al stridențelor, 
un lirism al vieții luminoase și un 
lirism al întunericului, al bizarului 
și al violențelor psihice. Cu acest 
foc lăuntric se. poate, iubi viața, 
precum se poate urî viața. Fla
căra luminează, dar transformată 
în vîlvătăi, poate deveni incendia
ră. Lirismul artei noastre — reflex 
al vieții și psihologiei poporului 
— este vital, profund legat de via
ță și de valorile ei, se manifestă 
cu simțămîntul măsurii, al echili
brului și armoniei.

Lirismul artei noastre are grație 
și totodată gravitate, este orientat 
spre simplitate esențială și evită, 
în expresiile lui, ceea ce este gre
oi, aglomerat, încărcat, ilogic. A- 
vînturile lui sînt constructive, ade
rente rațiunii și înțelepciunii. A 
crescut cu sinceritate și autentici
tate dintr-o îndelungată experiență 
istorică ce l-a eșențializat și rafi
nat. în folclor. In vechea artă 
populară, și în qrța contempo
rană, omul este gdîno legat 
de comunitqte și de nqtură, u- 
neori contopindu-se cu ele, cînd 
priesc imaginației șl năzuințelor 
șale.

Din comuniunea cu natura, din 
umanizarea naturii, a ieșit o splen
didă poezie populară și o muzică 
duioasă, interiorizată, vitală, al că
ror timbru șl ritm le regăsim în 
poezia lui Eminescu și Arghezi, în 
Sonata în caracter popular româ
nesc și în Oedip-ul lui Enescu. Au 
răsărit basme cu uri înalt ethos, pe 
care le regăsim dezvoltate cu umor 
la Creangă și coridensate în simbol 
la Brâncuși. S-a dezvoltat pejsa- 
jistica lui Grigorescu, luminoasă, 
duioasă. S-a născut coloritul viu, 
intens, armonios tocmai prin ega
lizarea intensităților tonale, cărac- 
teristia scoarțelor, portului, brode
riilor sau olăriei zmălțuite. Armo
niile scoarțelor și strălucirile de 
zmalț ale ceramicei le vedem pre
zente în sinteza picturii Ini Luchi
an, Petrașcu, Tonitza, Ghiață sau 
la Ciucurencu, Ion Pacea, Ion 
Gheorghiu șl Brăduț Covaliu.

Pentru a arăta la ce înalte coor
donate poate ajunge lirismul, dacâ 
are rădăcini adinei și orientare u- 
manistă, menționăm geneza și sem« 
nificația unei opere a lui Brâncuși, 
Cocoșul. Cu dragostea lui pentru 
păsări șl animale, el a privit, în 

copilărie șl mai tîrziu, cocoșul ca pe 
o ființă cu plurale însușiri, unele 
cu caracter simbolic, printre care 
și aceea de vestitor al zorilor, ce 
îndeamnă la muncă și vrednicie. 
Cu acest simbol apare etntatul co
coșului șl in folclor, și pe scoarțe 
sau în ceramioă. Cocoșul se ivește 
și In frescele de la Sucevița, aiai 
mustrător, pe umărul unul om în
vinuit de lenevie.

Cu procedeele sal© de simplifi
care, de reducere la esențial și 
funcționalitate, Brâncuși — urmînd 
povățuirile stilizării populare — a 
cioplit în lemn o creastă de cocoș, 
intitulîndu-și opera Cocoșul salu- 
tînd soarele (1924).

Recent, această operă a lui Brân
cuși a fost ridicată în proporții 
monumentale la Atena, cu prilejul 
congresului panateneic al sculpto- . 
rilor. Cocoșul lui Brâncuși și al 
folclorului nostru se înalță acum 
pe fundalul cu marmorele Acropo
lei, proclamînd — după cum se 
scrie într-o revistă — comunitatea 
de spirit a celei mai pure arie mo
derne cu clasicismul de acum 
douăzeci și cinci de secole.

E doar o pildă a infinitelor va
lențe pe care le are lirismul în 
arta noastră.
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O problemă de mare
însemnătate, care-și cere 
soluționarea grabnică, 
este organizarea mai 
bună a cercetării științi
fice în învățămîntul su
perior. Corpul didactic 
universitar, care desfă
șoară o bogată și rodnică 
activitate pentru pregă
tirea tinerelor generații 
ale patriei noastre, poate 
aduce o contribuție de 
seamă și la dezvoltarea 
si afirmarea stiintei ro-
> O 2»

mânești, participînd 
activ și pe calea creației 
științifice la progresul 
multilateral al patriei.

(Din Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu pri
vire Ia îmbunătățirea organi
zării șl îndrumării activității 
de cercetare științifică).

I 
I 
I 
I 
I 
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I
I 
I
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I
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poate fi

ALMA CUM SUIT ÎNZESTRATE

LABORATOARELE?

MATER
un centru
activ

al științei
românești

SĂ NU UITĂM CĂ MARILE ȘCULI ȘTIINȚIFICE

ROMANEȘTI S-AU CREAT IN UNIVERSITATE!
de acad. Șiefan MILCU

de prof. univ. I. AGARBICEANU
membru corespondent al Academiei

Un capitol plin de învă
țăminte, de încredere în 
capacitățile creatoare ale 
poporului nostru îl consti
tuie trecutul științei în țara 
noastră — al tradiției în în
țelesul ei larg ce depășește 
conținutul semantic al ter
menului.

Vitregia istoriei, indife
rența claselor dominante 
nu au putut stăvili talente
le și capacitățile poporului 
nostru — bogat afirmate și 
pe planul științei. înfrun- 
tînd condițiile grele, crea
tori de știință au fondat 
strălucite școli — școala ro
mânească de matematică, 
de fizică, chimie, geologie, 
medicină, istorie, sociologie 
— întemeind prestigiul 
științei noastre și aducînd 
o importantă contribuție la 
patrimoniul științei mon
diale. Tradiția lor merită 
urmată în tot ce are pozi
tiv. în recenta sa expunere 
în fața Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
„în decursul timpului, din 
rîndul poporului nostru, 
s-au ridicat personalități 
remarcabile care șl-au în
chinat întreaga viață, ta
lentul, energia, puterea de 
creație științei românești, 
propășirii țării, eliberării 
sociale și naționale a po
porului, îmbunătățirii condi
țiilor sale de viață”.

Universitățile din Bucu
rești și Iași (înființate în 
cea de-a doua jumătate a 
secolului trecut) au exerci
tat o puternică influență a- 
supra formării de cadre și a 
gîndirii științifice. Fără ex
cepție, personalitățile re
prezentative ale științei ro
mânești au fost în același 
timp străluciți profesori și 
organizatori de instituții de 
învățămînt: Spiru Haret, 
D. Pompeiu, Gh. Țițeica ș.a. 
în științele matematice; D. 
Hurmuzescu, Em. Bacaloglu 
în fizică ; C. Istrati și Pe
tre Poni în chimie; Gr. Ște- 
fănescu, G. Cobălcescu, L. 
Mrazec, Sava Athanasiu în 
geologie; N. Krețulescu, 
Carol Davila, V. Babeș în 
medicină și alți numeroși 
savanti care au îmbinat în 
activitatea lor învățămîn
tul cu creația științifică.

Ne-am îngăduit această 
scurtă incursiune în trecut 
spre a evidenția că o trăsă
tură caracteristică a tradiției 
noastre științifice este strîn- 
sa legătură cu învățămîntul 
superior. Aproape în toate 
cazurile, apariția nucleelor 
de cercetare științifică a 
avut Ioc înăuntrul sau în 
strinsâ legătură cu unitățile 
de învățămînt superior.

Totuși, condițiile istorice 
vitrege, inegala dezvoltare 
a cunoștințelor și alte par
ticularități au determinat 
în evoluția științei româ
nești o inegalitate eviden
tă. Este astfel caracteristică 
dezvoltarea prioritară a is

toriei, arheologiei și lingvis
ticii în vechea Academie 
Română; dezvoltarea rapi
dă și viguroasă a științelor 
medicale, datorită unor per
sonalități de prestigiu și ne
cesităților impuse de urgen
ța asistenței sanitare. Bio
logia și patologia omului, 
microbiologia cunosc mari 
progrese datorită activită
ții lui Victor Babeș, Ion 
Cantacuzino, Gh. Marines
cu și C. I. Parhon, care au 
pus temeliile unor puternice 
institute de cercetări știin
țifice ce le poartă astăzi 
numele. In biologie, un loc 
proeminent îl ocupă E. Ra- 
coviță, fondatorul biospeo- 
logiei, și D. Voinov, cunoscut 
prin numeroasele sale lu
crări de citologie. Opera lui 
Ion lonescu de la Brad, a- 
devărat precursor al meto
delor experimentale în a- 
gricultură, uimește prin ori
zontul larg de gîndire și vi
ziunea modelelor organiza
torice în producția agricolă; 
este bine cunoscut numele 
lui P. S. Aurelian, autor al 
unor valoroase lucrări de 
tehnică și economie agri
colă ; B. Petriceicu-Hașdeu, 
A. D. Xenopol și N. Iorga 
au un loc nepieritor în pan
teonul istoriei și lingvisticii 
naționale.

O tradiție relativ recentă 
și mai puțin consolidată au 
avut, comparativ, științele 
tehnice, defavorizate în tre
cut de slaba dezvoltare a 
industriei, de lipsa de înțe
legere și sprijin din partea 
statului burghez. Cu toată 
această inegalitate, nu este 
domeniu al științelor în 
care să nu figureze și con
tribuțiile aduse de învăța- 
ții români. Citarea lor ar 
necesita paginile numeroa
se ale unei istorii a științe
lor românești, care n-ar 
mai trebui să întirzie multă 
vreme 1

Analiza condițiilor în care 
s-au dezvoltat știința și în
vățămîntul în țara noastră 
relevă și rolul contactelor 
internaționale. Bună parte 
din profesorii și savanții 
noștri de seamă și-au lărgit 
orizontul și cunoștințele în 
centrele de cultură și știin
ță ale Europei din secolele 
XIX și XX. Asimilarea 
creatoare a realizărilor, 
buna selecționare a celor 
trimiși la învățătură ne-au 
permis să recuperăm, în
tr-un timp relativ scurt, în
târzierea noastră în diferite 
ramuri.

Este evident că în tradi
ție poate fi cuprinsă de a- 
cum și perioada trecutului 
apropiat, deși, firește, în 
multe privințe, aceasta pre
zintă caracteristici mult 
deosebite. Mă refer îndeo
sebi la perioada următoare 
eliberării țării care a oferit 
și oferă științei o nouă sub
stanță vie.

nu- 
tre- 
ca- 

mai

Există astăzi în țară 47 
de institute de învățămînt 
superior, cu 178 de facul
tăți, grupate în 15 centre 
universitare — față de 
mai patru cîte erau în 
cut. Prin promovarea 
drelor didactice cele
destoinice, prin perfecțio
narea procesului de învă
țămînt, prin adaptarea și 
actualizarea sistematică a 
programelor de învățămînt 
potrivit cu ritmul vieții 
moderne, prin îmbunătăți
rea acțiunilor de dotare a 
catedrelor și laboratoare
lor, prin folosirea rațională 
a mijloacelor materiale, 
putem determina ca aceste 
centre să devină puternice 
citadele ale științei. Sub 
acest aspect, nu este lipsi
tă de însemnătate întărirea 
colaborării între Academie, 
institutele ei și catedrele 
universitare. într-un 
menea climat, 
stre științifice 
tea afirma cu

ase- 
școlile noa- 
se vor pu
și mai mult

&•' ■ • . . , ■ ■

prestigiu, vor putea apare 
școli noi, capabile să aducă 
o nouă contribuție la înflo
rirea economiei naționale 
și la progresul general al 
științei.

Și pînă acum am avut sa
tisfacția ca lucrările știin
țifice prezentate sau publi
cate în străinătate de ca
dre didactice din învăță
mîntul nostru superior să 
fie primite cu mult interes, 
unele dintre ele chiar pre
miate. Vizitînd țara noastră, 
mulți oameni de știință 
din țări cu veche tradiție 
științifică au avut cuvinte 
de apreciere pentru activi
tatea științifică, desfășura
tă în universitățile și insti
tutele noastre. Se poate 
susține astăzi, cu toată 
tăria, că dispunem de pre
mise favorabile pentru a 
aborda și în școlile su
perioare domenii noi ale 
creației științifice. Este ro
lul și îndatorirea omului 
de știință de a contribui, 
de la catedră și din labora
tor, la sporirea interesului 
studenților pentru ramurile

științei de mare actualita
te, pentru ca eforturile lor, 
o dată ce vor părăsi băn
cile universității, să poată 
fi concentrate spre obiecti
vele de principală însem
nătate ale economiei și 
culturii noastre, determi- 
nînd, alături de sporirea 
potențialului cercetării ști
ințifice, creșterea potenția
lului nostru economic. Ast
fel, pentru înflorirea po
porului nostru, pentru pro
gresul construcției socia
liste se vor putea valori
fica cu mult mai multă efi
ciență resursele și rezer
vele de care dispune pa
tria noastră.

în perioada actuală, cînd 
organizarea Consiliului Na
țional al Cercetării Știin
țifice este menită să dea un 
nou și puternic impuls ac
tivității științifice, se impu
ne ca tradițiile universită
ților ca centre de cerceta
re, tradițiile îmbinării în
vățămîntului cu investiga
rea științifică să fie conti
nuate și amplu dezvoltate.

în ansamblul rețelei de 
cercetare științifică din țara 
noastră activează astăzi 
23 000 de cadre cu studii 
superioare. Mai mult de ju
mătate din acestea, 13 000, 
sînt cadre didactice din în- 
vățămîntul superior — ceea
ce arată de ce forță știin
țifică puternică, de ce im
portant contingent de cadre 
dispune astăzi universitatea. 
Este de remarcat că un șir 
de cadre universitare au 
reușit să continue flacăra 
cercetării în laboratoarele 
universitare sau să satisfacă 
obligațiile de cercetare pre
văzute de legea învățămîn- 
tului superior, lucrînd și în 
institutele Academiei sau în 
institutele departamentale. 

Pentru ca această forță să 
fie folosită din plin, așa cum 
cer partidul și guvernul, așa 
cum impun nevoile dezvol
tării social-economice, sînt 
necesare, desigur, o preocu
pare sporită și o orientare 
hotărîtă în privința legării 
muncii didactice de cerce
tarea științifică, o reorgani
zare a activității de cercetare 
pe lîngă catedrele universi
tare, dar și asigurarea unor 
condiții materiale adecvate, 
respectiv dotarea și mai 
bună a laboratoarelor uni- 

. versitare cu cele mai mo
derne utilaje și aparate.

Procesul formării cercetă
torilor începe de pe băncile 
învățămîntului superior ți 
nu este posibil ca alături 
de laboratoarele studenților 
să nu existe ți laboratorul 
de cercetare al profesorului 
ți al asistenților. Laborato
rul 
de atracție pentru studenți, 
să 
fru 
marc că unii dintre studen
ții noștri, aflați încă pe băn
cile Institutului politehnic, 
sînt coautori ai unor studii 
de cercetare științifică. 
După părerea mea, un labo
rator modern utilat, unde 
profesorii ți asistenții des
fășoară o intensă activifaie 
de cercetare, constituie un 
exemplu ți un factor care 
atrage, inițiază ți formează pe 
viitorul om de știință.

Dacă institutele Acade
miei și mai ales institutele 
departamentale de cercetare 
s-au bucurat periodic de a- 
numite dotări, laboratoarele 
din învățămîntul superior 
au fost într-o serioasă mă
sură neglijate — așa cum 
s-a arătat, pe bună drepta
te, în analiza făcută de con
ducerea partidului cu prile
jul creării Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice. 
Nu de puține ori munca 
universitarilor s-a lovit de 
o supărătoare lipsă de apa
ratură modernă — atît pen
tru cercetare, cît și pentru 
lucrările cu studenții. în 
timp ce cursurile s-au mo
dernizat, laboratoarele noas
tre au rămas 
în 1962, cînd 
vățămîntului 
ridicarea pe 
perioară a cursului de fizi-

trebuie să fie un centru

trezească pasiune pen-
cercetare. Doresc să re-

mult în urmă. 
Ministerul în- 
a preconizat 

o treaptă su

SE POT CREA CERCETĂTORI

că, predat în politehnici, la
boratoarele au fost însă ui
tate și au rămas tot cu ve
chea — mai bine zis înve
chita — lor zestre. Cadrele 
didactice din Institutul po
litehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej* au putut răspun
de cerințelor programei re- 
curgînd la diferite solu
ții — de pildă, apelînd 
la ajutorul Institutului de 
fizică atomică, de unde 
s-au obținut materiale, pie
se și aparate care au per
mis înjghebarea unor, labo- . prielnice ți pentru 
ratoare de fizică atomică șl 
nucleară. Tot 
fizică de la 
trebuit să se 
turi ca să se 
instalații de cercetare în do
meniul fizicii straturilor 
subțiri la nivelul cercetări
lor moderne. O soartă si
milară au avut și alte labo
ratoare de fizică din țară, 
cu excepția laboratorului 
catedrei de fizica solidului, 
de la Universitatea din Cluj, 
care

ultimii ani, cu fonduri și re
surse furnizate însă în mare 
parte de industrie.

Iată de ce privim cu sa
tisfacție reîntoarcerea spre 
„Alma Mater" ca centru al 
științei și cercetării.

Prezentul plan cincinal 
prevede alocarea a peste 7 
miliarde de lei pentru cerce
tări științifice, dintre care 1,5 
miliarde de lei vor fl desti
nate construirii de noi Insti
tute șl laboratoare. Se 
crea deci condiții

la catedra de 
Politehnică a 
depună efor- 
poată asigura

s-a utilat modern, în

din Învățămîntul
Ar fi bine dacă

care efectuează 
unei 

a laboratoarelor,

vor 
cit mai 

cercetarea 
superior, 
organele

Ministerului învățămîntului, 
care se ocupă de investiții, 
de dotarea universităților, 
ar căuta să răspundă unui 
vechi deziderat al cadrelor 
didactice
cercetări: înființarea 
centrale 
care să posede un stoc su
ficient de piese, materiale șl 
aparate de măsură curente 
în cercetarea modernă.

Totodată se impune ca

mijloacele de documentare 
și laboratoarele didactice șl 
de cercetare să fie folo
site cu maxim randament. 
E nevoie ca baza materială 
existentă să fie mal bine uti
lizată, Iar mafinlle fl utilajele 
să nu fie achiziționate numai 
pentru a se cheltui fondurile 
planificate. E posibilă apoi fo
losirea în comun a unor in
stalații mal scumpe sau unice, 
aflate chiar în afara universi
tăților noastre, în Institute de
partamentale, în marile uzi
ne etc.

Ea rîndul lor, cadrele uni
versitare pot să dea o mînă 
de ajutor la utilarea labo
ratoarelor — pe calea con
tractelor cu unitățile indus
triale.

Sînt convins că prin ame
liorarea condițiilor tehnico- 
materiale de cercetare în în- 
vățămîntul superior, prin 
elanul și pasiunea cadrelor, 
se va ajunge la un puternîa 
avînt în desfășurarea acti
vității științifice universi
tare.

■
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de prof. ing. Gh. CARTIANU
membru corespondent al Academiei

Programul amplu trasat de 
conducerea partidului și sta
tului cu privire la dezvolta
rea științei subliniază pe bună 
dreptate cîf de importantă și 
necesară este activitatea de 
cercetare în universități. Im
pune totodată ca activitatea 
de cercetare, inclusiv cea din 
universități, să fie legată de 
producție, de problemele

ÎNTR-0 ȘCOALĂ UNDE NU SE CERCETEAZĂ ?

O caracteristică a epocii 
noastre 
tot 
ței 
La 
lor 
ingineri și tehnicieni parti
cipă tot mai frecvent oa
meni de știință și cercetă
tori, matematicieni, meca- 
nicieni, fizicieni, chimiști, 
biologi etc. Un cuvînt im
portant are de spus meca
nica, astăzi o știință puter
nic materializată. Capitole 
ale mecanicii — ca hidro și 
aerodinamica, teoria elasti
cității și cea a plasticității, 
aeroelasticitatea — au 
deschis noi orizonturi în a- 
bordarea unor probleme 
ale . construcțiilor civile și 
hidrotehnice de mașini, na
ve și aeronave.

Merită să fie relevat că în 
ansamblul învățămîntului 
nostru superior, facultățile 
de științe ale universităților 
au înregistrat de-a lungul 
timpului importante reali
zări în cercetarea științifi
că nu numai în domeniul 
matematicii,. fizicii, chimiei, 
biologiei, ci și în acela al 
mecanicii. Primele cercetări 
originale românești de hi- 
drodinamică, de aerodina-1 
mica marilor viteze subeo-

aste pătrunderea 
mai pronunțată a știin- 
în domeniul producției, 
perfecționarea procese- 
tehnologice, alături de

&

de acad. Caius IACOB

nice, transonice sau super
sonice, de hidrogazodina- 
mica mediilor poroase, de 
teoria elasticității, a plas
ticității, de magnetoaerodi- 
namică, de teologie au 
fost inițiate în cadrul Uni
versității din București și 
ele s-au impus prin valoa
rea lor în țară și străină
tate.

Sarcina primordială a u- 
niversităților este, desigur, 
aceea de formare a noilor 
generații de oameni de ști
ință. Dar această sarcină 
nu poate fi concepută în 
afara muncii pentru dez
voltarea științei însăși. 
Munca de predare la nivel 
universitar o poate face cu 
deplin succes numai cel 
care el însuși este pasio
nat și interesat de dezvol
tarea domeniului științific 
de care ține cursul său; 
cel 
la 
ție 
cel 
cu mînă sigură pe student 
de la învățătură la cerce
tare. De intensitatea cu care 
pulsează viața științifică a 
universității depinde cali
tatea absolvenților eî.

Fără o atmosferă științi
fică veritabilă, severă ți

care participă activ 
activitatea
în acest

care știe să

de crea- 
domeniu ; 
conducă

competent critică, munca cu 
studenții se transformă în 
repetarea unor lecții însu
șite pasiv chiar de cel ce 
le predă. Trebuie să evităm 
ca studentul să devină doar 
un simplu înregistrator de 
notițe al căror cupring îl 
va repeta la examene, și 
să stimulăm cu toate mij
loacele gîndirea lui proprie. 
Numai în acest fel facul
tățile își vor putea îndepli
ni menirea de a forma 
atît cadre capabile să pre
ia tezaurul cunoștințelor 
științifice ale epocii și să-l 
transmită generațiilor ur
mătoare, îmbogățit cu pro
pria lor contribuție, cît și 
să formeze cadre în stare 
să ducă înainte cercetarea 
științifică, să contribuie la 
progresul producției, 
denții sînt 
activitatea 
știu foarte 
bească pe 
fesor om de știință de sim
plul repetitor al unor ade
văruri uzate. Căci sînt a- 
devăruri . care se uzează 
repede în știință, cu atît 
mai repede cu cît ramura 
respectivă e mai strîns le
gată de cerințele vieții 
materiale a societății, mal 
solicitată de tehnică, mat

Stu- 
preocupați de 
de cercetare; ei 
bine să deose- 
adevăratul pro

viu angrenată în procesul 
de dezvoltare continuă a 
gîndirii umane.

Toate acestea ridică pro
bleme serioase în fața ac
tivității universitare. Pen
tru ca munca științifică din 
universități să dea tot mai 
multe roade este necesară 
soluționarea unui șir de 
probleme variate — de la 
încadrarea facultăților cu 
personal dîdactic-științific, 
selecționat după norme ri
guroase, pe baza titlurilor 
științifice și a lucrărilor de 
specialitate, pină la pro
blemele dotării labora
toarelor, asigurării de 
documentare adusă la 
zi, organizării de biblioteci 
etc. Ritmul de dezvoltare 
a universităților în lume 
este extrem de rapid — oa 
un exemplu, numărul publi
cațiilor științifice, ca și a- 
cela al cercetărilor se du
blează cam o dată la fie
care deceniu și orice întîr- 
ziere în materie de înca
drare cu specialiști, în ma
terie de documentare 
de utilaj de laborator 
plătește cu ieșirea
frontul înaintat al științei, 
cu rămîneri în urmă.

în același timp, o revi
zuire periodică a progra-

sau 
se 

din

melor analitice și a planu
rilor de învățămînt va tre
bui să asigure universită
ților noastre un învățămînt 
modern, care să țină seama 
și de experiența acumulată 
în țara noastră și în alte 
țări. Cu titlu de exemplu, 
aș cita cazul facultăților de 
matematică-mecanică din 
universitățile noastre, care 
s-au separat de facultăți
le de fizică încă 
1962, tocmai în 
dezvoltării mai 
matematicii și a 
nele deziderate s-au văzut 
împlinite, în schimb secto
rul mecanicii este compri
mat peste limitele permise 
iar specializarea începe 
mult prea tîrziu. Ni se pare 
de aceea necesară o maj 
bună repartizare a cursu
rilor speciale.

Realizările promițătoare 
ale absolvenților mecanici- 
eni care au lucrat în insti
tutele de cercetări departa
mentale sau direct în pro
ducție arată de ce avan
taje ar beneficia producția 
dacă am pregăti serii de 
mecanîcieni mai numeroși, 
mai calificați capabili să 
colaboreze amplu și ime
diat cu tehnicienii și ingi
nerii protectanți.

din anul 
vederea 

ample a 
fizicii; u-

dezvolfării economiei națio
nale.

O colaborare eficace între 
universități și marile unități 
productive nu poate decît să 
ducă la avantaje reciproce. 
Universitățile ți institutele po
litehnice pot contribui direct 
la ameliorarea, asimilarea ți 
crearea unor procese tehno
logice, pot oferi soluții de 
înaltă calificare științifică 
problemelor curente ridicate 
de practica producției. La 
rîndul ei, producția poate sti
mula considerabil dezvolta
rea cercetării în cadrul cate
drelor universitare, propu- 
nînd spre soluționare teme 
inedite, subiecte de cerceta
re care să deschidă orizon
turi noi colectivelor științifice 
— cu avantajul suplimentar 
că temele solicitate de uni
tățile productive inițiază ți 
contribuie la familiarizarea 
viitorilor absolvenți universi
tari cu problemele specifice 
ale întreprinderilor.

Relațiile dintre universitate 
și producție comportă nume
roase aspecte complexe ; în 
cele ce urmează aș dori să 
prezint doar o latură a aces
tor relații, și anume aceea a 
contractelor dintre universi
tăți și unități productive.

Practica contractelor nu 
este o noutate. Pe plan in
ternațional ea și-a dovedit 
din plin eficiența. Mari fir
me producătoare din S.U.A., 
Anglia, Franța întrețin în mod 
uzual asemenea relații con
tractuale. Corporafii ca, de 
pildă, „General Motors", 
„General Electric", „General 
Dynamics", precum și funda
țiile Rockefeller și Ford alocă 
anual laboratoarelor sau uni
versităților sume apreciabile 
pentru soluționarea unor pro
bleme de care se lovesc sau 
pentru efectuarea unor studii 
în ramurile de specializare ce 
le interesează.

Sporadic, astfel de
tracte s-au încheiat și la noi. 
Dar acum ar fi util să se pună 
problema extinderii contrac
telor universitate-producție, 
ca normă ți metodă obișnui
tă pentru unitățile industriale 
și pentru colectivele științi
fice din universități. Contrac
tul s-ar impune astfel ca un 
important instrument stimula
tiv pentru cercetare, asigu- 
rindu-l finalizarea, valorifica

con-

rea reală. în acest fel, ar tt 
evitate și unele situații dez
avantajoase din trecut, în care 
părțile, nelegate prin nici un 
fel de obligații, nu urmăreau 
deopotrivă de interesate pă
trunderea în producție a re
zultatelor cercetării.

De pildă, colectivul cate
drei 
la 
„Gheorghe Gheorghiu-De;° - 
— în care activez — a făcut 
o convenție cu mina Filipeș- 
tii de Pădure pentru realiza
rea unui dispecer la o stație 
centrală de legătură cu lo
comotivele din galerii. Cer
cetarea s-a soldat cu rezultate 
utile, prototipul a dat bune 
rezultate, dar... el a rămas 
tot în stadiul de prototip, deși 
utilizarea lui pe o scară mai 
largă ar fi adus importante 
avantaje. Alteori au fost ca
zuri cînd o unitate produc
tivă, după ce a solicitat unei 
unități științifice să efectue
ze o lucrare, a preferat ca, 
pe neașteptate, să soluțione
ze problema prin importarea 
unei licențe din străinătate. 
Cred că asemenea aspecte ar 
fi fost evitate dacă ar fi exis
tat relații contractuale pre
cise.

Au fost însă și întreprin
deri care au manifestat o a- 
titudine activă față de cer
cetările de la catedre, apli- 
cînd cu operativitate și suc
ces în producție realizări ale 
științei românești care au 
permis modernizări ale pro
ceselor tehnologice. Institu
tul de foraj-extracție de la 
Cîmpina. de pildă, a aplicat 
cu bune rezultate instalația 
de modelare a pompajului 
de adînc, la care colectivul 
catedrei noastre a lucrat în 
colaborare cu un grup con
dus de prof. univ. Edmond 
Nicolau.

Cred, de asemenea, că prin 
contracte unfversitafe-produc- 
ție s-ar putea Îmbunătăți șl 
unele probleme ale dotării 
tehnico-materiale a catedre
lor, căci întreprinderile ți 
ministerele, adică beneficia
rii, ar participa mult mai in
teresați la înzestrarea labora
toarelor de cercetări din uni
versități cu aparatură moder
nă, știind că sporind poten- 

sporesc ,

de telecomunicații de 
Institutul politehnic

țialul acestora își 
propriul lor potențial.
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Bălcescu

Unitatea națională fu visarea iubită a voevozilor noștri cei vi
teji, a tuturor bărbaților noștri cei mari, care întrupară în sine 
individualitatea și cugetarea poporului, spre a o manifesta lumii. 
Pentru dînsa ei trăiră, munciră, suferiră și muriră. Pentru dînsa 
Mircea cel Bătrîn și Ștefan cel Mare se luptară toată viața lor în
delungată și traseră asupră-le năvălirea îngrozitoare a Turcilor, 
pentru dînsa Mihai cel viteaz cade ucis în cîmpul Turda, pentru 
dînsa Șerban Cantacuzino bea otravă, pentru dînsa Horia moarte 
cumplită pe roată suferi. Desele războaie între Moldova și Țara 
Românească n-avură altă pricină : luptîndu-se pentru supremație, 
aceste țări se luptau pentru unitate. Dar din nenorocire domnii și 
boierii țărilor, inspirați de simtimentul egoist și individual, nu își 
ziseră : „Sîntem cu toți Români, sîntem frați, hai să ne unim țările 
împreună", ci ziseră: „Sîntem Moldoveni sau Munteni, să ne supu
nem nouă țara Muntenească sau țara Moldovei". De aci iscară 
susceptibilități și împerecheri fatale, care împiedicară unirea de 
obște dorită. Aceea ce concuista n-a putut isprăvi, frăția o va face. 
Aceea ce voevozii noștri cei mari cu vitejia lor n-au putut, poporul 
armat și întărit de un principiu o va putea.

(Din „Mersul revoluției tn istoria românilor’, 1850)

Acel veac nu arătase încă în Europa o asemenea armie nici un 
asemenea general. în toate părțile se zicea că Mihai a coprîns 
Ardealul în unsprezece zile și Moldova în numai opt. Toți dușma
nii săi se îngroziră. Ei se încredințară că singuri nu pot face nimic 
împotrivă-i, ci numai coalizîndu-se toți împreună.

Mihai ajunsese acuma în culmea slavei și a mărimei ce el visase. 
Cinci ani abia trecuse de cînd el trăsese sabia spre a apăra țara 
sa de tirania turcească și după mulțime de eroice triumfuri, res
pinse potopul turcesc departe de dînsul și de întreaga Europă creș
tină. Nu numai atît El voi a-și crea o patrie mare pe cît ține pă- 
mîntul românesc și norocul ajutîndu-l, în cîteva luni Ardealul, 
Moldova și o parte din Banat sînt unite cu Țara Românească.

KoSăI niceanu

Acest jurnal este „Steaua Dunării Române"prin urmare, poli
tica sa nu poate să fie decît politica seculară a românilor, poli
tica națională care — spre onoarea publiciștilor noștri — se ur
mează și se sprijină de întreaga presă românească, cu mai mult 
sau mai puțin talent, însă fără excepție, și cu aceeași neobosită 
rîvnă și călduros patriotism, politică care se rezumă în aceste ct>- 
vinte : autonomia Principatelor, unirea Principatelor. [...]

Un popul omogen de cinci milioane — înțelegem numai popu
lația îmbelor Principate — ce secoli întregi și prin atîte catastrofe 
și-a păstrat existința și istoria, popului român poate și trebuie ea 
odată să trăiască cu însuși viața sa națională. [...]

Unitatea Principatelor a fost visul de aur, țelul isprăvilor a ma
rilor bărbați ai României, a lui lancu Huniad ca și a lui Ștefan 
cel Mare, ca și a Iui Mihai Viteazul, a lui Vasile vodă, ca și a lui 
Matei Basarab. [...]

Unirea Principatelor este dar dorința vie și logică a marii ma
jorități a românilor. „Steaua Dunării" este jurnalul Unirei. Prin 
aceasta ea nu urmează unei utopii; ea apără numai interesul 
vital al patriei. Unirea Principatelor este singurul mod în stare de 
a consolida naționalitatea românilor de a le da demnitate, putere 
și mijloace pentru a împlini misia lor pe pămîntul ce de cătră Cel 
de Sus li s-a dat spre moștenire.

(„Steaua Dunării”, Iași, 1 octombrie 1855),

H THEODOR AMAN
„Hora Unirii la Craiova"

(Din „Istoria românilor sub Mihai-Vodă-Viteazul*, 
cartea a IV-a”, „Unitatea națională”)

aaoveanu

Grfgorescu UNIREA DE LA 1859

JURĂMÎNT
vine ves- 
domnitor

se 
gu-

AI ecsanâd
■HaBsraaauMHanamîntr-o dimineață ne 

tea că s-a ales Cuza 
în amîndouă capitalele. Am lă
sat. tot, am pus șeaua pe cal, și 
fuga la tîrg. Atunci am văzul 
eu ce va să zică bucuria unui 
popor. Cîntece, jocuri, chiote 
în toate părțile. îți ieșeau oa
menii în drum cu oala plină cu 
vin,- care cum se întîlneau luau 
vorba de Cuza, de Unire, se 
îmbrățișau și încingeau horă în 
mijlocul drumului. Și era un 
ger de crăpau pietrele. Dar 
unde mai sta cineva în casă? 
Am văzut bătrîni cari plîngeau 
de bucurie. Vro săptămînă 
n-am mai putut lucra. Trimi
team la tîrg de două ori pe zi 
după vești. Plăteam cîte trei și 
cîte patru sfanți pe-o gazetă, 
și ne restrîngeam toți s-ascul
tăm noutăți „novitale" cum se 
zicea pe-atunci. Nici nu era 
chip să ne mai gîndim la alt
ceva. Mi-aduc aminte că stăm 
seara pînă tîrziu și făceam de- 
senuri alegorice despre Unirea 
Principatelor...

(Din volumul lui A. Vlahuță: 
„Pictorul N. I. Grigorescu")

Sub acest măreț castan 
Noi jurăm toți în

frăție, 
Că de azi să nu mai fie 
Nici valah, nici 

moldovan;
Ci să fim numai 

români
Intr-un gînd, într-o

unire,
Și să ne dăm mini cu 

mini 
Pentru a țării fericire.

(Această poezie a 
fost scrisă. Ia 25 mai 
1856, cu prilejul u- 
nei întruniri unio
niste).

Cei care vorbesc de împrejurările 
de la 5 și 24 ianuarie 1859 au obicei 
să arate că alegerea lui Cuza a fost 
neașteptată și a produs oarecare ne
dumerire. înfr-adevăr, pretendenți la 
tron erau alfii : un fost domnitor sau 
boieri din protipendadă, pe cînd 
Alexandru Ctiza, colonel și fost ad
jutant princiar, fost pîrcălab de 
Galați, nu era decîi un reprezentant 
al boierilor de al doilea rang — al 
burgheziei și intelectualității, cum am 
pulea spune acum. Numele lui Cuza, 
n-a ieșit însă, în alegerea de la lași, 
printr-o întîmplare ori un capriciu. 
Acest nume avea un prestigiu și, mai 
ales, o semnificație. [...]

Mai întîi de foaie însăși această 
alegere a unui reprezentant al boier
nașilor moldoveni înfățișa o primă 
unire — adică un acord al celor care 
căutau o soluție, pentru a împiedica 
dihoniile și intrigile. Cosiache Negri 
și Vasile Alecsandri. ei înșiși propuși 
pentru alegerea de domn, depun 
bucuroși ființile lor și meritele lor 
eminente pe altarul marelui ideal al 
vremii. Toți prietinii Unirii, într-o con
sfătuire solemnă și amicală în același 
timp, în casa societății de medici și 
naturalișfi din lași, acceptă numele

noului candidat ca pe o generoasă 
lozincă.

Numele lui Alexandru Cuza era le
gat de apriga luptă a unioniștilor din 
1857 prinfr-un act de mîndrie și no
bleță. El fusese semnalul protestelor 
vehemente ale unioniștilor și patrio- 
ților moldoveni contra alegerilor săl
batice prin silnicie ale cîrmuirii lui 
Vogoride.

Cum se știe, în generoasa Mol
dovă, ideea unirii Principatelor cu
prindea în ea noțiunea de sacrificiu 
— de sacrificiu conștient. Deci bătălia 
Unirii s-a dat aici, într-o societate ca- 
re-și avea făcută pregătirea prin ti
nerimea ei luminată.

fn Moldova acelei epoci se tipărise 
Cronica lui Șincai cu cheltuiala dom
nului ; apăruseră Poeziile populare 
ale lui Vasile Alecsandri, România 
literară și Steaua Dunării, Lelopisețile 
în ediția Kogălniceanu, Cînfecele și 
piîngerile lui Dumitru Bolinfineanu. în 
^tmosfera intelectuală de aici putuse 
trăi un Ion Ghica. Aici era patria cro
nicarilor și istoricilor vechi, care cei 
dintâi vorbiseră, pentru noi și pentru 
străini, despre unitatea neamului ro
mânesc. [...]

Strădania fără folos sunător e îm

Gtigore AlexanJrescu

UNIREA PRINCIPATELOR
DeJicafă viitorilor cleputați ai României

...Cînd citim în vechea carte a istoriei străbune 
Virtuți mari, ilustre fapte ale nației române, 
Care inimă stă rece ? care suflet nemișcat ? 
Cine n-are dor să vază țara sa în fericire, 
Cu legi bune, cu legi drepte. în tărie și-n unire, 
Cultivînd artele păcei pe al său pămînt bogat ?

Deputății asupra voastră ei privirea-și ațintează; 
Fala sau rușinea țărei se așteaptă de la.voi.

în tăcutele morminte, Bogdan, Mircea se-ntîlniră, 
Și-ntr-o lungă îmbrățișare pe români îi înfrățiră; 
împrejuru-le stau dese umbre de măreți eroi...
Ele astăzi zbor în aer, inimile-nflăcărează...

Fiii voștri vor ascunde a lor frunte în țarină,
Dacă voi acum, veți pierde marea cauză română, 
Prin meschine interese ce-n mici inimi locuiesc : 
Timpul trece, omul piere, dar a patriei iubire
E averea cea mai rară, cea mai scumpă moștenire, 
Ce de la părinți de merit nobili fii o priimesc.

(„Concordia”, 30 martie 1857)

prăștiată de boierimea mică, cea care 
ocupa slujbele țării, de profesori, in
stitutori, preoți. însuflețirea sfîntă 
trunde și în rîndurile poporului 
jos.

Numai cu elemente iluminate 
pulea duce luptă împotriva unui 
vern reacționar, aservit intereselor 
turcești și austriace. înfr-un timp cînd 
opera aprig cenzura presei și a scri
sorilor, se găseau umili conducători 
de diligențe care duceau în sacii o- 
ficiali corespondența plăcută cîrmuirii, 
iar în sîn ascundeau adrese și pro
clamații ale unioniștilor.

Cînd Vasile Alecsandri compune 
Păcală și Tîndală, Moldova în 1857, 
Hora Unirii apar oameni devotați care 
să le imprime și să le răspîndească în 
mii și mii de exemplare. Profesorul 
lifograf Parteni Antoni își stabilește 
o sucursală secretă a litografiei sale 
în via lui Kogălniceanu de la Copou 
(unde locuiesc eu astăzi), și elevii de 
la Academia Mihăileană slujesc drept 
curieri. (Și tatăl meu a fost unul din
tre aceștia). [...]

Cuza înfățișa un simbol atît al aspi
rațiilor de unire cît și al unor fierbinți 
doruri de cinste și dreptate, după 
care poporul nostru a tînjit înfodea- 
una. [,..]

La șezătorile iernii, țăranii bătrîni 
își aduc aminte nu numai de oca cea 
dreaptă a lui Cuza, dar și de obiceiul 
lui des de a umbla prin țară, spre a 
cunoaște suferințile celor umiliți și a 
pedepsi pe asupritori și pe slujbașii 
răi. Așa se povestește, despre înfri
coșata apariție care s-a arătat stare
țului grec de la mănăstirea Neamțu. 
Vodă și-a lepădat straiele sărace, a 
strălucit întru toată mărirea și a rostit 
potrivite vorbe de osîndă. Ascultăto
rii sfaturilor de sară afla cu plăcere 
și despre sancțiunea aplicată unor 
vornici ticăloși, în anumite sate, unde 
același voievod, cu înfățișare de ne
guțător, poposea cătră amurgul serii, 
cînd vin oamenii de la muncă și gă
sesc la poartă năcazurile. Stareți hră
păreți, boieri asupritori, slujbași abu
zivi : poporul a pus asupra lor bra
țul de dreptate a lui Cuza vodă.

Căci plugarul care venea din tre
cut aplecat asupra plugului și asupra 
brazdei, ca un rob negru și făcut, 
cunoștea înfăia dată, sub domnul U- 
nirii, un început de dreptate la care 
visaseră nedeslușit șiruri de gene
rații. [...]

(„Adevărul literar și artistig", 
25 martie, 1934).

pă-'

Cuînd în privire că dorința cea mai mare, cea mai generală, 
acea hrănită de toate generațiile trecute, acea care este sufletul 
generației actuale, acea care, împlinită, va face fericirea genera
țiilor viitoare, este Unirea Principatelor într-un singur stat, 
o unire care este firească, legiuită și neapărată, pentru că în Mol
dova și în Valahia sîntem același popul, omogen, identic ca nici 
un altul, pentru că avem același început, același nume, aceeași 
limbă, aceeași religie, aceeași istorie, aceeași civilizație, aceleași 
instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri, și aceleași spe
ranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, 
aceleași dureri în trecut, același viitoriu de asigurat și în sfîr- 
șit aceeași misie de împlinit;

Luînd în privire că această unire o dorim nu pentru ca să lovim 
drepturile și să amerințăm pacea altora, ci numai pentru ca să 
asigurăm drepturile și pacea noastră, și că, dimpotrivă, această 
unire — la care au contribuit toate generațiile trecute, lucrînd de 
a ne da aceleași instituții și legi — împlinind o vie dorință a na
ției noastre și făcîndu-se pentru noi un izvor de bună rînduială, de 
iconomie, de legalitate, de dignitafe și de regenerate generală..."

(Din discursul rostit în 7 octombrie 1857)

imitrie Boîintineanu

LA UNIRE
„Așadar nici Unirea, a României soartă 
Nu poate să o schimbe aicea pe pămînt ? 
în cărțile ursitei ea este scrisă, moartă, 
Ca cele alte neamuri ce astăzi nu mai sînt ?“ 
Așa răsună tristă cîntarea desperării.
A celor ce văd umbra plăpîndei lor ființi 
Mai mare decît umbra nemărginită-a țării 
Și a viitorimii! bărbați cu mici credinți! 
Nu ! nu ! Unire dragă ! tu nu faci ce zic ei! 
Un rîu, ieșind, din sinul sorgintii ce îl varsă, 
E mic, dar cît se scură, cît trece printre văi, 
Se umflă, se lățește, și mare se revarsă. 
Așa și tu vei crește cu timpul, o, unire ! 
Pieri-vor și tiranii și robii demni de ei, 
Ursita îți păstrează în viitor mărire, 
Și viață și putere să dai la frații mei.
Atunci aceste patimi ce nu cunosc cuvînt, 
Ce nu cunosc nimica a fi mai sus de ele, 
Unire ! se vor stinge ca niște nori la vînt 
Ce-ncongiură de umbră lumina unei stele. 
Al lebedei pui este, cînd a venit la viață, 
Urît; nimic nu spune că va veni o zi 
în care o să fie o pasăre măreață.
Așa, Unire, sîntă, tu ești ursită-a fi.

(Din volumul „Poezii”, 1865)

Negri

Trăiască Moldova I Trăiască Vala
hia! dar învrednicească-ne Dumnezeu 
să putem striga înfr-o zi: Trăiască Ro
mânia unităl Atunci, fraților, soarele lu- 
minei va păfrunde și va împrăștia adîn- 
cul întuneric în care zăcem ; afunci 
numai vom fi ceea ce trebuie să fim, 
adecă fiii unei singure și puternice 
moșii ! [...]

...Ce ne lipsește ca să ajungem un 
neam tare? UCtirea. Numai Unirea!... Să 
trăiască Unirea românilorl

Urarea și închinarea mea esle ca a- 
ceasfă strălucită zi, în care ne-am a- 
dunat ca să serbăm falnica umbră a 
lui Ștefan, patronul faptelor mărețe, a- 
ceaslă zi să fie și pornirea unei strîns 
încleștate legături înfre noi de a lucra, 
cu toții, la ridicarea din țarină a Ro
mâniei, și de a ne trezi în sfîrșit Ia 
glasul eroicului său trecut, sfrigînd cu 
toții: Trăiască unita Românie!

(2? decembrie 1848)

N. G ane
Eram un băietan abia ieșit 

din școli și cu musteața nu toc
mai bine răsărită, cînd fui nu
mit membru la Tribunalul de 
Suceava, în timpul scurtei căi- 
măcămii a lui Theodor Balș. 
Se știe că după moartea lui 
Balș, Poarta a numit caimacam 
în Moldova pe principele Ne- 
ctllai Conachi Vogoridi.

în Folticeni. orașul meu na
tal. era pe vremea aceea o ge- 
neratiune întreagă de tineri ex
ceptional de numeroasă, com
pusă cîte din doi și trei frați [...] 
toti în număr de aproape 40 
uniți prin strînse legături din 
copilărie și care îmbrătoșasero 
cu entuziasm ideea mare și mîn- 
tuitoare a Unirei.

Toti eram gata să facem 
orice jertfe cu averea și per

soana noastră pentru realiza
rea acestui ideal care ni se în
fățoșa ca un soare luminos pe 
ceriul patriei noastre.

Ol Doamnei Ge sus erau a- 
tunci inimile tuturorl Gu ce 
foc, cu ce curaj, cu ce abnega- 
tiune lucra fiecare pentru ma
rele scop de regenerare a nea
mului românesc.

Era o suflare puternică de 
reînviere care trecea peste tară 
și căreia nici un obstacol din 
lume n-ar fi putut să-i puie stă
vili.

Si totuși, biruința nu era de 
loc sigură, căci aveam dușmani 
strașnici atît în afară cît și în- 
lăuntru, care ne stăteau în 
cale. [..,]

Iar înlăuntru aveam în con
tra noastră bătrina clasă privi
legiată, clasă refractară ia

orice progres, neaccesibilă la 
orice idee nobilă și patriotică. 
Ei ne numeau pe noi pantalo- 
nari, bonjuriști și căutau să 
ne convingă cu argumente ca 
de-al de aceste:

— Stiti voi ce vă așteaptă 
dacă nebuniile voastre se vor 
împlini? O să se desființeze 
rangurile de boierii, o să vă ieie 
la oaste, o să plătiți birl

Noțiunea egalității cetățe
nești nu intra deloc în mintea 
lor; iar tara ere predestinată, 
după dînșii. să Ue în veci su
pusă turcilor...

Asemenea oameni, cu aseme
ne idei nu ne puteau opune 
piedici serioase dacă n-ar fi 
fost sprijiniți din afară.

(Din volumul „Pagini răzlețe", 
1901)
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Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor

Tn zilele de 13 și 14 ianuarie 
1966 a avut loc Plenara Consiliului 
Central al Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România.

Au luat parte membrii și mem
brii supleanți ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, ai Comisiei 
Centrale de Cenzori, reprezentanți 
ai Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliului 
Național al Femeilor, ai unor mi
nistere și instituții centrale, acti
viști cu munci de răspundere din 
aparatul C.C.S., președinții consi
liilor regionale și ai unor consilii 
locale ale sindicatelor, reprezen
tanți ai presei.

La lucrările plenarei a partici
pat tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Pe baza raportului prezentat de 
tovarășul Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, plenara a examinat 
activitatea desfășurată de sindi
cate, contribuția lor în mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
planului de stat, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1965 și a stabilit —• în lumina 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1965 — sarcinile ce 
revin sindicatelor privind înfăp
tuirea obiectivelor planului de stat 
pe anul 1966. în lumina Directive
lor C.C. al P.C.R. eu privire la cri
teriile principale ale întrecerii so
cialiste — care vor sta la baza 
activității sindicatelor în mai 
buna organizare a întrecerii socia
liste — au fost stabilite măsurile 
necesare pentru aplicarea acestor 
criterii la condițiile concrete ale

întreprinderilor ți locurilor de 
muncă.

Plenara a examinat execuția 
preliminată a bugetelor sindicate
lor și de asigurări sociale pe anul 
1965, a aprobat bugetele pe 1966 și 
a adoptat hotărîrea cu privire la 
sarcinile ce revin sindicatelor în 
organizarea controlului obștesc 
privind aplicarea măsurilor în do
meniul protecției muncii.

Plenara a aprobat unele măsuri 
luate de Prezidiul C.C.S., în vede
rea pregătirii Congresului al V-lea 
al Sindicatelor din Republica So
cialistă România, și a stabilit nor
mele de reprezentare pentru ale
gerea delegaților la Congres.

De asemenea, plenara a aprobat 
activitatea delegației sindicatelor 
din Republica Socialistă România, 
care a participat la lucrările celui 
de-al VI-lea Congres Sindical 
Mondial.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru Dră
ghici.

Cu vie însuflețire, participanții 
la plenară au aprobat în unanimi
tate o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., în care se exprimă hotă
rîrea sindicatelor de a spori efi
ciența întrecerii socialiste în mai 
buna organizare și perfecționare a 
producției, pentru realizarea cu 
sueces a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor pe 1966, primul an al 
cincinalului, aducînd astfel o im
portantă contribuție la înfăptuirea 
cu succes a Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., măreț 
program de ridicare a patriei noas
tre pe noi culmi ale progresului și 
civilizației.

Printr e hotărîre a Consiliului de Miniștri
■>

S-au stabilit noi măsuri privind 
activitatea sportivă a studenților

INFORMAȚII

ÎN CINSTEA CELEI 
DE-A 45-A ANIVERSĂRI 
A PARTIDULUI, Casa 
regională de creație Iași 
pregătește o culegere li
terară din proza și ver
surile membrilor cena
clurilor literare din re
giune, care vor apărea 
alături de creațiile scrii
torilor ieșeni. în colabo
rare cu filiala Iași a U- 
niunii compozitorilor, se 
va edita o culegere de 
cîntece de masă consa
crate partidului.

9 Direcția generală a miș
cării din Ministerul Căilor Fe
rate anunță că, începînd de 
luni 17 ianuarie, trenul de per
soane cu aburi 61/62 de pe di
recția București — Ploiești — 
Buzău — Mărășești — Tecuci 
nord — Bîrlad — Iași se 
transformă în tren automotor, 
respectîndu-se aceleași ore de 
plecare si sosire.

ta combinatul avicol Ora
dea s-au scos din Incubatoa
re primele 4 serii de pul de o 
zi. Ptnă Ieri, combinatul a li
vrat unor unități agricole so
cialiste din regiunile Crl- 
șana. Maramureș și Hunedoa
ra 42 000 pui de o zi.

• Furnaliștti reșfteni au ela
borat pînă acum 1 000 tone de 
fontă peste prevederile planu
lui. Acest spor se datorește tn 
mare măsură îmbunătățirii re
gimului termic ai furnalelor și 
reducerii consumului de cocs.

• Ieri, ansamblul „Brîule- 
țul* din Constanta a prezen
tat la Potîrnichea, raionul 
Negru Vodă, noul spectacol 
intitulai „Hai la brîu’. Acesta 
este al 29-lsa spectacol pre
zentat în actuala stagiune, la 
care au participat peste 
11 000 de spectatori.

Consiliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România a stabilit 
printr-o hotărîre unele măsuri pri
vind activitatea sportivă din insti
tuțiile de învățămînt superior. în 
hotărîre se arată că studenții care 
participă la activitatea sportivă de 
masă și de performanță în e- 
chipele instituțiilor de învățămînt 
superior beneficiază, pe lingă 
drepturile de care se bucură toți 
studenții, de echipament sportiv, 
premii în obiecte, atunci cînd ob
țin primele locuri la campionatele 
universitare. Sportivii din echipele 
studențești de fotbal, care acti
vează în campionatul divizionar 
categoriile A și B, vor primi și in
demnizații speciale.

Cheltuielile privind organizarea 
și desfășurarea activității sportive 
de masă și de performanță în rîn- 
durile studenților, pregătirea și 
participarea lor la Universiadă, 
precum și drepturile materiale cu
prinse în această hotărîre se su
portă din bugetul de stat.

Hotărîrea prevede instituirea a 
300 de indemnizații pentru activi
tatea sportivă, în valoare de 200 și 
300 Iei lunar, pentru studenți și 
elevii din învățămîntul de cultură 
generală și profesional și tehnic. 
Acestea se acordă celor care obțin 
rezultate deosebite în activitatea 
sportivă de performantă, dacă la 
învățătură studenții îndeplinesc 
condițiile prevăzute pentru acor
darea burselor, iar elevii au cel 
puțin media generală 7. Indemni
zațiile se dau în numerar, indife

rent de veniturile părinților și 
chiar dacă studenții sau elevii be
neficiază de bursă.

Absolvenții instituțiilor de învă- 
țămînt superior pot continua acti
vitatea sportivă de performanță în 
cadrul echipelor studențești. Ei vor 
beneficia de drepturile ce se 
acordă studenților din echipe, pen
tru transport, cazare și masă în 
timpul deplasărilor, precum și pen
tru asigurarea echipamentului 
sportiv.

(Agerpres)

La 14 ianuarie a sosit în Capi
tală Jorge de Oliveira Maia, tri
misul extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Braziliei în Republica Socialistă 
România.

La sosire, la aeroportul Bănoa
sa, ministrul Jorge de Oliveira 
Maiâ a fost. întîmpinat de Gheor- 
ghe Luca, directorul adjunct al 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

★
O delegație de specialiști în do

meniul planificării, condusă de ing. 
Petrache Buzoianu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, a părăsit Capitala plecînd spre 
Franța. Delegația va face vizite la 
Comisariatul General al Planului 
din Franța și la alte instituții eco
nomice centrale, cu care ocazie va 
avea un schimb de păreri în proble
me de specialitate.

(Agerpres)

UN MILION DE SPECTATORI. Vi
neri seara, Teatrul german de stat 
din. Timișoara a prezentat cel de-al 
120-lea spectacol cu comedia muzi
cală „Lumpazivagabondus" de cla
sicul austriac Johann Nestroy. Cu a- 
cest prilej a fost sărbătorit cel de-al 
1 000 000-lea spectator al teatrului în 
cei 14 ani de activitate.

LA DEPARTAMENTUL GOSPO
DĂRIILOR AGRICOLE DE STAT a 
fost dezbătut ieri proiectul unui 
studiu tehnico-economic privind 
profilarea și organizarea produc
ției în gospodăriile agricole de 
stat din Lunca Dunării, a căror su
prafață va totaliza Ia sfîrșitul a- 
nului 1970 peste 310 000 hectare. 
Studiul stabilește structura cultu
rilor agricole, indicatorii de pro
ducție, eficiența economică și in
vestițiile necesare,

• La fabrica „Mondiala" din 
Satu Mare au fost introduse în 
producție de serie 9 produse 
noi : impermeabile cu burete
și impermeabile 
sintetice pentru 
touri bărbătești,

din teșituri 
femei, man- 
coștume din

plușcord pentru copii etc.

© Constructorii și mento
rii de la C.I.L. Sighetu Mar- 
mației au terminat la 13 ia
nuarie și dat în funcțiune 
un nou obiectiv al fabricii 
de mobilă curbată : secția 
presaj.

© La Nfisăud s-a construit și 
dotat cu aparatură modernă o 
policlinică nouă. Ea nu poate 
fi dată însă în funcțiune deoa
rece întreprinderea de construc- 
tii-montaje energetice din Cluj 
tărăgănează racordarea la re
țeaua electrică.

Se amenajează un nou patinoar tn Capitală. (Terenul „Pro
gresul’ din str Dr, Staicovici)

® în liceele din întreaga 
tară se difuzează buletinele de 
documentare pedagogică, elabo
rate de Biblioteca centrală pe
dagogică din București. Ele 
cuprind comentarii despre stu
diile de specialitate apărute în 
presa pedagogică privind acti
vitățile didactice și științifice 
desfășurate de profesori.

• în raza trusturilor de fo
ra) Tg. Jiu, Pitești, Ploiești și 
Molnești a tnceput săparea 
unor noi sonde. în acest 
an volumul de foraj va 
crește în mod simțitor față de 
anul trecut, extlnzîndu-se fo
rajul de mare adîncime.

O.S.T.A. NE INFOR
MEAZĂ că miine sosește 
în Capitală Ansamblul de 
stat de cîntece și dansuri 
populare al R. P. Albania. 
El va susține două specta
cole la București, în zilele 
de 18 și 19 ianuarie în sala 
C.C.S-, ora 20,00. în zilele 
următoare ansamblul va 
apărea pe scenele din 
Ploiești, Adjud, Bacău, P. 
Neamț, Buhuși, Galați și 
Brăila.

Noua clădire a Stație! de Sal
vare din Capitală

(Foto : M. Cioc)

• La Vișna Veche, raionul 
Corabia, vor tncepe zilele a- 
cestea lucrările de construcții 
Ia cea de-a 23-a stațiune de 
mașini și tractoare din regiunea 
Oltenia.

LOTO

La tragerea Loto din 14 ia
nuarie 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 
30 15 9 23 12 60 22 55 90 79

Premii suplimentare : 76 85 9 
Fond de premii : 1 020 333 lei.

COMUNICAT COMUN 
SO VIETO-VIETNAMEZ
MOSCOVA 14 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că cu prilejul 
vizitei făcute de delegația sovieti
că, condusă de A. N. Șelepin, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., în R. D. Vietnam a foșt 
semnat și dat publicității un comu
nicat comun.

★

PEKIN 14 (Agerpres). — La 14 
ianuarie, delegația Uniunii Sovie
tice condusă de A. N. Șelepin,

membru al prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C,U,S„ a părăsit Pekinul, 
unde a făcut o escală în drum spre 
patrie după vizita în R. D. Viet
nam. Pe aeroportul din Pekin, de
legația a fost condusă de Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vice-premier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Van Bin-nan, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, ministru adjunct al a- 
facerilor externe, și de alte persoa
ne oficiale.

Vizita I 0 cuvîntare a lui
delegației de partid 
și guvernamentale 
sovietice 
in R. P. Mongolă

DARHAN 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale sovietice în 
orașul Darhan, unde se construiește 
un important complex industrial și 
energetic al R. P. Mongole, a avut 
loc un miting al prieteniei. Au luat 
cuvîntul J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, L. I. Brejnev, prim-se- 
cretar al C, C. al P.C.U.S., repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
oraș. In aceeași zi, delegația so
vietică, însoțită de conducători de 
partid și de stat mongoli, a făcut 
o vizită la Uniunea agricolă a ara- 
ților „Prietenia mongolo-sovietică".

Todor Jivkov
SOFIA 14. — Corespondentul A- 

gerpyeș, C. Linte, transmite: To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri, a luat cuvîntul la se
siunea anuală a Sfatului popular 
al orașului Sofia. După ce a rele
vat condițiile ce s-au creat pentru 
dezvoltarea multilaterală a Sofiei, 
pentru construcții industriale și de 
locuințe, el a vorbit despre noul 
sistem de planificare și conducere 
a economiei naționale și măsurile 
adoptate de partid și guvern pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

SOFIA

Cocteil la ambasada
Republicii
Socialiste România

VARȘOVIA

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 
ungare

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 
Varșovia a sosit o delegație guver
namentală a R. P. Ungare condusă 
de Apro Antal, vicepreședinte al 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, pentru a par
ticipa la cea de-a 6-a sesiune a 
Comisiei permanente polono-un- 
gare de colaborare economică. In 
timpul sesiunii va fi analizată co
laborarea economică dintre cele 
două țări și va fi elaborat progra
mul de colaborare industrială și 
tehnico-științifică.

SOFIA 14 (Agerpres). — Cu 
ocazia vizitei în R. P. Bulgaria a 
ministrului industriei construcții
lor de mașini din țara noastră 
Mihai Marinescu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la So
fia, Ioan Beldean, a oferit un coc
teil în saloanele ambasadei. Din 
partea bulgară au participat Mari 
Ivanov, președintele Comitetului 
pentru construcții de mașini, Sto- 
ian Siulemezov, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului de Stat al Plani
ficării, Ivan Popov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Convorbiri 
iugosla vo - belgiene

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
La Bruxelles s-au încheiat convor
birile iugoslavo-belgiene în cursul 
cărora au fost examinate posibi
litățile lărgirii schimburilor co
merciale dintre cele două țări. 
Părțile s-au pronunțat, de ase
menea, pentru încheierea unui 
acord cu privire la desființarea vi
zelor între cele două țări și pentru 
formarea unei comisii mixte iu
goslavo-belgiene de colaborare 
tehnică și industrială.

Constructorii 

despre ei înșiși

(Urmare din pag. I) 

cursul anului, se vor crea posibili
tăți mai mari pentru pregătirea 
din timp a frontului de lucru pen
tru anul viitor. Multi vorbitori au 
subliniat că hotărîfor în construirea 

predarea eșalonată a noilor locuin
țe este asigurarea pe fiecare șantier 
a unul ritm de lucru susținut și con
stant, încă din primele luni ale anului. 
Ce trebuie făcut pentru ca pe șan
tiere să se lucreze într-un aseme
nea ritm ? în consfătuire s-au fă
cut numeroase propuneri și su
gestii :

Proiectării

să nu uite

de productivitatea muncii

in execuție,

Ing. ALEXANDRU BUGEANU : 
„După părerea mea, se desprinde 
necesitatea ca în construcția de lo
cuințe să se acționeze în mai mare 
măsură în două direcții principale: 
asigurarea celor mai bune so
luții constructive la proiectare 
și specializarea continuă a cadre
lor tehnice. Vorbind de proiectare, 
aș sugera ca în alegerea și stabili
rea soluțiilor să se fină seama de rea 
Uzarea unei productivități maxime în 
execuție. Cu alte cuvinte să pri
meze economicitatea, reducerea 
timpului de execuție De ce? Pen
tru că în acest an, la unele șan
tiere s-a redus numărul blocurilor 
executate cu cofraje glisante, deși 
dispunem de loturi și cadre spe
cializate în acest scop. Totodată, 
unele soluții bune — cum ar fi fo
losirea planșeelor prefabricate la 

blocurile glisate — încep să fie a- 
bandonate. Rezultă că este vorba 
de inconsecvență în dezvoltarea 
unei experiențe pozitive, acumu
late de noi de-a lungul anilor, în 
folosirea unor metode moderne 
care asigură un ritm înalt în exe
cuția locuințelor".

...cadrele de conducere

să asigure

utilizarea rațională

a forței de muncă,

OVIDIU CRISTESCU, maistru: 
„Execuția în ritm rapid a con
strucțiilor implică — pe lîngă o 
bună organizare a muncii și folo
sirea metodelor avansate și a ma
terialelor noi — urmărirea, pas cu 
pas, de către cadrele tehnice, maiș
tri, șefi de brigăzi a desfășurării 
lucrărilor pe faze. Părerea mea este 
că nu se pot obține rezultatele scon
tate tn grăbirea ritmului de lucru, tn 
ridicarea calității lucrărilor și mai 
buna folosire a utilajelor pe șantiere 
dacă nu se iau măsuri hotărtfe ca ți 
in schimburile II și III să se asigure 
o asistență tehnică competentă. Ro
lul maiștrilor, al cadrelor tehnice 
ar trebui să crească și în ce pri
vește folosirea deplină și judici
oasă a timpului de lucru, întărirea 
disciplinei în muncă. Absențele 
nemotivate, înregistrate anul tre
cut în întreprinderea noastră, care 
se ridică la cifra medie de 7 zile/ 
om pe an, au determinat menți
nerea în plus pe șantiere a 160 de 
muncitori. Nu cred că greșesc dacă 
afirm că o atare situație a dus la 

o utilizare nerațională a forței de 
muncă, a tras în jos productivita
tea muncii".

...a utilajelor

GHEORGHE VILĂU, șef de 
echipă: „Consider că trebuie să 
fie adușă în discuție și o altă pro
blemă importantă a activității șan
tierelor — și anume îmbunătățirea 
indicilor de folosire a utilajelor 
și extinderea micii mecanizări. 
Utilajele existente pot fi mult mai 
bine folosite, prin organizarea rațio
nală a lucrărilor, mînuirea și întreți
nerea eu grijă, repartizarea lor ope
rativă Intre șantierele întreprinderii 
atunci cînd devin disponibile, 
în ce privește utilajele de mică 
mecanizare. îndeosebi cele pentru 
lucrările de finisaje, socotesc că 
ar fi nimerit ca direcția noastră 
generală să soluționeze mai repe
de, împreună cu forurile de resort 
ale industriei construcțiilor de ma
șini, problema fabricării în țară a 
acestor utilaje".

...șl sincronizarea

construcției

cu instalațiile

ING. PAUL BULBUC, șeful 
grupului de instalații: „S-a afirmat 
aici că noi, instalatorii, am devenit 
renumiți în spargeri de ziduri și 
planșee. Intr-adevăr, așa stau lu
crurile. Dar cum să procedăm alt
fel dacă golurile pentru trecerea 
conductelor și instalațiilor pe ori
zontală, dintr-o încăpere în alta, 
nu sînt prevăzute în proiecte ? E 
drept, se întocmesc anumite gra
fice prin care se coordonează lu
crările. Aș putea spune că în ela

borarea acestora am devenit spe
cialiști. Dai’ tot „specialiști" sîntem 
și în a nu respecta graficele. Cred 
că conducerea întreprinderii ar tre
bui să studieze posibilitățile de per
fecționare a coordonării lucrărilor de 
construcții cu cele de instalații și izo
lații, în sensul sincronizării operațiilor 
în timpul execuției, încă de 
ia începerea fiecărui bloc. Aceasta 
ar avea efecte favorabile directe 
asupra îmbunătățirii calității lu
crărilor de instalații șj finisaj".

Să evităm refacerile,

ALEXANDRU CIOBANU, șef de 
brigadă: „Părerea mea este că 
ar trebui stabilite criterii și obligații 
mai precise pentru întreprinderile 
furnizoare și în ce privește calitatea 
materialelor pe care le livrează. 
Mă refer îndeosebi la tîmplărie și 
feronerie. Este nevoie, totodată, să 
fie intensificat controlul tehnic de 
calitate pe faze de operații- Spun 
aceasta, pentru că refacerea lucră
rilor necorespunzătoare determină 
manoperă în plus, cheltuieli su
plimentare".

...și lucrările edilitare

tardive

ING. GH. VODANOVICI, șef de 
șantier: „Cred că a sosit timpul 
să se pună capăt practicii de a se 
executa lucrările edilitare după înce
perea construcțiilor. Aceasta frînea- 
ză ritmul de lucru pe șantiere, 
duce la prelungirea duratei de 
execuție a blocurilor de locuințe. 
Ar trebui să se introducă ca o re
gulă obligatorie pentru proiectant 
și constructor elaborarea docu
mentației și executarea în avans 
a lucrărilor edilitare".

în consfătuire, muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinderii nu 
scos la iveală laturile defectuoase 
ale muncii desfășurate pînă acum. 
Totodată, ei au indicat soluții valo
roase pentru remedierea lor cît mai 
grabnică, în scopul ridicării activi
tății șantierelor la nivelul sarciniloi 
sporite, calitativ superioare, prevă
zute de Directivele celui de al IX-lea i 
Congres al partidului. Este necesar , 
ca propunerile și sugestiile tăcute 
să fie temeinic analizate și puse în i 
scurt timp în aplicare, îneîf ele să I 
nu rămînS o amintire frumoasă.

Cum se resimte pe piață ritmul producției 
bunurilor de larg consum

(Urmare din pag. I) 

mestrului, mașini nr. 8 în a doua 
lună și mașini nr. 11 în a treia 
lună. Se înțelege că în felul aces
ta este foarte greu să se asigure 
în magazine un sortiment com
plet. S-ar putea face obiecția că 
transporturile în cantități mici 
provoacă fabricilor greutăți. Dar 
nu este așa. Graficele lunare pro
puse de comerț aveau în vedere 
livrări în cantități vagonabile.

Modul de livrare amintit mai 
sus se răsfrânge și asupra calității 
produselor. Presa a criticat recep
ția prin sondaj efectuată de co
merț și, mai ales, scăpările acestei 
recepții. Atunci însă cînd mărfu
rile sînt livrate la intervale lungi 
și în cantități mari deodată este 
foarte greu să se cerceteze calita
tea piesă cu piesă.

— Dar comerțul nu poate de
termina nici un fel de corecti
ve ale acestei situații ?

— Prin contactele directe cu 
conducerile ministerelor de resort 
se aduc, pe cale administrativă, 
unele corective. Cred însă că pro
blema ritmicității livrărilor către 
comerț ar trebui să fie rezolvată, 
în primul rînd, pe baza interesu
lui de care furnizorii ar fi normal 
să dea dovadă în aprovizionarea 
populației cu mărfurile produse 
de ei. în plus, și organele comer
țului pot interveni efectiv pentru 
îmbunătățirea acestei stări de lu
cruri. Astfel, conducerile între
prinderilor regionale ale comerțu
lui cu ridicata trebuie să asigure, 
în funcție de livrări, sortimentul 
necesar magazinelor, urmărind în
deaproape reasortarea operativă 
cu tot ce se găsește în depozite. Se 
știe, bunăoară, că magazinele au 
zile fixe de aprovizionare în ca
drul unei săptămîni. Dacă un anu
mit produs a intrat în depozit 
după trecerea acestei zile, să nu 
se aștepte săptămina următoare, 
ci să se trimită unităților respec
tive mărfurile de care au nevoie 
imediat ce sosesc acestea.

în acest domeniu există încă 
unele reglementări financiare după 
mine depășite, care opun, într-un 
fel, interesele organizațiilor o- 
merciale intereselor cumpărători
lor. De exemplu, unele I.C.R.M.-uri 

au intrat în noul an cu stocuri 
mai mici decît cele planificate la 
o serie de mărfuri pe care indus
tria le produce și le oferă în can
tități suficiente. I.C.R.M,-Craiova' 
a avut, la 31 decembrie, stocul cu 
aproape 1 milion lei mai mic la 
articole mărunte decît avea drep
tul șj obligația să aibă. Ce în
seamnă aceasta ?' Pur și sim
plu că se fac economii, prost înțe
lese și că de teama unor eventuale 
dobînzi penalizatoare s-a fugit de 
marfă; ca urmare, o serie de ar
ticole mărunte, mai ieftine, au 
lipsit din magazine fără nici, o 
justificare. Cu toate acestea, dacă 
indicatorii economici și financiari 
sînt realizați, activitatea între
prinderii poate fi considerată 
bună, încasîndu-se și cuvenitele 
premii. Iată cum interesul între
prinderii comerciale — stimulen
tul material — vine în contradic
ție cu interesul cumpărătorului. 
Socotesc că aceste reglemen
tări ar trebui revizuite și puse 
în concordanță cu noile ce
rințe. în aprecierea activității eco
nomice șl financiare a întreprin
derilor și organizațiilor comerciale, 
inclusiv în stimularea, lor, este o- 
bligatoriu să apară un indicator 
nou: calitatea deservirii.

— Din felul cum au fost înde
plinite contractele pe 1965 se pot 
trage concluzii pentru acest an ? 
— Firește. Analizînd lucrurile 

acum, la început de an. vor putea 
fi preîntîmpinate unele neajunsuri 
de mai tîrzîu. In documentele ul
timei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale s-a subliniat, pe bună 
dreptate, că o concepție modernă, 
înaintată, asupra organizării pro
ducției este de natură să asigure 
punerea în valoare a unor impor
tante rezerve din întreprinderi, 
folosirea integrală a capacităților 
de producție, realizarea unor in
dici superiori în activitatea eco
nomică. Printre acești indici în
țeleg și livrările către comerț, răs
punderea pentru respectarea an
gajamentelor asumate prin con

Din convorbirea de mai sus rezultă clar că sarcinile actuale ale 
desfacerii, exigențele tot mai mari ale publicului impun o cola
borare tot mai activă între industrie și comerț, îneît ceasornicul 
livrărilor să funcționeze ireproșabil, iar mărfurile să ajungă la timp 
la cumpărători. --r

tract- Ridic această problemă 
întrucît sectorul nostru și-a în
cheiat activitatea pe 1965 în- 
registrînd restante de circa 50 
milioane lei la mobilă, de 2 mili
oane pahare, importante can
tități de perii, pensule, mături 
etc. Mărfuri de peste 80 mi
lioane lei ne-au rămas datoare 
și întreprinderile de comerț exte
rior. Insist asupra celor de mai sus 
pentru că, în mod automat, dator
nicii au fost socotiți absolviți de 
obligații o dată cu intrarea în noul 
an, Dar oare publicul absolvă co
merțul de nerespectarea obliga
țiilor sale ? Sînt și unii res- 
tanțieri din timpul anului care 
„dau bătaie" și pînă la sfîr- 
șit se achită de îndatoriri, ie
șind basma curată, Cum s-a pre
zentat însă comerțul în fața cum
părătorilor, cînd tocmai în lunile 
de vară n-a putut pune în vînzare 
suficiente frigidere, de exemplu, 
(la 30 iunie, fabrica Sadu avea o 
restanță de aproape 8 900 bucăți), 
dar a umplut magazinele în lunile 
reci ? (cînd fabrica și-a recuperat 
restantele). îndeplinirea sarcinii 
trasate de partid și guvern de a 
se perfecționa producția și a se 
asigura desfășurarea ei ritmică în 
toate întreprinderile este hotărî- 
toare și pentru îmbunătățirea acti
vității de desfacere a mărfurilor.

— V-am ruga să ne vorbiți des
pre măsurile pe care intenționează 
să le ia comerțul pentru ca maga
zinele de specialitate să fie mai 
bine aprovizionate.

— Ministerul nostru va depune 
în continuare insistente serioase 
pe lîngă furnizori spre a obține la 
timp sortimentele cerute de popu
lație, întărind totodată recepția de 
calitate, care s-a dovedit a avea 
încă breșe destul de largi. întru
cît anul trecut unele mărfuri au 
lipsit din magazine deși existau 
în depozite, va fi întărit controlul 
asupra difuzării mărfurilor și va 
fi mărită răspunderea conducăto
rilor de întreprinderi șl organiza
ții aomerciale în această direcție.
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Agențiile de presă transmit:
• Lupte înverșunate în Kurdistanul irakian • Guvernul italian 

va cere vot de încredere ® COLABORARE SOViETO ENGLEZĂ ÎN EXPLORAREA

COSMOSULUI • Front comun de luptă pentru eliberarea Arabiei de sud

Detașamentele kurde
cuceresc noi poziții

CRESC SCHIMBURILE
DANEMARCEI

Brazilia Cipru
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DEZBATERILE DE POLITICĂ EXTERNĂ 
DIN PARLAMENTUL ITALIAN

1000 DE MORȚI Reducerea efectivelor
Șl 3000 DE RĂNIȚI trupelor 0. N. U

BAGDAD. Agențiile occiden
tale de presă relatează că în 
ultimele zile au avut loc lupte 
puternice între detașamentele 
kurde conduse de Barzani și for
țele guvernamentale. Lupte în- 
dîrjite au avut loc, îndeosebi, în 
zona orașului Panjevin situat în 
partea de nord-est a Irakului. 
Ziarul „Etelaat" informează că 
orașul Panjevin a trecut din nou 
sub controlul detașamentelor lui 
Barzani, împreună cu alte două 
mici localități situate în apro- mentale.

pierea lui. Agenția Reuter rela
tează că detașamentele conduse 
de Barzani înaintează în direcția 
orașelor Kirkuk, important cen
tru petrolier, și Mossiil. Potrivit 
aceleiași agenții. în regiunea ora
șului Kirkuk se dau lupte grele 
între detașamentele kurde și 
trupele guvernamentale. Ziarul 
irakian „Keyhan" menționează că 
în cursul ultimelor lupte detașa
mentele lui Barzani au provocat 
mari pierderi trupelor guverna-

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
Ministrul de externe danez, Haek- 
kerup, luînd cuvîntul în Folketing, 
a făcut o expunere de politică ex
ternă. După cum relatează agenția 
de presă D.P.A., cu acest prilej el 
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu creșterea schimburilor co
merciale și culturale dintre Dane
marca și țările socialiste. Haekkerup 
a amintit că guvernul danez a luat 
în anul trecut măsuri pentru in
tensificarea comerțului cu țările 
din Europa răsăriteană. El a pre
cizat că au fost încheiate acorduri 
comerciale pe termen lung cu Po
lonia, România și Bulgaria.

14. — Corespondentul 
I. Mărgineanu, trans- 
și vineri au continuat

HAVANA

Unitate de acțiune
CAIRO 14 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat oficial, Frontul de 
eliberare națională din Arabia de 
sud și Organizația pentru elibera
rea sudului ocupat (O.L.O.S.) au fu
zionat înfr-o singură organizație ce 
va purta denumirea de Frontul de 
eliberare al Arabiei de sud. în le
gătură cu aceasta, secretarul gene
ral adjunct al Ligii Arabe, Sayod 
Nofal, a dat publicității o declarație 
în care arată că această ho- 
tărîre constituie „un rezultat Im
portant pe calea luptei pentru eli
berarea teritoriilor din Arabia de 
sud ocupate de colonialiștii brita
nici". „Noua organizație, se spune 
în comunicat, sprijină rezoluția 
O.N.U. prin care se cere retragerea 
trupelor britanice din Aden și din 
protectoratele din această regiune*.

Lucrările conferinței
fricontinentale

HAVANA 14 — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
în ziua de joi, precum și vineri 
dimineața au continuat întîlnirile 
între șefii de delegații în cadrul că
rora s-au definitivat o serie de do
cumente, printre care rezoluția pri
vind crearea unui organism perma
nent tricontinental și declarația ge
nerală a conferinței de solidaritate 
a țărilor din Asia, Africa și Ame
rica Latină.

S-a stabilit înființarea ca orga
nism permanent cu sediul la Hava
na a unui secretariat compus din 
12 reprezentanți din Vietnam, Co
reea, Siria și Pakistan — pentru 
Asia ; din R.A.U., Guineea, coloniile

portugheze și Congo (Leopoldville) 
— pentru Africa ; din Republica 
Dominicană, Venezuela, Chile și 
Porto Rico — pentru America La
tină.

ROMA 
Agerpres, 
mite: Joi 
în Camera deputaților a parla
mentului italian dezbaterile con
sacrate politicii externe a gu
vernului. De asemenea, se discu
tă implicațiile demisiei fostului 
ministru de externe, Amintore 
Fanfani. în cuvîntările lor, de
putății opoziției au exprimat 
ideea că acordarea de sprijin po
liticii S.U.A. în Vietnam nu adu
ce foloase Italiei. Atașamentul 
față de politica Statelor Unite 
în Vietnam, a spus secretarul 
Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare, Tullio Ve- 
chietti, constituie o problemă 
foarte gravă și comportă o răs
pundere serioasă pentru guver
nul țării. El a atras atenția 
asupra pericolului pe care îl re
prezintă politica de „escaladare" 
a S.U.A. în Vietnam.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian, Luigi Lon
go, a arătat că demisia lui Fan- 
fapi are o importanță politică 
deosebită, dat fiind faptul că 
fostul ministru de externe a avut 
o serie de inițiative în diferite 
organe internaționale care au 
demonstrat înțelegerea sa față de 
faptul că politica S.U.A. în Asia 
de sud-est se află în impas. Lon
go a subliniat că grupul parla
mentar comunist dorește să știe 
„care sînt mtențiile reale ale 
guvernului în problemele de po
litică externă".

Vineri, Amintore Fanfani a fă
cut o declarație în care a prezen
tat motivele demisiei sale. Apoi, 
primul ministru Aldo Moro a a- 
nunțat că la sfîrșitul dezbaterilor 
de politică externă va cere un vot 
de încredere în guvern.

RIO DE JANEIRO 14 (Ager
pres). — O mie de morți, dintre 
care o mare parte se află încă sub 
dărîmături, sute de edificii distruse, 
3 000 de răniți, peste 50 000 de per
soane care au rămas fără adăpost 
și pagube materiale incomensura
bile, acesta este bilanțul oficial al 
pierderilor în orașul Rio de Ja
neiro și împrejurimile sale, ca ur
mare a ploilor torențiale și alune
cărilor de teren calificate drept ca
tastrofa secolului.

Mari pagube materiale și umane 
au fost înregistrate și în orașele 
apropiate de Rio de Janeiro ca Pe- 
tropolis, Niteroe, Teresopolis.

Apa potabilă este împărțită cu 
severitate pe tot cuprinsul statu
lui Guanabara. Populația a fost 
vaccinată în masă pentru a se 
preveni epidemiile de febră ti
foidă.

NICOSIA. Comandamentul for
jelor O.N.U. în Cipru a făcut cunos
cut că efectivul trupelor sale va fi 
redus în următoarele zile cu 750 de 
persoane. Forjele O.N.U. în Cipru 
numără în prezent 6 000 persoane și 
sînt compuse din contingente brita
nice, irlandeze, canadiene, finlande
ze, daneze și suedeze.

CIUDAD DE MEXICO. Cu în
cepere de la 1 ianuarie, în Mexia 
a intrat în vigoare o lege care in
terzice guvernelor străine și or
ganismelor acestora, precum șl 
grupurilor financiare și persoane
lor particulare străine de a parti
cipa la băncile mexicane particu
lare sau la înființarea de filiale in 
Mexic. Această lege vizează, în 
primul rînd, cercurile bancare din 
S.U.A.

La Da Nang în timpul recentelor 
„operații de pedepsire" soldați 
americani ridicînd o familie sud- 
vietnameză suspectată de co
laborare cu forțele patriotice

Cartiere de locuințe 
nu baze de rachete!

OLANDĂ

TOKIO 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei ședințe a 
Adunării municipale a capitalei 
japoneze, Hibino, viceguvernatorul 
orașului Tokio, s-a pronunțat îm
potriva hotărîrii Direcției apărării 
naționale a Japoniei de a construi 
într-un raion al orașului Tokio o 
bază pentru lansarea rachetelor de 
tip „Hawk". Municipalitatea, a 
spus viceguvernatorul, a elaborat 
un plan de a construi un cartier 
de locuințe în acest raion, unde 
Direcția apărării naționale a Japo
niei intenționează să înceapă în 
martie construcția uneia dintre 
bazele sale.

Scepticism in 
intilnirea de
într-o declarație făcută la Haga, 

Luns, ministrul afacerilor externe 
al Olandei, a exprimat îndoiala 
guvernului său în ce privește utili
tatea întîlnirii „celor șase" ce ur
mează să aibă loc la Luxemburg 
între 17—18 ianuarie. După Luns, 
punctele de vedere ale Franței și 
ale partenerilor ei sînt încă prea 
îndepărtate pentru ca o înțelegere 
să fie posibilă.

„Nu se poate merge la o nego
ciere al cărei eșec este previzibil1<<

U.R.S.S. - Venus - Anglia
MOSCOVA. Agenția TASS a- 

nunță că au început o serie de 
experiențe pentru explorarea 
planetei Venus prin mijloace ra
dar. In legătură cu aceasta, acad. 
V. Kotelnikov a relatat unui co
respondent al agenției următoa
rele: „La 9 ianuarie noi am 
transmis in direcția planetei Ve
nus un semnal radio neîntrerupt 
timp de 6 ore. Reflectat de su-

prafața planetei, semnalul a fost 
recepționat de antena observato
rului Jodrell Bank. Distanța de 
80 milioane de kilometri a fost 
parcursă de semnal în 6 minute. 
Prima experiență de transmisie 
prin radio U.R.S.S.-Venus-An
glia este un nou pas în explora
rea planetelor prin mijloacele de 
radiolocație. Experiența cosmică 
comună continuă'1.

Mesajul președintelui Johnson
cu privire la „starea Uniunii

• Cheltuielile legate de Intervenția în Viet
nam vor fi sporite ® Repercusiuni pe pian intern

(Urmare din pay. I)

trustului englez „British 
Petroleum Company" și 
Companiei americane 
„Gulf Oil Corporation". 
Fondînd societatea „Ku
weit Oii" pe principiul fif
ty-fifty de împărțire a be
neficiilor, cele două mono
poluri au căpătat dreptul 
exclusiv de prospecțiune 
și de extracție a petrolu
lui. Producția a crescut 
vertiginos, an de an. As
tăzi, ea atinge, potrivit 
buletinelor oficiale ku- 
weitiene, cifra de 100 mi
lioane tone.

De cîțiva ani, ca urma
re a nemulțumirilor cres- 
cînde manifestate de ma
sele populare în legătură 
cu înstrăinarea acestei a- 
vuții naționale, nemulțu
miri care au găsit ecou 
în parlament, statul ku
weitian a preluat jumăta
te din exploatările
cesionate, rămînînd însă 
ca petrolul extras 
cumpere aceleași compa
nii. Iar dacă înainte sta
tul primea de la compa
niile străine sume derizo
rii în raport cu imensele 
lor profituri, acum înca
sează 50 la sută din va
loarea țițeiului exploatat. 
Un funcționar din minis
terul informațiilor ne-a re
latat că vînzarea petrolu
lui aduce statului un ve
nit anual de peste 400 mi
lioane dinari (1 dinar ■=■ 
2,8 dolari). Din această 
sumă mai bine de jumă
tate revine proprietarilor 
de terenuri petroliere, oa
meni din protipendada 
kuweitiană, care-și depun 
sumele încasate la băn
cile engleze.

AHMADI

weit, capitala țării, unde 
spațiile verzi sînt mai 
rare, Ahmadi apare ca o 
grădină în care abundă 
arborii, arbuștii, florile. 
In acest loc se concen
trează tot petrolul brut al 
Kuweitului, adus prin con
ducte trasate parcă cu ri
gla pe nisipul auriu din 
nordul îndepărtat (Raudt- 
hatain, Sabriya), sau din 
imediata vecinătate (Mag- ' 
wa, Minagish, Gudair, 
Burgam). Cele mai mari 
zăcăminte sînt în zona 
Burgam, la 10 kilometri 
sud de Ahmadi. Izolată în
tre nisip și cer, o mică in-

Fără îndoială că, în si
tuația Kuweitului, unde 
urmările fostei dominații 
economice și politice stră
ine se mai resimt cu tă
rie, Unele cercuri locale 
păstrînd încă legături se
rioase cu metropola de o- 
dinioară, orice măsură 
menită să favorizeze dez
voltarea sectorului de stat 
întîmpină greutăți. Coti
dianul de limbă engleză 
„Daily News", de pildă, 
seamănă printre cititori 
îndoiala asupra utilității 
viitoarei rafinării pe care 
statul kuweitian vrea s-o 
construiască și a ian-

prins unele măsuri pentru 
a ameliora situația econo
mică și standardul de via
ță al populației. S-au în
treprins pași pentru dez
voltarea 
proprii, avînd ca bază re
sursele petroliere, s-au
înălțat construcții care
modernizează înfățișarea 
principalelor orașe, s-au 
ridicat așezăminte social- 
culturale — spitale, școli 
etc. Totuși — și oficiali
tățile din Kuweit nu as
cund acest lucru — mai 
sînt multe de făcut pen
tru ca populația țării să 
aibă asigurate condiții de

unei industrii

con-

sa-l

40 de kilometri cu mași
na — și ne aflăm într-un 
oraș cochet, cu 15 000 de 
locuitori, apărut pe hartă 
grație industriei petrolie
re. Spre deosebire de Ku
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sialație argintie atrage a- 
tenția. E stația de sepa
rare a gazului de petrol, 
care funcționează auto
mat, zi și noapte, pentru 
a ține piept fluviului de 
țiței adus prin conducte 
din peste 300 puțuri. După 
separare, petrolul brut es
te pompat la mina Ah
madi — portul maritim. 
De mai bine de treizeci 
de ani pe aici se scurge 
aurul negru kuweitian.

în vecinătatea minei 
Ahmadi se află o rafină
rie care prelucrează nu
mai aproximativ 4 milioa
ne tone țiței anual. Res
tul pînă la 100 milioane 
tone se exportă în stare 
brută. Kuweitul este un 
exemplu de țară care, 
datorită dominației mo
nopolurilor străine, nu 
poate exploata bogățiilș 
sale în propriul interes, 
fiind lipsită de o industrie 
producătoare de utilaj 
petrolier, de ramuri care 
să valorifice superior pe
trolul.

damentului său economic. 
După cum au remarcat u- 
nii dintre interlocutorii mei, 
faptul nu-i întîmplător. 
Directorul ziarului, dl. Ab
del Aziz Messaid, este u- 
nul dintre 
care-și țin 
parte de 
dobînzile 
gleze.

O „PATRIE
A RENTIERILOR"?

acei „patrioți" 
milioanele de- 
țaiă, preferind 
băncilor en-

la 
ziare îl 
„Eldorado 

o „patrie 
ș.a.m.d.,

Ku- 
de- 

al 
a 

su-

Refeiindu-se 
weit, unele 
numesc un 
Orientului", 
rentierilor'
gerînd că imensele resur
se petroliere sînt de na
tură să asigure populației 
„raiul pe pămînt". Din pă
cate, realitățile nu confir
mă decît unilateral aceste 
aprecieri, numai în ce 
privește păturile avute.

Ce-i drept, folosind o 
parte din redevențele în
casate din exploatarea 
petrolului, statul a între-

viață la nivelul civiliza
ției contemporane. Fapt 
de care m-am putut con
vinge în cursul călătoriei 
prin această țară.

în Kuweit sînt numeroși 
muncitori originari din 
statele vecine, veniți cu 
speranța de a scăpa de 
lipsuri. Ei reprezintă mai 
bine de jumătate din 
populația țării de 460 000 
locuitori. în realitate, 
frustrați de orice ocrotire 
a legii, cei mai mulți din
tre ei îngroașă rîndurile 
nevoiașilor, fiind folosiți 
de companiile petroliere 
pentru a exercita presiuni 
în scopul menținerii unui 
nivel de salarizare redus, 
a unor rînduieli care să 
le asigure stoarcerea de 
profituri maxime. Am în- 
tîlnit pe unii dintre ei la 
jumătatea drumului dintre 
Ahmadi și Burgam. O așe
zare omenească, un sat 
fără nume. Barăci ridica
te din tablă, carton și 
scînduri. Copii neîngrijiți, 
cu fețe livide, scormoneau

prin nisipul fierbinte din 
fața „casei".

— Sînt locuințele noas
tre — m-a lămurit un mun
citor de la exploatarea 
petrolieră Burgam.

— Cît cîștigați pe lună?
— Lucrăm cu ziua și 

cîștigăm 900 de filși.
Exact costul unui kilo

gram de carne. Și reți
neți : în Kuweit și apa se 
plătește. Lipsa de apă 
constituie o veche cala
mitate pentru localnici. O 
legendă spune că unul 
dintre șeicii de prin par
tea locului nu înceta să 
repete că el avea destul 
petrol, dar că ar vrea să 
aibă și apă. S-au 
încercări de a i se 
face dorința, s-au 
noi puțuri, dar nu 
nit decît petrol. „Eu 
apă!" — striga șeicul.

în prezent s-au luat u- 
nele măsuri pentru ame
liorarea situației, prin 
construirea unei uzine de 
apă potabilă. în timp ce 
o vizitam, inginerul me
canic Saba Saba, originar 
din Siria, mi-a spus că 
se numără printre cele 
mai mari uzine de acest 
gen în lume. Produce 27 
milioane litri pe zi. Apa 
se extrage din mare, se 
filtrează, iar după aceea 
trece în instalațiile de 
distilare — un sistem 
de alambic. De aici ea es
te cărată cu mașini-cister- 
ne la clienți. Costul — 4,5 
litri = 1,5 filși (1 dinar 
- 1000 de filși).

— Pare că nu e chiar a- 
tît de scumpă — mă adre
sez inginerului Saba; uzi
na nu lucrează cumva în 
pierdere ?

— Aș, îmi răspunde in
ginerul, e rentabilă, foar
te rentabilă. Dacă n-ai 
produce profit, ea ar fi în
chisă.

Poate de aceea șeicul 
din legendă dorea cu atî- 
ta ardoare să găsească 
apă...

ameri- 
a spus 
centrul

S.U.A.

făcut 
satis- 
săpat 
a țîș- 
vreau

legătură cu 
la Luxemburg

astfel sînt interpretate în cercurile 
diplomatice belgiene declarațiile 
pesimiste făcute 
externe olandez, 
respective nu se 
țile provocate 
franceze privind 
misiei Pieței comune, precum și a- 
plicarea sistemului majorității ca
lificate în adoptarea hotărîrilor 
Consiliului ministerial, totuși se 
respinge ideea „preconcepută" a u- 
nui eșec al tratativelor pînă cînd 
Franța nu-și va defini cu precizie 
cererile sale.

de ministrul de 
Deși în cercurile 
ascund dificultă- 
de revendicările 
competențele Co-

WASHINGTON 14 (Agerpres).— 
Mesajul cu privire la „starea 
Uniunii", prezentat de președin
tele Johnson Congresului Statelor 
Unite, este dominat de problemele 
ce decurg din agresiunea 
cană în Vietnam, care — 
el — „trebuie să se afle în 
preocupărilor noastre".

în pofida afirmației că
„sprijină independența națională, 
dreptul fiecărui popor de a se con
duce singur și de a-și făuri pro
priile instituții", avîndu-se în ve
dere că „tendința tot mai accen
tuată în direcția independenței na
ționale este cea mai puternică 
forță din lumea de astăzi", mesa
jul reafirmă hotărîrea Administra
ției S.U.A. de a „rămîne în Viet
nam". „Nu există nici un motiv 
pentru a se pune la îndoială fer
mitatea angajamentului american" 
— a spus președintele, referindu-se 
la „acțiunea aeriană" împotriva 
Vietnamului de nord și la faptul 
că S.U.A. au sporit forțele com- 

sud 
de

că S.U.A. au sporit forțele < 
batante din Vietnamul de 
„pînă la efectivul lor actual 
190 000 de oameni".

„Astăzi, cupa primejdiei s-a 
plut în Vietnam" — a afirmat 
Johnson. „Acest conflict nu repre
zintă un episod izolat, ci un nou 
mare eveniment în politica pe care 
am urmat-o cu fermă consecvență 
începînd de la cel de-al doilea răz
boi mondial încoace. Criteriul ho- 
tărîtor îl constituie interesul Sta
telor Unite...".

Referindu-se la 
nente ale politicii 
de guvernul său, 
arătat că „primul 
forța". „Ca să menținem 
forță, a precizat el, vom avea ne
voie pentru viitorul an fiscal de 
cheltuieli în valoare de 58,3 mi
liarde dolari". în timp ce se apre
ciază că cheltuielile legate de in
tervenția în Vietnam vor spori cu 
5,8 miliarde dolari în viitorul an 
fiscal, toate celelalte cheltuieli din 
ansamblul bugetului federal vor 
spori numai cu 6 miliarde dolari. 
„Dacă necesitățile o vor cere, a de
clarat președintele, nu voi ezita să 
mă adresez din nou Congresului 
pentru alocări și venituri supli
mentare". Vizînd evoluția eveni
mentelor 
subliniază 
nevoiți să 
lungi și grele sau unei conferințe

um-

liniile perma- 
externe urmate 
președintele a 
principiu este 

această

din Vietnam, mesajul 
că „s-ar putea să fim 
facem fată unei lupte

lungi și grele, sau ambelor în a- 
celași timp".

Formulînd în continuare princi
pii ale politicii externe a S.U.A., 
mesajul menționează poziția față 
de armamentul nuclear, efortul 
pentru .„întărirea alianței pentru 
progres, a unității Europei, a Co
munității atlantice" etc.

Președintele S.U.A. a declarat 
că va cere Congresului „autoriza
ția pentru anularea restricțiilor 
vamale speciale, care constituie o 
barieră în calea sporirii comerțu
lui dintre Est și Vest".

în legătură cu problemele in
terne ale S.U.A.. președintele s-a 
referit la necesitatea modernizării 
Administrației și a unor instituții 
federale, a formulat intenția de a 
prezenta Congresului propuneri 
privind domeniul sănătății și edu
cației, „războiul împotriva sără
ciei". combaterea vicierii rîurilor, 
pericolul creșterii criminalității, 
discriminarea rasială, construcțiile 
de locuințe. Președintele și-a a- 
nunțat intenția de a propune un 
amendament constituțional care 
să prelungească mandatul mem
brilor Camerei Reprezentanților de 
la 2 la 4 ani.

în domeniul economiei, mesajul 
se referă la o serie de probleme 
privind veniturile salariaților și 
profiturile întreprinderilor, impo
zitele, locurile de muncă. „Compa
niile au obținut beneficii mai mari 
decît oricînd... aceste beneficii au 
crescut în ultimii cinci ani cu 65 la 
sută și chiar mai mult, iar numai 
anul trecut cu 20 la sută". Cheltu
ielile bugetare ale S.U.A. pe anul 
fiscal 1966—1967 vor însuma 112,8 
miliarde dolari, iar veniturile 111 
miliarde dolari. Președintele a a- 
tras atenția asupra pericolului in
flației, afirmînd că „este necesar 
ca atît muncitorii cît și patronii să 
dea dovadă de reținere în dome
niul preturilor și salariilor". în 
mesaj se subliniază că „din cauza 
sporirii cheltuielilor militare" este 
de dorit ca Congresul să anuleze 
temporar reducerile unor impozite 
indirecte, să se îmbunătățească 
sistemul de stabilire a impozitelor 
pe venituri, să se urgenteze strîn- 
gerea impozitelor. Totodată, pre
ședintele S.U.A. a afirmat că in
tenționează să ceară Congresului 
să examineze unele măsuri care 
„să dea posibilitatea de a acționa 
în mod eficient în cazul unor 
greve".
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LAGOS. în capitala Nigeriei au 
avut loc vineri noi incidente pro
vocate de o demonstrație a stu
denților în fața parlamentului. 
Poliția, care a intervenit pentru a 
împrăștia manifestația, a folosit 
gaze lacrifnogene. Un ziar al opo
ziției din vestul Nigeriei a relatat 
vineri că în timpul incidentelor 
din localitățile Abeokuta și Iba
dan, 19 persoane au fost omorîte.

ROMA. Greva celor 100 000 de 
muncitori de la întreprinderile 
producătoare de electricitate din 
Italia continuă. Orașele Toronto, 
Neapole, precum și alte principale 
orașe ale Italiei, sînt lipsite de e- 
lectricitate.

SANTO DOMINGO. Confuzia și 
dezordinea continuă să domneas-

ibwSI

că atît în capitală cît și în întrea
ga Republică Dominicană. în fo
tografie : soldați ai forțelor inter- 
americane bruscînd un demon

strant

i Telefoto U.P.I. — Agerprej
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