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Se lucrează Intens la construcția noului fumai de 1000 mo de la Com
binatul siderurgic Hunedoara
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activitatea noas- 
rezerve nevalo- 
problema care

de prof. univ. loan URSU, 
membru corespondent al Academiei

din regiunea
Ploiești activității in domeniul
analizează:

de construcții
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Recent, comitetul regional Plo
iești al P.C.R. a organizat o șe
dință de lucru cu activul de partid 
din întreprinderile și instituțiile 
de
au 
lui 
lej 
ții

construcții. Dezbaterile care 
avut loc pe marginea referatu- 
prezentat au constituit un pri- 
pentru conturarea unor direc- 
esențiale ale îmbunătățirii ac

tivității în sectorul construcțiilor, 
în lumina sarcinilor prevăzute de 
Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului. Ce proble
me mai importante au fost relie
fate de participanții la ședință ? 
Ce vizează propunerile făcute ?

1. Proiectarea sâ devină 
cu adevărat 
vioara întîl...

ceea ce se putea înlătura prln- 
tr-un studiu temeinic, încă de la 
planșetă. Nu exagerez, dar au fost 
cazuri cînd timp de 2—3 luni ca
dre de conducere ale întreprinde
rii au întocmit fel de fel de adre
se și memorii justificative pentru 
proiectanți, privind inexistența 
unor utilaje sau materiale prevă
zute în documentații, în loc să se 
ocupe de organizarea și mersul 
lucrărilor".

O problemă mult discutată a 
fost activitatea internă a organi
zațiilor de proiectare. în ședință 
s-a arătat că la D.S.A.P.C., la In
stitutul de proiectări foraj-extrac-

ție și Institutul de proiectări pen
tru instalații petroliere, precum și 
la unele institute departamentale 
există încă mari rezerve de folosi
re mai bună a potențialului de 
proiectare existent și de creștere 
a productivității muncii. „într-a- 
devăr — a spus ing. Ion Mărășescu, 
directorul D.S.A.P.C. din regiunea 
Ploiești — în 
tră mal sînt 
rificate. Dar
se pune este : ctf timp planul direc-

In cadrul marilor 
sarcini puse de par
tid pentru dezvolta
rea științei românești, 
o condiție esențială a 
progresului rezidă în 
formarea și promova
rea tinerelor cadre 
de cercetători. Rolul 
tinerilor cercetători 
este astăzi deosebit 
de important, în con
junctura specifică a 
științei contemporane 
și cu atît mai mult la 
noi în țară, unde nu
mărul specialiștilor 
formați în trecut este 
relativ redus și unde 
tineretul are o mare 
pondere în armata 
de cercetători — ca 
urmare a dezvoltării 
ample șl vertiginoase 
a învățămîntului, a 
apariției unor ramuri 
cu totul noi ale știin
ței, în care, prin for
ța lucrurilor, covîrși- 
toarea majoritate a 
cercetătorilor o for
mează tineretul.

Contingentele de ti
neri vin cu atributele 
generoase de energii 
proaspete și entu
ziasm creator, ‘recep
tivitate și îndrăznea
lă în gîndire, cu do
rința de afirmare șl 
de cunoaștere aflată 
în stadii de incan
descență — adău
gind astfel noi aflu
xuri de forțe detașa
mentelor valoroa

se de cercetă
tori mai vîrstnici. A- 
ceastă forță nu poate 
și nu trebuie consi
derată doar ca auxi
liară sau exclusiv ca 
o premisă a viitoru
lui. Istoria progresu
lui științific arată că 
nu este o lege ca re
zultatele mari, des
coperirile și invențiile 
de mare însemnătate 
științifică să fie inac
cesibile tineretului. 
Dacă ar fi să ne li
mităm numai la țara 
noastră, putem cita 
printre alții pe Gogu 
Constantinescu, Aurel 
Vlaicu, Emil Racovi- 
ță, Janos Bolyai sau 
Victor Babeș care, 
ca tineri cercetători, 
la vîrste cuprinse în
tre 20 șl 30 de ani, au 
prefigurat sau chiar 
realizat lucrările și 
descoperirile funda
mentale ale vieții lor.

După părerea mea, 
piatra unghiulară a 
promovării tinerilor 
cercetători o consti
tuie încredințarea de 
sarcini majore în 
munca științifică. E- 
xistă încă nu puține 
situații cînd tineri, 
cercetători valoroși, 
care și-au dovedit 
pregătirea șl maturi
tatea științifică, se o- 
cupă în cadrul insti
tutelor, catedrelor, la
boratoarelor de

arări minore, perife
rice, nu primesc lu
crări de bază în con
ducere și răspundere 
directă. Firește că a- 
semenea situații stîn- 
jenesc afirmarea tine
rilor înzestrați, duc la 
fenomene de vegeta
re. Or, realitatea este 
că nu trebuie să ne 
temem că lipsa de 
experiență ar duce 
inevitabil la compro
miterea unor lucrări 
sau cercetări de mare 
importanță : se poate 
exercita un control 
eficient, tema încre
dințată se poate ur
mări pe parcurs, se 
poate interveni a- 
tunci cînd situația o 
cere. îmbinarea ar
monioasă dintre în
drăzneala creatoare, 
spiritul noului — atît 
de caracteristice ge
nerației tinere — și 
maturitatea, înalta 
competență a celor 
cu o îndelungată ex
periență în activi
tatea de cercetare, 
reprezintă un factor 
sigur de succes. Pe 
linia unor asemenea 
rezultate aș vrea să 
menționez lucrările 
de rezonanță magne
tică în monocristale 
semiconductoare, e- 
laborate de tineri 
cercetători din colec
tivul de „Corp solid' 
de la Universitatea 
din Cluj, printre care 
Barbur loan, Nistor

Din dezbateri s-a desprins o 
concluzie esențială în ce privește 
asigurarea documentației tehnice 
pentru noile investiții: proiecta
rea să fie în toate cazurile cu un pas 
înaintea execuției, încît ea să ofere 
constructorilor posibilitatea practică 
de a pregăti și începe Ia timp lu
crările, de a organiza munca în cele 
mai bune condifii. De ce se pune 
cu acuitate o asemenea proble
mă ? Planificarea lucrărilor de 
proiectare se face în unele cazuri 
cu mari întîrzieri, din care cauză 
nu se asigură decalajul necesar 
între proiectare și execuție, nu se 
respectă termenele de predare a 
documentației tehnice. „La prima 
vedere s-ar părea că, înpepînd o 
lucrare de investiție fără a avea 
toate proiectele, s-ar cîștiga timp 
— a arătat ing. Gheoro^e Dumi
trescu, directorul întreprinderii 
șantiere construcții-montaj Brazi. 
Ne amăgim sipguri. în practică 
s-a dovedit, nu o dată, că. lipsa 
decalajului între proiectare și în
ceperea construcției generează 
greutăți în execuția lucrărilor. 
După părerea mea, este absolut 
necesar ca ministerele titulare de 
Investifil să asigure o coordonare ri
guroasă a activității de proiectare cu 
cea de construcții-montaj, precizînd 
din timp femele de proiectare. Gra
ficele de contractare a proiectelor 
ar trebui să prevadă termene de 
predare a acestora în avans, în- 
lăturîndu-se cu desăvîrșire orice 
posibilitate de modificare pe par
curs a termenelor. Și încă o pro
punere. Consider că sînt necesare 
măsuri mal hotărîto care să Interzică 
prevederea în proiecte a unor uti
laje țl materiale care pînă la urmă 
nu pot fl procurate — așa cum pro
cedează în cazul nostru IPROCHIM. 
Aceasta ne creează nouă, con
structorilor, mari dificultăți după 
începerea lucrărilor. Se ajunge 
la un adevărat dans al hîr- 
tiilor, la nenumărate discuții 
între constructor, beneficiar și 
proiectant pentru a se clarifica
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DEZBATE
CU ÎNSUFLEȚIRE 
NOILE DOCUMENTE 
PRIVITOARE
LA DEZVOLTAREA
AGRICULTURII

niel publice mondiale

La aniversarea luptelor din 1933

ale muncitorilor petroliști din Valea Prahovei

S. IU. au reluat 
bombardamentele

sau citeva

Am adresat tovarășei Lldla RAHĂU, 
șefa laboratorului de prevederi de 
lungă durată din Institutul meteorolo
gic, rugămintea de a face o prognoză 
a timpului pentru februarie. în primele 
zile ale acestei luni se va semnala o 
încălzire lentă, datorită în special 
înseninării din timpul zilei și unui, 
transport de mase de aer ceva mai 
cald din vest. în regiunile din nord 
se vor semnala ninsori slabe. în con
tinuare, în intervalul dintre 7 și 12 fe
bruarie vremea se va răci, începind

din nordul tării. Vor cădea ninsori 
temporare. Mijlocul lunii se va carac
teriza prin vreme schimbătoare, nin
sori locale, vînt potrivit din nord. în 
a treia săptămînă a lunii vremea de
vine umedă și cețoasă, vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Temperatura aerului ya 
înregistra creșteri ușoare. în ultimul 
interval al lunii, vremea va fi rece la 
început, apoi în curs de încălzire 
treptată, cu cer variabil, dar mai mult 
acoperit.

INSTANTANEE
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cuvinte despre personalitatea magazinelor
Intr-o dimineață în

sorită dintre două nin
sori, am intrat cu prie
tenul meu, profesorul, 
intr-un magazin puțin 
cam ciudat de pe Dd. 
Magheru. Aspectul era 
modem, dar frapa con
trastul dintre mărfuri: 
instrumente muzicale, 
discuri, partituri și, la un 
stand aparte, sticle de 
vin, bomboane și cio
colată.

— Ce idei! am excla
mat. Muzică și vin.

— Te supără această 
asociere ? m-a întrebat 
profesorul. Muzica și vi
nul merg cîteodată des
tul de bine împreună...

— Trebuie să recu
noști că e o ciudățenie. 
„Băbeasca" de Nicorești 
sau Rieslingul de Tîrna- 
ve, alături de muzica lui 
Enescu sau a lui Bach 
mi se pare un gest cam 
nepotrivit. într-un ast-

fel de decor, dacă s-ar 
merge pe linia „muzică 
și vin" s-ar potrivi mai 
curînd naiul lui Pan și 
cobza lui Barbu Lăuta- 
ru. Dar partituri din 
Beethoven cu caramele 
și vin de Dealul Mare...

— Cred că exagerezi, 
m-a întrerupt profeso
rul. E totuși o idee, cu 
un sîmbure de originali
tate, o intenție de inedit 
și de surpriză.

— Consideri că
magazin, comerțul în 
genere, trebuie să ofe
re mărfuri 
prize ?

— Cred că 
zin, mai ales 
zin central,
să-și caute un profil, o 
personalitate. Banalita
tea, imaginea stereoti
pă obosesc, 
tea, elementul surpriză
dimpotrivă, atrag ochiul, 
stimulează curiozitatea,

un

sau sur-

ar»

un
un

maga- 
maga- 

trebuie

diversita-

te determină să cumperi 
nu numai obiectul pen
tru care ai intrat în ma
gazin, ci și altul, sau al
tele descoperite in mod 
neașteptat.

— Ce-ai zice dacă in- 
trînd într-un magazin 
alimentar ai descoperi 
reproduceri după To- 
nitza ?

— Ar fi o impietate. 
Originalitatea nu în
seamnă stridență. Dar; 
uite, chiar peste drum, 
la magazinul „Eva", 
m-ar surprinde plăcut o 
suită de reproduceri, de 
la Venus din Millo la 
surîsul Giocondei, ori la 
țărăncile lui Grigorescu. 
Sau, iată, aș cumpăra 
cărți de la mereu a- 
ceeași librărie dacă prin
tre rafturile ei aș 
descoperi două-trei mă
suțe și citeva fotolii, un 
colț tihnit, destinat lec-

turii. Nu mai vorbesc de 
aspecte utilitare 
găsești un stand cu re
viste de modă la maga
zine de produse 
cele necesare croșetatu
lui la centrele de des
facere a linii — și așa 
mai departe.

Asemenea magazine, 
cu mărfuri adiacente, 
complementare, m-ar a- 
trage prin farmecul lor 
aparte, prin personali
tatea lor. Evident că a- 
menajarea acestora ar 
presupune bun gust și 
chiar puțin rafinament 
din partea artiștilor de
coratori.

— Dar la rentabilita
tea magazinelor te-ai 
gîndit ?

—• Tocmai. 
cresc în raport 
cu investiția de 
zie și bun gust.

să

textile,

Cifrele 
direct 
fante-

Paul DIACONESCU

Istoria glorioasă a mișcării mun
citorești din țara noastră, istoria 
Partidului Comunist Român, con
ducătorul încercat al poporului, 
constituie un izvor nesecat de în
vățăminte, de educație comunistă, 
patriotică pentru generațiile de 
azi, ca și pentru generațiile vii
toare.

Una din paginile luminoase ale 
luptei revoluționare a proletariatu
lui din țara noastră o constituie 
luptele muncitorilor petroliști din 
ianuarie-februarie 1933 organizate 
și conduse de partidul comunist, 
de la care se împlinesc zilele aces
tea 33 de ani. în aceeași perioadă 
cu luptele petroliștilor au avut loc 
luptele ceferiștilor, desfășurate în 
București, precum 
centre din țară 
culminat cu puternicele acțiuni 
muncitorești de la Grivița din 
15—16 februarie.

Luptele acestor importante de
tașamente ale proletariatului nos
tru ■— muncitorimea ceferistă și 
petrolistă — s-au influențat reci
proc. Aceste lupte au fost expresia 
profundelor frămîntări sociale din 
perioada crizei economice din 
1929—1933 care au cuprins, alături 
de muncitori, pături largi ale 
populației — țărănimea, funcțio
narii publici, micii meseriași, pen
sionari, intelectuali etc — crunt 
lovite de politica „curbelor de sa
crificii", de impozitele tot mai a- 
păsătoare, de neplata la timp a 
salariilor, scumpete. Ele au fost în 
același timp expresia protestului 
viguros împotriva politicii burghe
ziei și moșierimii de înfeudare a 
țării față de monopolurile străine, 
al hotărîrii maselor muncitoare de 
a apăra suveranitatea și indepen
dența țării. Toate acestea au im
primat luptelor din ianuarie — fe
bruarie 1933 un pronunțat carac
ter antiimperialist. Caracterul lor 
combativ, formele de organizare 
și metodele folosite au făcut ca 
aceste lupte să ocupe un loc de 
frunte în istoria mișcării munci
torești din

și în 
și care

alte
au

România.

crizei economice din 
s-a accentuat depen-

în anii 
1929—1933 
dența economiei naționale față de 
capitalul monopolist străin. Acest 
fapt s-a manifestat deosebit de 
evident în industria petrolieră. Ast
fel, modificarea în anul 1929 a le
gii minelor, înlesnind și mai mult 
pătrunderea capitalului străin, a 
diis la declanșarea unei adevărate 
ofensive pentru acapararea indus
triei de petrol din România. Apro
ximativ 3/4 din capitalul investit 
în această ramură era capital 
străin.

Restrîngînd producția de petrol 
în țările în care prețul de cost era 
mai ridicat, marile trusturi inten
sificau exploatarea lui în țările 
unde îl puteau obține la pre
țuri mult mai reduse, printre 
care și România. în anii cri
zei, cantitatea de produse pe-

troliere românești exportate s-a 
dublat, în timp ce prețul acestora 
a scăzut în fiecare an. Dacă în 
1928 o tonă de țiței costa 1715 lei, 
în 1932 prețul unei tone scăzuse la 
398 lei. Jefuirea sălbatică a zăcă
mintelor de petrol, reducerea la 
maximum a investițiilor au permis 
societăților petroliere să-și asigure 
chiar în condițiile crizei profituri 
fabuloase.

Pentru a menține profiturile la 
un nivel ridicat, capitaliștii au in
tensificat în acești ani și mai mult 
exploatarea muncitorilor petroliști, 
au aplicat în repetate rînduri re
duceri de salarii. Societățile practi
cau pe scară largă sistemul conce
dierilor și reprimirii muncitorilor 
calificați, ca muncitori necalificați 
cu salarii mai mici. De asemenea, 
prin generalizarea sistemului mun
cii „prin rotație" s-a ajuns ca la 
începutul' anului 1933 cele mal mul
te categorii de muncitori petroliști 
să lucreze între 12 și 15 zile pe 
lună.

La sfîrșitul anului 1932, după 
îndelungate tratative, reprezen-

tanții trusturilor petroliere din a- 
proape toate țările capitaliste pro
ducătoare, pentru a opri declinul 
prețurilor, au semnat la 
ris acordul cu privire la 
strîngerea producției de 
trol. România a aderat și 
la acest acord care urma să intre 
în vigoare la începutul anului 1933. 
Aplicarea lui însemna micșorarea 
producției de țiței cu 30 la sută, 
concedierea a 25 la sută din nu
mărul muncitorilor, reducerea la 
jumătate a salariilor celor rămași 
la lucru.

înrăutățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de trai ale mun
citorilor petroliști, precum și noul 
atac asupra drepturilor lor, ca 
urmare a intrării în vigoare a a- 
cordului încheiat la Paris, a ridicat 
la luptă muncitorimea petrolistă 
împotriva stăpînilor autohtoni și 
străini ai industriei petroliere. A-

Ada GREGORIAN 
Nicolas POPESCU 
doctor în istorie

Pa- 
re- 
pe- 
ea

e

(Continuare în pag. a II-a)
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Tovarășului j'ĂNOS KADÂR

Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

Tovarășului ISTVAN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare

Tovarășului GYULA K ALL Al
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar

Budapesta

' r

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii 

Populare Ungare, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă transmitem dv. și prin dv. poporului ungar un călduros salut to
vărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele însemnate 
obținute de poporul frate ungar, sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, 
în cei douăzeci de ani ai Republicii Populare Ungare.

Constatăm cu satisfacție că între țările și partidele noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă neîntrerupt relații de prietenie și colaborare 
frățească în folosul ambelor noastre popoare, al unității țărilor socia
liste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Vă urăm din toată inima, dumneavoastră și întregului popor ungar, 
noi și mari succese în activitatea consacrată înfloririi continue a Unga
riei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste 
România

Să se pună capăt 
acțiunilor agresive 
împotriva poporului 
vietnamez!

Lupta grevistă con
tinuă să se extindă 
(Corespondență 
din Atena)

B

ătorie
din Birmingham

p medieval
Uneori, ctnd circulația Intensă în

fundă străzile înguste ale Londrei, 
traversarea orașului poate dura cam 
f°t atît cît îi trebuie unui „Jaguar’ 
grăbit să parcurgă distanfa de 105 
mile pînă la Birmingham. Calculul 
era valabil pînă la recenta intro
ducere a limitei de viteză de 70 
mile pe oră pe autostradă. Călăto
rului rezonabil îi ajunge însă și afî- 
ta, fiind mai cu seamă încurajat de 
statisticile care arată o scădere a nu
mărului de accidente rutiere.

Autostrada britanică, una din cele 
mai bune din Europa, nu îji oferă 
decît rareori peisaje ; culoarele as
faltate sînt făcute pentru ocolirea 
localităților și înghițirea rapidă a 
milelor. Dacă însă treburile la Bir
mingham nu sînt presante, amatorii 
pot renunja ușor la monotonia auto
străzii M-1, luînd drumul Oxfordu- 
lui, pe șoseaua A-40, șerpuind prin 
vechi orășele pitorești și dealuri 
verzi. Pe la răspîntii, întîlnești une
ori hanuri mici aplecate pe o coastă, 
de băfrînefe, dar păstrate cu grijă 
muzeistică și purfînd cel mai frec
vent numele de „White horse’ adi
că : „La calul bălan’. Se zice că 
drumefiile au întotdeauna ceva co
mun, indiferent de țară și de oa
meni.

Liviu RODESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ceastă încleștare a culminat cu 
eroicele acțiuni ale petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933.

In condițiile radicalizării stării 
de spirit a muncitorimii petro
liste, partidul comunist și-a in
tensificat activitatea în Valea 
Prahovei. Secretar al Comitetului 
județean de partid Prahova era 
Gheorghe Vasilichi; din comitet 
mai făceau parte Avramescu Tă
nase, Nicolaescu Constantin, Anto
nescu Dumitru, Moraru Nicolae, 
Ghica Gheorghe, Vidrașcu Gheor
ghe, Avramescu Gheorghe și 
alții. Au fost primiți noi mem
bri de partid din rîndurile 
muncitorilor din rafinării și fa
brici, au fost create noi celule de 
partid și organizații U.T.C. în prin
cipalele întreprinderi și centre pe
troliere.

In această perioadă au avut loc 
numeroase acțiuni revendicative la 
rafinăriile „Orion", „Unirea", „Ro
mâno-Americană", „Astra-româ
nă", care s-au soldat cu cîștiguri 
parțiale. Astfel, muncitorii de la 
„Astra-română" au reușit să obți
nă încheierea unui nou contract 
colectiv, care prevedea creșterea 
salariilor cu 12—18 la sută, înce
tarea concedierilor etc.

Desfășurarea acestor acțiuni a 
arătat muncitorilor lipsa de efica
citate a practicii memoriilor și tra
tativelor care se tărăgănau cu lu
nile și necesitatea trecerii la acți
uni greviste de masă, bazate pe 
unitatea de luptă a tuturor mun
citorilor.

Aplicarea acestei linii s-a făcut 
în condițiile luptei împotriva ele
mentelor sectariste, „stîngiste" care, 
în locul activității în sindicatele 
independente și social-democrate 
ce cuprindeau un mare număr de 
muncitori — preconizau înființarea 
de alte sindicate, cum a fost sin
dicatul „Sonda", care n-a reușit să 
atragă masa muncitorilor.

Urmînd indicațiile partidului 
și trăgînd învățăminte din propria 
lor experiență, comuniștii din 
rafinării și schele și-au intensificat 
munca în sindicatele legale, s-au 
ocupat de organizarea comitetelor 
de acțiune ca organe ale Frontului 
unic de jos. Caracteristic acestor 
forme noi de organizare era fap
tul că, alese în adunări deschise de 
către întreaga masă a muncitorilor, 
ele îi reprezentau pe toți muncito
rii, indiferent de apartenența lor 
politică. Prin comitetele de acțiune, 
comuniști, uteciști, muncitori re
voluționari din sindicate puteau să 
se manifeste deschis, să ia cu
vîntul în adunări, să ducă 
tratative cu patronii, să se facă 
cunoscuți, obținînd stima și res
pectul maselor.

Asemenea comitete au activat la 
întreprinderi ca „Orion", „Astra- 
română", „Româno-Americană", 
„Concordia", „Unirea", „Fero-e- 
mail", „Dorobanțul", „Steaua-româ- 
nă“, precum și în localitățile Cîmpi- 
na, Moreni, Băicoi, Florești și alte
le. în primele zile ale lui ianuarie 
1933, a fost ales la Ploiești, în ca
drul unui mare miting ținut în cen
trul orașului, un 
acțiune, ca organ 
activității tuturor 
acțiune din Valea 
ceste comitete au 
tori ca Avramescu Tănase, 
Gheorghe, Niculescu loan, Vitner 
Dudu, Țibuleac Ion, Badea Oprea, 
Stoica Dumitru, Albu loan, Dra-

de 
al 
de 
a-

comitet local 
coordonator 
comitetelor 

Prahovei. în 
activat munci- 

Ghica

gomirescu Dumitru, Moraru Mi
hai, Antonescu Dumitru, Focși- 
neanu Dumitru, Bordeanu Stere și 
mulți alții. Ele au atras în ju
rul lor sute și mii de munci
tori — comuniști, social-democrați, 
membri ai altor partide sau mun
citori neorganizați, care, indiferent 
de orientarea lor politică, au fost 
antrenați în lupta pentru înfăp
tuirea revendicărilor economice și 
politice ale muncitorimii petroliste: 
desființarea „muncii prin rota
ție", mărirea salariilor, încetarea 
concedierilor, desființarea amenzi
lor, salarii egale la muncă egală, 
ajutorarea șomerilor, recunoaște
rea comitetelor de acțiune etc.

Prin adunările muncitorești or
ganizate pe ateliere, pe sec
ții, pe întreprinderi, prin mani
feste tipărite și prin intermediul 
ziarului „Frontul Unic", organiza
ția de partid din Ploiești a reușit 
să realizeze o largă popularizare 
a programului de revendicări și 
să pregătească masa largă a mun
citorilor petroliști în vederea unei 
puternice contraofensive.

★
La începutul anului 1933 situația 

din Valea Prahovei devenea tot 
mai încordată. Urmînd cuvîntul de 
ordine al partidului comunist, 
petroliștii trec tot mai mult de la 
tratativele în cerc restrîns dintre 
delegații muncitorilor și ai patro
nilor și autorităților, la întruniri și 
demonstrații de masă pentru sus
ținerea delegaților. După un șir de 
acțiuni ale șomerilor și ale munci
torilor de la rafinăria „Orion" și 
din alte întreprinderi din Ploiești, 
a fost declanșată la 30 ianuarie pu
ternica grevă a muncitorilor de la 
rafinăria „Astra-română". Cauza 
imediată a acestei greve a fost ho
tărîrea din 29 ianuarie a direcției 
întreprinderii de a concedia un nu
măr de muncitori.

Greviștii, al căror număr trecea 
de 2 000, au ocupat rafinăria. La su
netul sirenei, muncitorii din ce
lelalte întreprinderi, mobilizați de 
comitetele de acțiune au venit 
în ajutorul greviștilor. Cîteva mii 
de muncitori înconjurau întreprin
derea. în fața curajului și a hotă- 
rîrii de luptă a muncitorilor, di
recția a fost nevoită să cedeze, 
dînd o declarație prin care se an
gaja să revină asupra concedieri
lor, să respecte prevederile con
tractului colectiv și să recunoască 
dreptul delegațiilor de muncitori 
de a trata în numele acestora. Vic
toria de la „Astra-română" era o 
victorie a solidarității muncitorești, 
o victorie a frontului unic al mun
citorilor — comuniști, social-demo
crați, socialiști independenți, de 
alte nuanțe politice și a celor fără 
de partid — realizat sub condu
cerea partidului comunist.

încurajați de victoria muncitori
lor de la „Astra-română" și crește
rea luptelor ceferiștilor în întreaga 
țară, la 1 februarie 1933 au intrat 
în grevă și muncitorii de la rafină
ria „Româno-Americană". Și aici, 
ca și la „Astra-română", la sune
tul sirenei mii de muncitori din 
celelalte întreprinderi, șomerii și 
rudele greviștilor s-au îndreptat 
spre rafinărie. Greva a avut un 
puternic ecou în satele învecinate, 
din care numeroși țărani au venit 
în sprijinul greviștilor. Armata și 
poliția au reușit cu mare greutate 
să înconjoare întreprinderea. în 
ciuda amenințărilor, muncitorii 
erau tot mai combativi. Din toate 
părțile răsunau lozincile „Jos capi
talul străin", „Vrem reprimirea la

lucru a muncitorilor concediați", 
se intonau cîntece revoluționare. 
Față de hotărîrea de luptă a mun
citorilor, direcția a recurs la o ma
nevră, anunțînd că vrea să trateze 
cu reprezentanții acestora. Cînd 
delegația muncitorilor s-a prezentat 
pentru tratative, ea a fost arestată.

Răspîndindu-se știrea că cei a- 
restați au fost transportați la ches • 
tura poliției din Ploiești, elibera
rea arestaților a devenit imediat un 
obiectiv principal al luptei munci
torilor. în mase compacte, mulți
mea s-a îndreptat spre oraș pen
tru a cere eliberarea arestaților.

în drum, peste 1000 de munci
tori au oprit camioanele cu arestați 
încercînd să-i elibereze. în cursul 
ciocnirii care a avut loc, unii jan
darmi au fost dezarmați de către 
muncitori. Către orele 17, în cen
trul orașului, în jurul clădirii ches
turii de poliție se adunase o masă 
compactă de muncitori care cereau 
eliberarea celor arestați. Ore în
tregi masele au asediat localul 
chesturii. în încleștarea grea cu 
forțele poliției și armatei, munci
torii au dat dovadă de o înaltă 
combativitate. De ambele părți au 
fost numeroși răniți.

Sub presiunea maselor, reprezen
tanții autorităților, asediați în lo
calul chesturii, au fost nevoiți să 
elibereze pe arestați. Această vic
torie a trezit un puternic entu
ziasm în rîndurile muncitorimii. 
Cei eliberați au fost purtați pe sus 
de mase pînă în centrul orașului, 
unde a avut loc un miting măreț. 
Muncitorii au demonstrat pînă 
noaptea tîrziu pe străzile orașului, 
care erau în stăpînirea lor.

Lupta muncitorilor din Ploiești a 
avut un puternic răsunet în viața 
politică a țării, ceea ce s-a reflectat 
și în presa vremii. Ziarul „Facla" 
scria la 2 februarie 1933 că „cele 
petrecute ieri la Ploiești constituie 
prefața unor mari mișcări munci
torești. Autoritățile să ia aminte. 
Muncitorimea nu mai poate supor
ta exploatarea tuturor străinilor 
veniți aici cu mentalitatea colo
nială și cu unicul scop de a agonisi 
averi în toate chipurile. Muncitori
mea și-a strigat ieri la Ploiești, cu 
glas tare, dreptul la viață". Ziarul 
burghez „Universul" scria că de
monstrația miilor de muncitori a 
transformat Ploieștii „într-o cetate 
asediată".

Puternicele acțiuni muncitorești 
de la sfîrșitul lunii ianuarie și în
ceputul lunii februarie i-au alar
mat pe guvernanți, care au trecut 
la măsuri și mai drastice de repre
siune. La 4 februarie a fost intro
dusă starea de asediu, iar în zilele 
următoare s-a trecut Ia arestări 
masive în rîndurile conducătorilor 
muncitorimii.

Dar și după introducerea stării 
de asediu, organizațiile de partid

întreprinderi, pături largi 
populației muncitoare, ceea ce a 
demonstrat influența de care se 
bucura partidul comunist, capaci
tatea lui de a mobiliza și organiza 
masele.

Deosebit de important este fap
tul că în focul luptelor s-a făurit 
Frontul unic muncitoresc de jos, 
că muncitorii, indiferent de orien
tarea lor politică, au acționat în 
strînsă unitate pentru satisfacerea 
revendicărilor lor economice și po
litice. în cursul luptelor s-au ridi
cat cadre de militanți ai mișcării 
muncitorești, strîns legați de mase, 
ascultați și urmați 
Muncitorii au luptat 
mai pentru propriile 
cări, ci pentru interesele 
tale ale tuturor oamenilor muncii, 
ale întregului popor muncitor. în 
condițiile în care clasele exploata
toare și partidele lor politice se an
gajau tot mai mult pe panta trădării 
intereselor naționale și a înfeudării 
țării marilor monopoluri străine, 
iar fascismul devenea tot mai ame
nințător în interior cît și pe plan 
internațional, clasa muncitoare s-a 
afirmat cu putere pe arena vieții 
politice ca clasa socială cea mai 
înaintată, principala forță în lupta 
pentru o viață mai bună a tuturor 
celor ce muncesc, pentru salvgar
darea drepturilor și libertăților de
mocratice, pentru apărarea inde-

i-au mobilizat pe muncitorii petro- E*®2" 
liști să continue lupta. în unele D
întreprinderi, „Vega“, „Doroban
țul", „Româno-Americană" etc. s-au 
desfășurat acțiuni revendicative și 
de solidaritate.

★
In cursul desfășurării luptelor, 

s-au manifestat și unele slăbiciuni 
organizatorice, care au împiedicat 
generalizarea lor în întregul bazin 
petrolier al Văii Prahovei. A lipsit 
perspectiva grevei generale, n-au 
fost folosite condițiile favorabile 
care existau pentru declanșarea ei.

Acestea nu pot însă să micșoreze 
însemnătatea politică a luptelor 
muncitorilor petroliști. La aceste 
lupte au participat mii și mii 
de muncitori petroliști și din alte

de ele. 
nu nu- 
revendi-

vi-

pendenței și suveranității națio
nale. în aceasta s-a reflectat o da
tă mai mult înalta conștiință poli
tică a maselor proletare, devota
mentul lor față de cauza poporului 
muncitor, înflăcăratul lor patrio
tism.

Luptele petroliștilor au avut un 
puternic răsunet peste hotare, au 
determinat diferite forme de ma
nifestare a solidarității muncito
rești internaționale. Ziare din nu
meroase țări au publicat ample re
latări despre desfășurarea lupte
lor, în care erau evidențiate cura
jul și hotărîrea de luptă a munci
torilor, înaltul lor spirit de solida
ritate.

Partidul nostru, poporul munci
tor care și-a cucerit libertatea cu 
prețul atîtor jertfe, dau o înaltă 
prețuire glorioaselor tradiții revo
luționare 
Amintirea 
troliștilor, 
au înscris 
februarie 1933, îi însuflețește pe 
oamenii muncii din țara noastră 
în munca plină de elan, pe care o 
desfășoară sub conducerea parti
dului, pentru dezvoltarea marilor 
cuceriri revoluționare, pentru în
florirea multilaterală a României 
socialiste, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii opere 
de desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

ale clasei muncitoare, 
eroicelor lupte ale pe- 
care alături de ceferiști 

epopeea lui ianuarie-
i

dare, necunoscut al
tădată, care începe 
să-1 cuprindă față de 
oameni, ori de cîte 
ori îi întîlnește pe uli
ță sau în cîmp des
chis și nu în biroul 
său de președinte. 
Totul culminează cu 
secvența finală, cînd, 
aproape liniștit că lu
crurile reintră în al
bia lor de mal îna
inte, își dă dintr-o da
tă seama de inconsis
tența și inadecvarea 
totală a încercărilor 
sale de împotrivire : 
elementele cele mai 
energice din sat, că
rora 11 se alătură șl 
Mihai Bobu (el izbu
tise între timp să în
treprindă un început 
de aplanare a con
flictului latent dintre 
el și Nela), trecuseră 
deja la acțiune, fără 
a-1 mai aștepta, dînd 
curs cerințelor gene
rale de a se valorifica 
toate resursele și po
sibilitățile de muncă 
aflate în cuprinsul co
munei.

In cîteva puncte, 
cartea lui Costache 
Anton pare să fi re
ceptat, 
ecouri, 
scrieri 
dicate 
socialiste a 
scrieri 
schematism. Mă gîn- 
desc la prea lungile 
și aridele dispute pe 
teme 
(pag. 
în special, 
vențele ; 
protagonist 
este tînărul 
Hurmuz, 
prea șters, 
din elemente conven
ționale. Trecînd însă 
peste aceste aspecte 
constatăm că roma
nul lui Costache An
ton se impune prin
tre lucrările de cert 
interes ale literaturii 
noastre de actuali
tate, nu numai prin 
problematică dar și 
prin capacitatea evo
cării realiste a unei 
ambianțe umane, 
prin siguranța defi
nirii caracterelor, a 
situațiilor revela
toare.

ta orice schimbări; 
amînă la nesfîrșit re
organizarea brigăzi
lor de muncă cerută 
de cooperatori și, în 
genere, tergiversează 
punerea în aplicare a 
oricărei măsuri de în
noire. Manifestări si
milare aflăm și la 
alt erou al părții, Mi
hai Bobu, secreta
rul organizației de 
bază, cu conse
cințe, în cazul aces
tuia, nu atît în planul 
activității obștești, cît 
în cel al vieții perso
nale, intime. El s-a 
căsătorit cu o fată, 
Nela, în împrejurări 
care excludeau exis
tența unei iubiri rea-

Liniștea’ este un 
roman al satului ro
mânesc de astăzi vă
zut de un observator 
bine familiarizat cu 
realitatea lumii rura
le, lucid și sobru a- 
nalist al conflictelor 
și transformărilor a- 
dînci survenite aici în 
anii din urmă. De la 
început se remarcă 
spiritul echilibrat al 
reconstituirii epice, 
năzuința prozatorului 
de a pătrunde către 
substanța intimă a 
faptelor înfățișate, în 
așa fel încît efectele 

Jprocesului istoric de 
angajare a țărănimii 

I pe drumul socialis
mului să fie văzute 
ca elemente de struc
tură, intrate în mani
festările curente, de 
fiecare moment, ale 
oamenilor, așa cum 
de fapt se întîmplă 
în realitate.

Pe o porțiune întin
să a sa, romanul lasă 
impresia că nu are 
conflict, dar liniștea 
e numai la suprafață 
căci treptat, din a- 
dîncuri, răzbat ecou
rile unei înfruntări de 
forțe ce ajunge să do
mine întreg cursul e- 
xistenței eroilor. Lu
crurile stau astfel: în 
fruntea cooperativei 
agricole din satul un
de se petrece acțiu
nea se află Gheor
ghe Jderu, bun gos
podar, om care con
tribuise din plin la 
obținerea unor impor
tante succese în anii 
dificili ai începutului. 
Dar timpul nu încre
menește, mereu apar 
situații noi, mereu se 
ivesc alte și alte pro
bleme pentru a căror 
soluționare e necesa
ră o atitudine activă, 
creatoare, o mobili
zare continuă de e- 
nergii. Dar Gheorghe 
Jderu e prins de iner
ție și, mulțumit cu re
zultatele dobîndite 
(cooperativa e frunta
șă pe raion), are în
credințarea că dacă 
se respectă rînduleli- 
le stabilite, lucrurile 
merg înainte oare
cum de la sine. Preo
cuparea sa principa
lă e de a nu-și crea 
complicații, de a evi-

le, situație perpetu
ată și după căsăto
rie.

Romanul urmărește 
alternativ evoluția a- 
cestor eroi și a altora 
cu pondere mai mică 
în acțiune, fixîndu-se 
pînă la urmă aproa
pe exclusiv asupra 
lui Gheorghe Jderu. I 
s-ar putea obiecta 
autorului că romanul 
suferă de un dezechi
libru al construcției : 
capitolele de la în
ceput expun termenii 
dramei familiale a lui 
Mihai Bobu dar a- 
ceasta e lăsată în 
suspensie multe pa
gini spre a se reveni 
la ea doar către final.

Izbînda lui Costa- 
che Anton este portre
tul moral al președin
telui Gheorghe Jderu, 
observarea atentă a 
procesului interior 
trăit de acesta, în pa
gini de nuanțată ana
liză psihologică. Sînt 
urmărite stările con
tradictorii prin care 
trece eroul, alterna
rea de calmări și în- 
negurări, reacțiile lui 
derutate atunci cînd 
este pus în situația 
de a rezolva o chesti
une ce nu poate fi în 
nici un chip amînată, 
sentimentul de intimi

totuși, unele 
nu multe, din 
mai vechi de- 

transformârii 
satului, 

apăsate de

G. DIMISIANU
Sala Cavalerilor din castelul Hunlazilor Foto : A. Carlojan
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Spre cabană

Ansambluri mari de locuințe, cu 
apartamente moderne, confortabile, 
s-au ridicat și se ridică mereu în 
toate orașele țării. în majoritate, 
noile cartiere — unele adevărate 
orășele, cu zeci de mii de locuitori 
— dispun de complexe comerciale 
și alte unități de deservire, au clu
buri, cinematografe, policlinici. To
tuși, noii locatari — desigur, în 
primul rînd copiii și cei tineri, dar 
și cei vîrstnici — resimt încă lipsa 
unor spații speciale amenajate pen
tru activități sportiv-recreative.

Am pornit pe firul problemei ce- 
rînd mai îritîi părerea proiectan
tului, care primul concepe, „ 
cum va arăta noul cartier.

liber — a ținut să precizeze de la 
bun început ing. ION CIOBOTA- 
RU, de la „Proiect"-București. 
Spațiile pentru sport protejează și 
întăresc sănătatea locuitorilor car
tierelor respective, completează și 
agrementează plastica arhitectu
rală".

E adevărat, unele dintre dotările 
social-culturale — cluburi, săli de 
sport și altele — sînt uneori mai 
costisitoare, nu pot fi realizate în 
același timp cu construcția de lo-

investiții, ing. ADRIAN ALEXAN- 
DRESCU. „Terenurile de sport — 
ni se spune — sînt prevăzute nu
mai în detaliile de sistematizare și 
cel mult în studiile tehnico-econo- 
mice care sosesc la secțiunea 
noastră. Aici, la S.T.I., astfel de 
amenajări sînt eliminate; n-avem 
ce face, legea nu prevede finanța
rea lor".

Discuția părea a se fi terminat. 
Vorba ceea : „Unde-i lege, nu-i toc
meală". Dar, tov. Alexandres-

D

,vede“

Cît costă 
iarba verde

nu„Ansamblurile de locuințe 
pot fi imaginate în concepția arhi
tectului, a proiectanților, în gene
ral, fără astfel de zone, care să a- 
sigure copiilor și tineretului cadrul 
corespunzător pentru a-și petrece 
în mod plăcut o parte din timpul

© Proiectantul da, beneficiarul ba © Amînâr!
„sine die" ® Lipsește... o campanie de presă
• Legea-i lege, dar trebuie citită atent

© Teatrul de Operă și Balet : FAUST — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 
19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VEDERE DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : 
PATIMA ROȘIE — 19,30.
O Teatrul de Comedie: TROILUS ȘI CRESIDA —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): SFÎNTUL MITICA 
BLAJINU — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" : SONET PENTRU O PĂ
PUȘĂ — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
DOCTORUL AUMĂDOARE — 17, (sala din str. Aca
demiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20.
O Ansamblul artistic al C.C.S. i MEREU MAI SUS 
— 20.
® Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

CINEMATOGRA
Sala Palatului

(com-
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ :
(seria de bilete 1 595 — orele 19,30), Festival 
pletare Gara) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,45; 21. 
G VIZITA — cinemascop : Patria — 9,45; 12; 
16,30; 19; 21,15, București — 9,15; 11,30;
16,30; 18,45; 21, Grivița — 10; 12; 14; 16,15;

14,15;
13,45;
18,30;

20,45, Modem — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

O PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
Republica — 9,30; 13; 16,45; 20,15, Feroviar — 9,30; 
13; 16,30; 20,15, Excelsior — 10,45; 15,15; 19, Flo- 
reasca — 9,30; 13; 16,30; 20.
© ȘAH LA REGE : Luceafărul — 10; 12; 14, 16;
18,15; 20,30, Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
(la ambele completarea Adam și Eva în Fiat).
© BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 
10; 12; 14.
O AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Capitol 
pletare Arme ale cunoașterii) — 10; 12; 14; 
18,30; 20,30.
0 FEMEIA ÎN HALAT : Central (completare 
nătoare neobișnuită) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
20,45, Cotroceni (completare A început cu o lupă) — 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
O JUDEX : Lumina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
© ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : 
Union (completare Prima zi) — 14,15; 16,30;
18,45; 21.
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
© SAȘA : Doina (completare Sport nr. 6/1965) —
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Giulești (completare 
Cronică la un miracol) — 16; 18,15; 20,30.
© ERMITAJUL — NOMAZII (cinemascop) — CU
CERIREA TIMPULUI - AVENTURĂ ROMANTICĂ : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
O CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — 
cinemascop : înfrățirea între popoare — 10; 15,30; 
18; 20,30.
© MARILYN : Dacia (completare Redați-ne viața) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! : Buzești — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, Arta — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30, Flamura (completare Ajutor, mă înec) — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Crîngași (comple
tare Cocoșelul de hîrtie) : — 16; 18; 20.
O TREI SURORI — cinemascop : Bucegi — 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30, Viitorul — 15,30; 18; 20,30.

(com-
16,30;

O vî-
18,30;

i

® ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Gloria — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.
© TATĂL SOLDATULUI : Unirea (completare Ele
mentele pe care le zidim In casele noastre) — 16; 
18,15; 20,30.
© OLD SHATTERHAND — cinemascop : Tomis — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Melodia — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30.
© ULTIMUL MILIARDAR : Flacăra (completare 
Porțile de Fler) — 10; 15,30; 17,45; 20, Miorița (com
pletare Sport nr. 6/1965) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• CAMERA ÎN FORMĂ DE „L“ : Vitan — 16; 18,15;
20.30.
© CAMERA ALBĂ : Munca (completare Raliul Du
nării) — 16; 18; 20.
© NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii)» Popular (completare Pupăza din tei) — 
10,30; 16,10; 19,30.
© MUNCILE LUI HERCULE: Aurora — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© COLINA : Moșilor — 15,30; 18; 20,30.
9 VIAȚĂ DIFICILĂ : Cosmos — 15,45; 18; 20.
@ ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — 
cinemascop : Colentina (completare Cumpărătura) — 
14; 16; 18; 20.
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Volga (completare Cro
nică la un miracol) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30, Drumul Sării (completare De la pescari adu
nate) — 16; 18; 20.
0 BOCCELUȚA : Rahova (completare Gara) — 16; 
18,15; 20,30.
» ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN - cinemascop : 
Progresul — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Lira (comple
tare Plante acvatice) — 15,30; 18; 20,30.
© CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Ferentari 
(completare Redați-ne viața) — 16; 18,15; 20,30.
© FATA LUI BUBE : Pacea — 15,15; 18; 20,15.

cuințe. Dar zonele verzi, inclusiv 
terenurile de sport și de jocuri 
pentru copii, pot fi foarte bine 
date În folosință o dată cu ansam
blul. Pe planșă deci totul este 
limpede. Cum stau însă lucrurile 
practic, pe teren ?

„Spre regretul nostru, dar mai a- 
les spre regretul locatarilor — 
spunea arh. ERNEST SIGHETI, 
șeful atelierului de sistematizare 
din cadrul D.S.A.P.C.-Brașov — 
în marile ansambluri de locuințe 
brașovene nu s-au amenajat zone 
verzi conform prevederilor inițiale 
ale proiectelor. Este drept, Brașo
vul va avea în curînd încă două 
frumoase baze sportive : un stadion 
de 30 000 de locuri și un patinoar 
artificial. Terenurile sportive sim
ple sînt însă o raritate.

Un exemplu : în imediata ve
cinătate a uzinelor brașovene 
„Steagul roșu" s-a construit un 
mare cartier, în care locuiesc a- 
proape 15 000 de cetățeni. Amena
jările pentru sport nu s-au făcut 
o dată cu construcția clădirilor. 
Sfatul popular al regiunii Brașov 
a solicitat în toamna anului 1964 
un studiu amănunțit de amenajare 
a unor astfel de spații în acest car
tier. Dar pînă .acum situația a ră
mas neschimbată.

Proiectantul spune „da". Totuși, 
cine și mai ales cu ce temeiuri se 
opune amenajării unor astfel de 
zone de recreație și sport ? Ne-am 
continuat ancheta la sfatul popular 
— adică la beneficiar.

să ne gindim"
Iată-ne la Sfatul popular al Ca

pitalei, în biroul unuia dintre ad- 
juncții șefului Secțiunii tehnice de

cu adaugă: „Sfaturile popu
lare au totuși destule posibilități 
să rezolve și această problemă. 
Cred că situația s-ar îmbunătăți 
mult printr-o campanie de presă (!!); 
dacă, spre exemplu, în ziare s-ar 
scrie despre această chestiune, 
poate că și noi ne-am gîndi mai 
mult la găsirea unor soluții"...

Să vedem cum se procedează și 
la Brașov. Din discuția cu șeful 
secțiunii de sistematizare și arhi
tectură a Sfatului popular orășe
nesc Brașov, arh. ADRIAN TO- 
MESCU, reținem următoarele : 
„Proiectele noilor cartiere prevăd 
totul, inclusiv amenajarea tere
nurilor de joacă și sport. Secțiu
nea noastră își dă de fiecare dată 
avizul pentru toate dotările. Ce 
folos însă; pentru așa-zisele a- 
menajări exterioare, în a căror ca
tegorie intră și terenurile sportive, 
nu-s posibilități bugetare".

„Intr-adevăr, fondurile ce le a- 
vem — ne confirmă tov. DUMI
TRU MOSORA, secretarul comite
tului executiv al aceluiași sfat 
popular — nu pot acoperi toate 
cheltuielile".

La întrebarea dacă situația poate 
fi îmbunătățită, interlocutorul nos
tru a răspuns printre altele : „Fon
duri s-ar putea găsi, renunțîndu-se 
poate la o serie de cheltuieli care 
se fac cu amenajarea costisitoare a 
unor ronduri de flori și taluzuri de 
iarbă pe care, pînă la urmă, din 
lipsă de spațiu pentru joacă, pen
tru sport, copiii le calcă în picioa
re. Cert e însă că nu ne-am prea 
dat interesul ca, solicitînd și spri
jinul locatarilor, să facem terenuri 
simple de sport în noile cartiere".

L-am încunoștiințat de aceste 
puncte de vedere și pe ing. ROMU
LUS RADU, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Brașov — for care coor
donează direct construirea ansam
blurilor de locuințe. Deși în princi
piu este de acord cu ceilalți inter
locutori brașoveni, tov. Radu 
copsideră că amenajarea terenuri
lor de sport mai trebuie amînată 
(pînă cînd, nu se știe!), întrucît 
„nu este clar dacă, adunați pe ast
fel de terenuri, tinerii sportivi n-ar 
perturba liniștea cartierului". E 
oare preferabilă situația actuală, 
cînd — neavînd unde alerga și face 
sport — copiii se joacă bătînd 
mingea printre blocuri, sub feres
trele locatarilor, pe stradă, de mul
te ori chiar în holurile intrărilor ?

Departe de a fi „îngrădită" de 
lege — așa cum pretind unii repre
zentanți ai forurilor locale — ame
najarea în noile cartiere a terenu
rilor sportive simple este deopo
trivă necesară și lesne de făcut. 
Sfaturile populare, organele U.C.F.S. 
au posibilități pentru a asigura ti
nerei generații condiții de fortifi
care prin sport. Este nevoie însă 
de un mai mare interes din partea 
forurilor respective — de mai mul
tă inițiativă.

O mai judicioasă repartizare a 
fondurilor bugetare ar permite sfa
turilor populare să suporte o serie 
de cheltuieli necesitate de amena
jarea terenurilor sportive. Există 
chiar o hotărîre care precizează că 
finanțarea lucrărilor de acest gen 
poate fi aprobată pe plan regional, 
dacă nu depășește suma de 200 000 
lei.

Ion DUMITRIU

SALA-GARAJ
P. S. — în timpul anchetei de față, 

am aflat că la Brașov o spațioasă sală 
amenajabilă pentru sport, situată în 
imediata vecinătate a noilor cămine 
studențești, a devenit... garaj al T.A.P.- 
„Carpați". Nici că se putea o dovadă 
mai elocventă care să arate dezintere
sul organelor locale față de bazele 
sportive I Oare actuala sală-garaj nu 
putea fi folosită mal degrabă ca sală 
de sport pentru cel circa 4 000 de stu- 
denți brașoveni î Din cîte sîntem in
formați, nu numai la Brașov există 
săli și terenuri de sport care au pri
mit alte destinații.»
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In adunările
generale ale
cooperativelor
agricole

Cum să se aplice 
retribuirea 
suplimentară
„Sînt cazuri cînd unii brigadieri pontează cu 

același număr de zile-muncă pe toți cooperatorii, 
neținînd seama de munca efectuată de fiecare. De 
aceea propunem ca în proiectul de statut să se 
precizeze mai bine atribuțiile brigadierilor în orga
nizarea și normarea muncii. Să se adauge că bri
gadierii sînt răspunzători de aprecierea justă asu
pra muncii fiecărui țăran cooperator.

La articolul 19, din proiectul de statut se 
arată că în cooperativa agricolă retribuirea 
membrilor cooperatori se face pe bază de zile- 
muncă în raport cu cantitatea, calitatea mun
cii și în funcție de producția realizată, potri
vit normelor de muncă stabilite de adunarea 
generală a cooperativei. In proiectul de statut se 
amintește și de retribuirea suplimentară. La noi, 
cu toate că unele brigăzi au depășit producția, nu 
s-a aplicat retribuția suplimentară din cauză că al
tele n-au realizat planul. Pentru a înlătura astfel 
de situații propunem ca în proiectul de statut să se 
prevadă ca retribuirea suplimentară să se aplice 
în mod obligatoriu, pentru toate brigăzile sau echi
pele care au depășit planul, iar dacă într-o brigadă 
nu se realizează producția din motive neîntemeiate, 
adunarea generală să hotărască ca brigadierului 
să i se reducă un număr de zile-muncă.

Lucreția IONESCU, loan MATEI, 
llie DUMITRU, Filofteia DOBRE, 
cooperativa agricolă Bogafi 
raionul Găești, regiunea Argeș

Să se precizeze 
mai clar cum 
se atribuie locul 
de casă
„în proiectul de statut al cooperativei agricole, Ia 

capitolul II, articolul 6, se arată : „Adunarea gene
rală poate da în proprietate personală cu plată, 
potrivit tarifului oficial, noilor căsătoriți, membri 
ai cooperativei care doresc să-și construiască o 
locuință și nu au posibilitatea să o facă pe terenul 
părinților, locul de casă în suprafață de cel mult 
500 metri pătrați din terenul proprietate a coope
rativei agricole situate în vatra satului". La noi în 
comună există terenuri virane care însumează o 
suprafață de aproape 20 de hectare, pe care le ad
ministrează sfatul popular. Aceste terenuri de re
gulă sînt folosite la construcția de locuințe, dar de 
cele mai multe ori ele sînt repartizate la întîmplare. 
Acest lucru nu este bun. Propunem ca terenurile 
virane din vatra satului, administrate de sfatul 
popular să nu fie date cooperatorilor care se căsă
toresc și doresc să-și facă o casă, decît cu avizul 
cooperativei. Țin să precizez că pe cea mai mare 
suprafață a acestor terenuri nu se cultivă nimic în 
tot cursul anului. De aceea propunem să se preci
zeze mai clar modul de atribuire a suprafețelor de 
teren situate în vatra satului acelora care au ne
voie să-și construiască case noi".

Nicolae NED1CI, Grigore PETRAN 
cooperativa agricolă Becicherecu Mic, 
regiunea Banat

Continuăm să publicăm răspunsuri la întrebă
rile țăranilor cooperatori cu privire la statutul 
cooperativei agricole și statutele uniunilor coo
peratiste și Casei de pensii.

I
DE CE CADRELE DE CONDUCERE SÎNT RETRI
BUITE CU UN NUMĂR FIX DE ZILE-MUNCĂ, FĂRĂ 
A SE AVEA IN VEDERE Șl PRODUCȚIA REALI
ZATĂ I (Alexandru Baciu — vicepreședinte al C.A.P. 
din comuna Zoifanl, reg. Suceava).

DEZBATE
CU ÎNSUFLEȚIRE
NOILE DOCUMENTE
PRIVITOARE
LA DEZVOLTAREA

i . .-j . i. /... ■ -a-r--

AGRICULTURII

E necesar
un 
regulament 
pentru 
normarea 
muncii

„Propun ca la capitolul 
cu privire la organizarea 
și normarea muncii, din 
proiectul de statut al coo
perativei agricole, să se 
prevadă întocmirea unul 
regulament care să stabi
lească în mod științific 
normarea muncii în coo
perativa agricolă. Fac 
această propunere pentru 
că unele norme după 
care se acordă în prezent 
zile-muncă atît la culturi
le de cîmp, cît și în zoo
tehnie, nu mai corespund. 
Actuala normare a muncii 
în cooperativă nu este 
corespunzătoare cerințe
lor pentru creșterea pro
ductivității muncii'.

Ludovic BEREC 
cooperativa agricolă 
Salonta, regiunea 
Crișana

Terenul sâ 
fie repartizat 
echipei pe 
mai multi ani

„Propun să se prevadă 
în proiectul de statut ca 
terenul să fie repartizat 
pe echipe pentru o pe
rioadă mai lungă, astfel 
ca membrii cooperatori 
să se ocupe de fertiliza
rea solului și de lucrările 
de îmbunătățiri funciare 
necesare. Fac această 
propunere deoarece se 
întîmplă ca adesea tere
nurile distribuite echipe
lor să se schimbe de la 
un an la altul, ceea ce 
nu este bine. Dacă s-ar 
repartiza terenurile pe 
mai mulți ani, ar crește 
mult interesul și răspun
derea echipei pentru rea
lizarea și depășirea pro
ducției.

Damian SILVESTRU 
cooperativa agricolă 
Tg. Trotuș, raionul 
Tg. Ocna

Prin proiectul de statut nu 
s-a prevăzut retribuirea ca
drelor de conducere a coo
perativelor agricole de pro
ducție cu un număr fix de 
zile-muncă. Potrivit preve
derilor art. 22, retribuția 
președinților și a celorlalte 
cadre de conducere și ad
ministrative se face în mod 
diferențiat, în raport cu unii 
indicatori ce caracterizează 
activitatea fiecărei coopera
tive în parte. Astfel, retri
buirea de bază a președin
telui — șl în raport cu a- 
ceasta, a celorlalte cadre do 
conducere — se face în 
funcție de numărul mediu 
de zile-muncă realizat de 
cooperatorii care participă 
cu regularitate la activita
tea din cooperativă, fără ca 
numărul zilelor-muncă ce I 
se atribuie să depășească 
de două ori și jumătate a- 
ceasfă medie. La această re
tribuire de bază se adaugă 
un plus de zile-muncă în 
funcție de valoarea pro
ducției globale, mărimea 
suprafețelor de teren și a 
efectivelor de animale pro
prietatea cooperativei.

Totodată, s-au prevăzut șl 
măsurile ce se pot lua ori 
de cîte ori aceste cadre nu 
asigură condițiile necesare 
pentru îndeplinirea planu
lui de producție. Astfel, po
trivit prevederilor art. 23, 
adunarea generală poate 
hotărî reducerea cu pînă la 
10 la sută a numărului de 
zile-muncă cuvenit preșe
dintelui, vicepreședinților șl 
altor cadre de conducere, 
care se fac vinovate de 
lipsuri în activitatea lor, sau 
de neluarea măsurilor ne
cesare desfășurării normale 
a procesului da producție.

în consecință, retribuirea 
cadrelor de conducere din 
cooperativele agricole de 
producție este diferențiată 
în raport de calitatea mun
cii depuse șl de volumul ac
tivității economice din fie
care cooperativă în parte, 
asigurîndu-se astfel și co
interesarea materială a a- 
cesfora pentru obținerea 
unei producții din ce în ce 
mai mari, prin acordarea re
tribuției suplimentare.

CARE ESTE NUMĂRUL MINIM DE ZILE-MUNCĂ 
PE CARE UN MEMBRU COOPERATOR TREBUIE 
SĂ-L EFECTUEZE INTR-UN AN PENTRU A I SE PU
TEA ATRIBUI LOT ÎN FOLOSINȚĂ Șl DE CE NU SE 
FACE ACEASTĂ PRECIZARE ÎN PROIECTUL DE 
STATUT ! (Ion Spiridon — com. Scorțoasa, raionul 
Buzău, Florea Georgescu — satul Tercheșl, raionul 
Focșani, și alții).

De o lună de zile în 
cooperativele agricole se 
desfășoară adunările 
generale ale cooperato
rilor. Aceste adunări 
dezbat darea de seamă 
a consiliului de condu
cere asupra activității 
desfășurate anul trecut, 
planul de producție pe 
acest an, precum și pre
vederile cuprinse în 
proiectul de statut al 
cooperativei agricole și 
proiectele de statut ale 
Uniunilor cooperatiste 
și Casei de pensii. în 
cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul zeci de 
mii de țărani, adunări
le constituind un prilej 
de dezvoltare și de a- 
dîncire a democrației 
cooperatiste, de mani
festare largă a interesu
lui cooperatorilor pen
tru întreaga activitatea 
cooperativei agricole, 
pentru dezvoltarea ei 
în perspectivă. Desfă
șurarea dezbaterilor a 
evidențiat ascuțirea spi
ritului critic și autocri
tic al cooperatorilor în 
scopul îmbunătățirii 
continue a muncii.

Prin felul în care 
s-au desfășurat, adună
rile au îmbinat atît a- 
naliza aprofundată a 
muncii și a rezultatelor 
obținute cu perspectiva 
și planurile de viitor 
ale cooperativelor, cît 
ji problemele concrete 
locale cu cele de prin-

fie cunoscute de către 
întreaga masă a țărăni
mii. Perioada de dezba
tere a proiectelor de 
statute s-a caracterizat 
printr-o intensă activi
zare a țărănimii coo
peratiste în întîmpina- 
rea Congresului de con
stituire a Uniunii Na
ționale a Cooperative
lor Agricole, a fost o 
perioadă de clarificare 
a multor probleme pri
vind activitatea coope
rativelor agricole de 
producție, de mai bună 
înțelegere a drepturilor 
și îndatoririlor coopera
torilor, a răspunderii 
lor pentru bunul mers 
al treburilor obștești.

Adunările generale au 
stimulat participarea 
activă a cooperatorilor 
la stabilirea și rezolva
rea tuturor problemelor 
de care depinde dez
voltarea cooperativelor 
agricole. Cu un înalt

spirit de răspundere și 
cu exigență crescîndă, 
față de propria lor ac
tivitate, masele largi ale 
țărănimii cooperatiste 
au stabilit în amănun
țime sarcinile și măsu
rile care trebuie apli
cate în scopul măririi 
producției agricole ve
getale și animale, al 
dezvoltării economice și 
organizatorice a coope
rativelor 
înfloririi 
noastre

Organele și organiza
țiile de partid sînt che
mate să sprijine coope
rativele agricole în ve
derea aplicării în prac
tică a măsurilor stabi
lite cu prilejul adună
rilor generale care să 
ducă la sporirea pro
ducției, creșterea veni
turilor și întărirea uni
tăților din punct de ve
dere economic și orga
nizatoric.

Ce măsuri 
disciplinare 
se pot aplica

Stimulente pentru

mecanizatori

agricole, al 
agriculturii 

cooperatiste.

„în proiectul de statut al cooperativei agricole de 
producție se arată că respectarea hotărîrilor adop
tate de adunarea generală și de consiliul de con
ducere constituie o condiție esențială pentru buna 
desfășurare a activității cooperativei agricole, pen
tru consolidarea ei economico-organizatorică. în
călcarea prevederilor statutului, a hotărîrilor adu
nării generale și ale consiliului de conducere con
stituie abateri care dăunează cooperativei. în sta
tut sînt prevăzute sancțiuni pentru cei care produc 
daune. Propun ca la articolul 12 din proiectul de 
statut al cooperativei agricole să se precizeze în 
mod diferențiat sancțiunile disciplinare pe care Ie 
pot aplica consiliul de conducere și 
generală.

La articolul 19 să se mai prevadă ca 
rile bănești ce se cuvin la zile-muncă 
procent de pînă la 75 la sută din valoarea planifi
cată a unei zile-muncă în condițiile cînd veniturile 
bănești sînt pe măsura prevederilor planului fi
nanciar. în cazul cînd suma planificată nu este asi
gurară, procentul să fie de cel mult de 50 la sută 
din valoarea zilei-muncă planificată în bani, în 
funcție de situația economico-financiară a fiecărei 
cooperative agricole de producție.

Sursa principală de veni
turi a cooperatorilor este 
proprietatea cooperatistă. 
De aceea, este necesar ca 
eforturile principale ale a- 
cesfora să se îndrepte în 
direcția sporirii continue a 
producției agricole, vege
tale și animale, întăririi 
economico-organizatorice a 
cooperativei, dezvoltării 
proprietății obștești. Este 
deci în interesul fiecărui 
cooperator să participe e- 
fecfiv la realizarea acestor 
obiective, prin care se asi
gură creșterea bunăstării l.ui 
materiale.

Alături de veniturile pe 
care le asigură proprietatea 
cooperatistă, lotul dat în fo
losință constituie pentru 
cooperatori o sursă dp ve
nituri suplimentare. în pro

iectul de statut s-a prevăzut 
că lotul în folosință se atri
buie, în mod diferențiat, fa
miliilor de cooperatori ai 
căror membri au efectuat cel 
puțin numărul minim de 
zile-muncă, stabilit de adu
narea generală pe coopera
tivă (art. 4, alin. 3 și art. 
30 lit. h). Rezultă deci că 
numărul minim de zile-mun
că nu este și nu poate să fie 
același pentru toate coope
rativele agricole. El se sta
bilește anual de către adu
narea generală a fiecărei 
cooperative, în raport da 
condițiile sale specifice (su
prafața de teren, structura 
culturilor, mărimea șepfelu- 
lui și în general gradul de 
solicitare a forței de muncă 
în raport de numărul coo
peratorilor activi).

adunarea

: avansu- 
să fie în

(lie ILIESCU
comuna Băneasa, regiunea Dobrogea

___________________________________________________________________________

„Articolul 20 din proiectul de statut al coopera
tivei agricole de producție care se referă la retri
buția suplimentară este o prevedere de mare im
portanță pentru cointeresarea cooperatorilor în de
pășirea producției prevăzute. La noi și pînă acum 
s-a acordat retribuția suplimentară la o parte din 
culturi și în sectorul zootehnic. Rezultatele au con
firmat justețea acestei prevederi. Adunarea gene
rală a hotărît ca anul acesta să se extindă retri
buția suplimentară în tot sectorul zootehnic și la 
majoritatea culturilor de cîmp.

Aș vrea să ridic însă și o altă problemă. In fie
care an, mecanizarea cuprinde majoritatea lucră
rilor în cîmp. Producțiile mari obținute se datoresc 
și atenției cu care lucrează mecanizatorii. De 
aceea, propun să se studieze și să se treacă în 
proiectul de statut al cooperativei agricole de pro
ducție ca retribuția suplimentară să fie extinsă și 
Ia mecanizatori, la acele culturi cum sînt păioasele, 
unde contribuția lor la mărirea recoltei este foarte 
mare. în felul acesta, ei ar fi și mai mult cointere
sați în executarea lucrărilor de bună calitate'.

Tudor ȘOFRONIE
cooperativa agricolă Bărăganu 
regiunea Dobrogea

DE CE NU SE FACE ÎN PROIECTUL DE STATUT 
PRECIZAREA CĂ MEMBRILOR COOPERATORI, ÎN 
VÎRSTĂ DE PESTE 6S ANI, LI SE LASĂ LOTUL ÎN 
FOLOSINȚĂ CHIAR DACĂ DUPĂ PENSIONARE NU 
MAI POT MUNCI IN COOPERATIVĂ! (Mafel Gh. 
Dumitru — corn. Ciorogîrla, raionul 16 Februarie — 
București).

„Vom munci cu hotărîre
pentru înflorirea agriculturii

entuziasm
socialiste"

în art. 4 din proiectul de 
statut al cooperativei agri
cole de producție se pre
vede că „membrii coopera
tivelor care ies la pensie 
păstrează dreptul de folo
sință asupra lotului pe care 
l-au avut”. Înfrucît acest 
drept nu este condiționat și 
nici limitat în timp, rezultă 
că membrii cooperatori care 
au fost pensionați vor be
neficia fot timpul vieții de 
lotul în folosință, indiferent 
dacă vor mai putea sau nu 
să muncească în coopera
tivă.

Această prevedere este 
menționată și în articolul 6 
din proiectul de statut al 
Casei de pensii, prin care

se subliniază faptul că, pe 
lîngă pensia în bani, mem
brii acestei case mai au 
dreptul la : ajutoare în na
tură, folosința în continuare 
a lotului și la veniturile rea
lizate din munca depusă în 
cooperativă, după pensio
nare.

Dreptul cooperatorilor 
pensionați de a efectua, în 
continuare, zile-muncă — 
în măsura în care starea să
nătății le va permite — re
prezintă pentru aceștia o 
posibilitate în plus de a-șl 
mări veniturile prin cantită
țile de produse și sumele 
de bani pe care le vor pri
mi pentru munca depusă.

DACĂ BRIGADIERUL LIPSEȘTE MAI MULT TIMP 
DIN COMUNA RESPECTIVĂ SAU ESTE BOLNAV, 
CINE ARE DATORIA SĂ-L ÎNLOCUIASCĂ Șl CUM 
VA FI RETRIBUIT ÎNLOCUITORUL SĂU I (A. Dumi
trescu — com. Sfiubenl, regiunea Suceava).

cipiu, generale ale agri
culturii cooperatiste.

Dezbătînd proiecte
le de statut ale coope
rativei agricole, Uniu
nilor cooperatiste și Ca
sei de pensii, care cu
prind principiile politi
ce și organizatorice ale 
acestora, țăranii coo
peratori au exprimat în 
unanimitate adeziunea 
deplină la aceste docu
mente, au purtat discu
ții vii, interesante, iz- 
vorîte din proprie ex
periență, au făcut su
gestii și observații 
prețioase pentru îm
bogățirea și perfec
ționarea lor. Unele 
dintre acestea au fost 
sintetizate și publicate în 
presă, pentru ca să

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.
Întruniți în adunări gene

rale, membrii cooperativelor 
agricole dezbat proiectele 
de Statut, planul de produc
ție pe 1966 și darea de sea
mă pe anul trecut. Cu acest 
prilej ei au adresat nume
roase telegrame Comitetului 
Central al partidului prin 
care își exprimă hotărîrea de 
a traduce în viață măsurile 
stabilite pentru înflorirea a- 
griculfurii socialiste.

In telegrama trimisă de 
cooperatorii din Ostrov, re
giunea Dobrogea, subliniin- 
du-se realizările obținute în 
anul trecut se arată : „Mem
brii cooperativei manifestîn- 
du-și deplina adeziune la 
proiectele de statut ale coo
perativei agricole, Uniunilor

cooperatiste și Casei de pen
sii, dezbătînd și aprobînd 
planul de producție pe acest 
an sînt hotărîți să transpună 
în viață sarcinile izvorîte din 
Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1965. 
Totodată ne angajăm să ob
ținem și să valorificăm în
semnate cantități de produse 
pe bază de contract cu sta
tul. Asigurăm conducerea 
partidului că vom depune 
întregul nostru efort pentru 
dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii’.

După ce arată prevederile 
cuprinse în planul de pro
ducție pe acest an, coopera
torii din comuna Racovlța, 
raionul Pitești, subliniază în 
încheierea telegramei lor că

în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidu
lui Comunist Român vor or
ganiza și intensifica întrece
rea socialistă, astfel ca toate 
lucrările din campaniile agri
cole să fie făcute la timp și 
să realizeze producții sporite 
în toate sectoarele.

„Rezultatele obținute de 
membrii cooperativei noas
tre se datoresc în primul rînd 
grijii părintești a partidului 
nostru, sprijinului primit din 
partea sfatului și muncii în
suflețite depuse de membrii 
cooperatori. De aceea, noi 
țăranii din comuna Nicolae 
Bălcescu, regiunea Galați, ne 
exprimăm adeziunea față de 
măsurile stabilite de cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. șl de Plenara din no

iembrie, fiind convinși că ele 
vor duce la dezvoltarea agri
culturii, la creșterea bună
stării materiale a țărănimii, a 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră. Nu vom precu
peți nici un efort pentru du
cerea la îndeplinire a măsu
rilor luate de partid”.

Aceeași hotărîre rezultă și 
din telegrama cooperatorilor 
din Lucăceni, regiunea Mara
mureș. Ei mulțumesc pe a- 
ceasfă cale partidului și gu
vernului pentru grija deose
bită pe care o poartă dez
voltării agriculturii noastre 
socialiste și ridicării bună
stării oamenilor muncii.

„Membrii cooperativei 
noastre se angajează în fața 
conducerii partidului că nu

vor precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
Directivelor celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R. — se 
arată în telegrama coopera
torilor din lecea Mare, re
giunea Banat. Aderăm cu 
toată încrederea la Uniunea 
raională a cooperativelor a- 
gricole de producție și vom 
lupta pentru aplicarea întoc
mai a prevederilor cuprinse 
în proiectul de statut".

In adunarea generală a 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Vînăfori, 
regiunea Bacău, membrii ei 
și-au exprimat adeziunea la 
cele trei proiecte de statut. 
Din telegrama trimisă Comi
tetului Central reiese că ei 
au prevăzut să sporească

producția în toate sectoarele 
și să valorifice cantități mai 
mari de produse pe bază de 
contract.

„Un viu interes l-a stîrnit 
în cadrul dezbaterilor adu
nării generale proiectul de 
statut al cooperativei agri
cole — se arată în telegrama 
membrilor cooperativei agri
cole din Cornățel, raionul Si
biu. Discuțiile purtate în ju
rul documentelor puse în 
discuție au demonstrat că 
fiecare cooperator le-a stu
diat cu multă pasiune, văzînd 
în ele perspectiva dezvoltă
rii agriculturii noastre socia
liste. Noi ne-am exprimat sa
tisfacția și încrederea în po
litica justă a partidului nos
tru drag și ne angajăm să o 
traducem în viață”.

Sînt cazuri în care un 
brigadier lipsește din coo
perativă o anumită perioa
dă de timp, iar motivele și 
durata absenței nu impun 
schimbarea acestuia din 
funcție. în asemenea cazuri, 
consiliul de conducere nu
mește un alt cooperator 
care înlocuiește pe briga
dier, îndeplinind toate a- 
tribuțiunile acestuia în pe
rioada respectivă de timp. 
Dacă lipsa brigadierului se

prelungește pe o perioadă 
mai îndelungată, consiliul 
de conducere trebuie să 
supună adunării generale a 
cooperativei, spre confir
mare, măsura luată. Pe fot 
timpul în care îndeplinește 
atribuțiile brigadierului
membrul cooperator numit 
de consiliul de conducere 
primește retribuția, atît re
tribuția de bază, cît și re
tribuția suplimentară cuve
nită brigadierului.

DACĂ UN COOPERATOR, PENSIONAR DE STAT, 
CARE A MUNCIT EFECTIV ÎN COOPERATIVĂ O 
PERIOADĂ DE TIMP, POATE PRIMI Șl PENSIA DE 
BĂTRÎNEȚE POTRIVIT ART. 9 DIN PROIECTUL DE 
STATUT AL CASEI DE PENSII I (V. Roman — co
muna Piefroșeni, raionul Zimniceaj.

Potrivit prevederilor art. 
13 din proiectul de statut 
al Casei de pensii, mem
brii cooperatori nu pot cu

mula mai multe perwil. dar 
au dreptul să opteze pen
tru una din ele.
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se recunoască în-

O casă submarină a comandantului Cousteau

STRĂVECHI COMORI ALE ARTEI

In articolul trecut 
Insistat asupra sculptu
rilor africane și a rolului 
pregnant pe care îl au azi 
în arta europeană și ame
ricană. în articolul de azi 
vom trata despre a doua 
mare categorie de obiecte 
africane care au influențat 
mult ana lumii, respectiv 
despre măști. Ele au fost 
printre cele dintîi obiecte 
de artă africană care au 
pătruns în Europa. Prin 
forma și dimensiunile lor, 
prin varietatea și exube
ranța sălbatică a orna
mentelor, prin fascina
ția ce deștepta în privitor, 
ele erau obiectele prefera
te pe care cei care călăto
reau în Africa le duceau cu 
ei, ca amintire, la plecare

Sculpturile negre au apă-

Mască cu costum întreg 
rut în Europa după ce in
teresul pentru arta africană 
cîștigase teren avînd ca 
precursoare măștile. De 
fapt, curiozitatea și intere
sul stîrnite de acestea au 
determinat trimiterea unor 
misiuni pentru depistarea 
și studierea de aproape a 
artei populațiilor negre — 
măști sau sculpturi, țesături 
ori ceramică. Opere africa
ne încep să intre în muzeele 
mari ale Apusului, diferiți 
artiști își iau din acestea, 
într-o măsură mai mică sau 
mai mare, inspirația ori 
viziunea artistică, convin
gerile asupra originii ope
rei de artă și a felului de 
a concepe și executa. Iar 
urmarea este creșterea 
prestigiului, cu adevărat 
uimitoare, pe care o cu
noaște arta neagră.

Ceea ce impresiona pe 
orice observator era ușu
rința, dexteritatea și simpli
tatea cu care sculptorul a- 
frican soluționa dificila 
problemă a raportului între 
volume, apoi naturalețea 
expresiilor, chiar în măști, 
care părea obținută fără e- 
fort, grija cu care era pus 
în valoare detaliul impor
tant — cu o forță expresi
vă pe care rareori o mai 
cunoscuse arta preferată în 
societatea burgheză a tim
pului — șl în același timp, 
indiferența față de detaliile 
nesemnificative. Toate a- 
cestea aveau drept conse
cință valoarea plastică și 
certitudinea execuției di
recte, fie în lemn, fie în 
piatră.

Măștile, oa și cea mai 
mare parte dintre sculptu
rile africane, fiind de lemn, 
autorul lor pornea de la ci
lindrul trunchiului de co
pac sau de la bucăți de 
lemn apropiate ca dimen
siuni, formă și volum de o- 
pera pe care dorea să o e- 
xecute. Prin lovituri înde- 
mînatice și precise de bar-

dă sau de alto instrumente 
tăioase destul de primitive, 
și eliminînd brutal excesele 
de materie, artistul ajungea 
treptat la reprezentări. O- 
pera ce rezulta se impu
nea mai ales prin expresia 
vieții, calitate așa de greu 
de obținut în sculptură. De 
aici provenea impresia de 
naturalețe, de ceva viu, 
care se citește în operele 
create de populațiile ne
gre, chiar atunci cînd prin 
distorsiuni, exagerări și eli
minări anatomice, ele se 
depărtează de realitate.

Măștile erau folosite de 
populațiile negre aproape 
exclusiv pentru diferite ri
tualuri. în credințele africa
nilor ele aveau facultatea 
de a ascunde adevărata 
personalitate a individului, 
sau de a-i conferi o nouă 
personalitate într-un mo
ment dat. Era vorba fie de 
o serbare religioasă, de o 
acțiune magică, ori se ur
mărea îndepărtarea unor 
spirite rele amenințătoa
re, sau, din contra, atrage
rea unor spirite binevoitoa
re. Masca era opera indi
viduală a celui care o pur
ta, expresie a individuali
tății, a preferințelor lui, a- 
vea deci un caracter strict 
personal, și, din acest 
punct de vedere, este greu 
clasificabilă. Numai în 
foarte rare ocazii, ea era 
făcută de un specialist 
Departe de ceilalți și mai 
ales de femei, care nu tre
buiau să asiste la fasona
rea unei măști și nici a- 
tunci cînd se dansa cu ea, 
fiecare tînăr își lucra sin
gur masca în ascuns, în 
vederea inițierii. Iar acest 
element, destinat a le 
„schimba" personalitatea, 
a le crea o stare de spirit 
la cel mai înalt diapazon 
în timpul dansului, dădea 
măștii o mare valoare emo
tivă și simbolică.

Masca putea să fie exe
cutată și din alte materia
le decît din lemn — con
fecționată din cochilii, dis
puse să formeze imaginea

crete, membrii lor aveau în 
mască o dispoziție, un mic 
ornament, un semn oareca
re, o pată de culoare sau 
o armonie de tonuri, care îi 
făcea să

dans

acad. G OPRESCU

...O locuință pe fundul mării, confortabilă, cu 
încălzire centrală și aer condiționat, iluminată cu 
lămpi fluorescente... 
scoate costumul de 
pătrunde în camera 
aparat de radio și
Dacă are poftă să facă puțină mișcare, iese a- 
fară din casă și-și îngrijește grădina din apro
piere, sau se joacă cu delfinul domesticit 
s-a aciuat pe lîngă aceste ciudate făpturi 
s-ar zice că preferă traiul subacvatic.

Cele de mal sus nu sînt imagini extrase 
tr-un film științifico-fantastic, ci proiectele unor 
interesante experiențe care urmează să fie reali
zate în următorii cîțiva ani. Mărturie stau expe
riențele perfect reușite ale cercetătorilor științi
fici, efectuate începînd din 1962.

întors de la muncă, omul Iși 
scafandru în antreu, apoi 
de locuit, cu fotolii comode, 
de televiziune, bibliotecă...

care 
care

din-

Mască de asociație secretă 
feței sau din mărgele de 
sticlă, ori de pămînt ars, fi
xate cu o baghetă de lemn 
sau pe un fir de metal; 1 
se puteau adăuga bucăți 
de stofă, de lemn sculptat, 
de metal. Atunci cînd era 
de lemn, ea era pictată, a- 
coperită de pete de culoa
re violentă, aleasă în vede
rea efectului, sau din com
binații de culori care as
cundeau ceva simbolic. De 
pildă, în unele societăți se-

Mască de 
din lemn negru 

tre el. In genere, deasupra 
măștii era un ornament ca 
un vîrf de coif, din lemn 
sau din metal, care repre
zenta simbolic un animal, 
sintetizat la extrem, dar în- 
tr-o linie artistică foarte e- 
legantă.

O mască nu se îmbrăca 
mai niciodată singură. Pur
tătorul ei trebuia să o com
pleteze cu un costum, un 
fel de manta uneori lungă 
pînă la pămînt, din stofă 
sau din fibre vegetale, cum 
se vede într-una din imagi
nile ce însoțesc articolul. 
Cîntecul și dansul facilitau 
explicația Importanței mo
mentului în care apăreau 
măștile, căci aceste întru
niri și tot spectacolul ce le 
însoțea nu aveau niciodată 
ca scop distracția, ci pro
ducerea unei puternice 
stări sufletești, chiar deter
minarea unei acțiuni colec
tive — cum ar fi declanșa
rea unei lupte. Măști făceau 
șf egiptenii, dintr-un motiv 
cu totul diferit. Ele erau 
puse în morminte ; pe cît 
posibil erau portrete, pen
tru ca „duhul", după moar
te, să-și „regăsească tru
pul". Spre deosebire de 
măștile populațiilor negre, 
măștile egiptene nu ser
veau niciodată în viață.

Un supliment al travesti
rii prin măști era acoperi
rea trupului cu desene de 
diferite culori, mai ales în 
roșu și alb, albul fiind, se 
pare, o aluzie la viața de 
apoi. De obicei se crede că 
aceste pete de culoare sînt 
aruncate pe trup de negrii 
africani la întîmplare, după 
libera fantezie a fiecăruia. 
Adevărul este însă că atît 
forma petelor, cît și locul 
unde ele erau dispuse are, 
de regulă, o semnificație.

Această „nevoie* de a a- 
coperi cu anume culori 
trupul omenesc spre a-1 
feri de rele nu se oprea la 
vopsire, care dispărea 
după ceremonie, ci mergea 
mai departe, la tatuare. 
Tatuajul este o practică o- 
bișnuită printre populațiile 
primitive și printre cei obli
gați, prin ocupațiile lor, să 
trăiască în contact frecvent 
cu aceste popoare, ori care 
au moștenit tradițiile su
perstițiilor unei vieți de pe
ricole, cum sînt marinarii.

în Africa însă, tatuajul pu
tea lua o formă mult mai 
aspră, mai crudă. Petele și 
formele distribuite pe una 
sau alta din părțile trupu
lui se realizau nu prin îm
punsături și introducerea 
sub piele a unor coloranțl, 
ci prin cicatricl cu diverse 
forme simbolice. Această 
formă de tatuaj presupunea 
operații dureroase, unele 
constînd din răniri sau din 
ridicarea cu totul a epider
mei și frecarea locului cu 
anume substanțe care alte
rau anatomia aparentă 
constituind figuri în relief 
sau depresiuni ale locului 
astfel tatuat

în încheiere aș stărui a- 
supra caracteristicilor a 
trei măști, deosebit de sem
nificative. Una este carac
teristică membrilor unei a- 
sociații secrete din Daho
mey. Colorată cu nuanțe 
delicate, fața vopsită în 
roz amintește culoarea mai 
mult sau mai puțin obișnui
tă a unui alb și trăsăturile 
unui individ tînăr, normal. 
Nu ea ne atrage atenția, ci 
găteala capului, cu cele 
două ornamente, de forma 
unor elice, la dreapta și la 
stînga coifului.

Mai remarcabile
punctul de vedere estetic, 
mai bizare și corespunzînd 
din plin descrierii pe care 
am făcut-o despre arta 
populațiilor negre, este o 
mască de dans din lemn 
negru, în care sînt puse în

din

Mască de dans din lemn 
brun

evidență trăsăturile carica
turale ale unei fețe de om 
gras. Dar cea mai surprin
zătoare, tot o mască de 
dans, dintr-un lemn brun, 
devenit ceva mai clar din 
pricina vechimii, este cea 
care se găsește la Muzeul 
Etnografic din Berlin. Ea re
prezintă imaginea unei per
soane dominate de senti
mente paroxistice, cu deta
liile feței obosite, cu părul 
răvășit ca de furtună și 
purtînd parcă urmele unor 
vicii și abuzuri. Ne închi
puim cît succes ar avea un 
actor, într-un rol shakes
pearian, dacă ar ajunge 
să-și realizeze o mască a- 
semănătoare cu aceasta pe 
o scenă de teatru.

Cu opere posedînd atît 
de înalte calități de expre
sivitate, însușirea cea mai 
prețuită în arta contempo
rană, nu e de mirare 
arta africană a ajuns 
aibă influența de care 
bucură azi.

că 
să 
se

De fapt, oamenii au călcat 
pentru prima oară pe fundul 
mării cu multe veacuri în 
urmă. Pescuitorii de perle 
cînfați de Georges Bizet erau 
obișnuifi să pășească pe solul 
submarin uneori la mai bine 
de zece metri sub apa ocea
nului. Costumele de scafan
dru de diferite tipuri cu ali
mentare cu aer de la supra
față sau autonome au prelun
git la intervale de zeci de 
minute, sau chiar de ore, du
rata unor astfel de expediții 
subacvatice.

Dar astăzi, omul nu se mai 
mulțumește cu afîfa. Lumea 
submarină poate deveni locul 
unor activități organizate — 
științifice sau economice — 
de durată mai lungă, care 
să reclame prezența omului 
zile și săptămîni întregi. Așa 
s-a născut ideea ca și 
ința să fie submarină I

cultura, „pășunile" sau rezer
vațiile peștilor.

Evident, nu este vorba — 
cel puțin deocamdată — de 
a păși pe fundul oceanelor 
în zonele marilor adîncimi. 
Ceea ce urmăresc actual
mente cercetătorii este crea
rea de posibilități pentru a 
exploata soclurile continenta
le — adică prelungirea usca
tului cu aceeași structură geo
logică sub nivelul mării. Căci 
aproape pretutindeni, țărmul 
mărilor și oceanelor se conti
nuă mai departe, sub ape, 
încă multe zeci de kilometri, 
fără a scoborî la mai mult de 
o sută sau o sută cincizeci de 
metri adîncime.

locu-

Experiențe 
senzaționale

Nu visuri, 
ci reaiitate

Este bine cunoscut faptul 
că 71 la sută din suprafața 
pămîntului — adică 360 de 
milioane de kilometri patrați 
— sînt acoperiți de apă. Des
pre uriașele bogății ale ape-, 
lor mării s-a scris relativ 
mult. Dar să nu uităm că și 
solul acoperit de această apă 
este, la rîndu-i, un izvo1, de 
prețioase materii prime, une
ori destul de rare pe sfertul 
din suprafața pămîntului pe 
care-l avem „la îndemînă". 
Este vorba, în primul rînd, de 
petrol, dar și de materii pri
me ca fierul, cromul, alumi
niul, titanul, magnez'ul, aurul 
și numeorase alte substanțe 
care se găsesc pe solul și 
în subsolul scufundat sub 
apă.

Firește, există posibilitatea 
de a se lucra de la suprafața 
mării, cu ajutorul platformelor 
plutitoare. Dar, oricîf de bine 
ancorate, aceste platforme 
nu sînt niciodată sigure — 
dovadă, tragicul accident pe
trecut nu de mult, în Marea 
Nordului, cînd s-a scufundat, 
cu pierderi de vieți omenești, 
o instalație plutitoare pentru 
exploatarea submarină a pe
trolului. în schimb, la cîteva 
zeci de mefri sub apă, orice 
furtună este îmblînzifă. Deci, 
iată argumente pentru insta
larea de stațiuni imobile pe 
fundul mării. în jurul acestor 
baze se pot dezvolta forajele, 
întreprinderile miniere, acva-

11 : Pablo Diego Josă Francisco do Paula 
Nopomuceno y Crispin de La Santlsslma 
Trinidad Ruiz y Picasso...

Microbii pot prevesti vremea ? Spe
cialiștii francezi au observat că mo

bilitatea microbilor se schimbă în funcție 
de variațiile meteorologice. Reacțiile lor 
biologice se încetinesc sau so intensifică, 
o dată cu variațiile presiunii aerului. 
Bacteriile prezintă și alte „simptome" îna
inte de schimbarea vremii, care ar putea 
eventual folosi meteorologilor.

rvj Pentru explorarea „vocilor" din spa- 
țiile siderale, la Manchester (Anglia) 

a fost construit un radio-telescop a cărui 
„ureche" măsoară 75 m în diametru.

pq Cea mai grea muncă fizică este urca- 
EBu rea unei scări. Calculele specialiștilor 
au arătat că un tăietor de lemne nu are 
nevoie decît de 39 la sută din energia 
necesară urcării treptelor, un înotător — 
de 54
48 la

la sută șl un alergător numai de 
sută.

țajn O grădină... subpămînteană a fost 
sss descoperită nu de mult în munții 
Kara-Tau (R. S. S. Kazahă). Intr-o peșteră 
de 160 m X 60 m, s-a dat peste un bos
chet de arbuști bătrînl, îmbrăcațl în 
vrejuri de clematltă. Tufișurile sînt pline 
de păsări. Această „minune" are o ex
plicație : intrarea largă a grotei permite 
soarelui să pătrundă după-amiază, iar 
apa este asigurată de o serie de canale 
subterane.

FHt Un ziarist francez a „izbutit" să afle 
E® toate numele de botez ale lui Picasso. 
Numele complet al celebrului pictor ar

Insula Corsica s-a deplasat, în cura 
de 80 de ani, cu 12 metri spre est. 

Specialiștii susțin că această „mutare" se 
datorește forțelor tectonice din masivul 
Insulei.

ra Cea mai „grea" scrisoare de dragoste 
a fogt găsită cu ocazia unor săpături 

arheologice în Iran. „Poștașul" care a 
dus-o a transpirat, nu glumă, pentru că 
epistola prin care îndrăgostitul cerea o 
întîlnire iubitei sale a fost scrisă pe o 
placă de piatră care cîntărește... 15 kg.

gsi în pădurile din Extremul Orient al 
™ Uniunii Sovietice crește din vremuri 
Imemorabile o specie ciudată de mestea
căn cunoscută sub numele de „mesteacă
nul de fier", care se deosebește de cel 
obișnuit prin coaja sa de culoare închisă. 
El rivalizează în materie de rezistentă cu 
multe metale șl poate înlocui cu succes, 
în multe cazuri, oțelul.

rrg Culoarea untului e mal închisă ctnd 
lu0 animalele se hrănesc cu nutreț proas
păt decît atunci cînd stau în staul, all-

de... 2 la sută este suficient. 
Mai mult oxigen ar deveni 
toxic I Restul de 98 la sută 
este heliu.

Efectul combinat al heliu- 
lui și al presiunii ridicate 
face ca de la această adîn- 
cime vocea să ajungă la su
prafață sub forma unui su
net nazalizat, foarte greu de 
perceput, chiar și atunci cînd 
s-a folosit telefon cu ablu 
submarin. Din această cauză 
s-a recurs la „telewriter* sau 
telescriptor, un aparat care 
retranscrie la distanță, cu a- 
jutorul unui stilet, textele 
scrise de oamenii scufundați, 
încetul cu încetul, însă, ure
chea se obișnuiește cu noile 
sunete și după
de adaptare convorbirea 
poate desfășura relativ 
mal.

O altă 
în casele 
sibilitatea
chibrit. într-adevăr, dacă con
centrația de 2 la sută oxigen 
este suficientă pentru a în
treține respirația, ea este cu 
fotul insuficientă pentru a 
întreține arderea I Ca o con
secință, fumatul — chiar dacă 
nu ar fi interzis — devine

cîteva 
vor să

- spune 
suprafața

vor 
pe-
Se 
de 
ex- 

SUD-
a-

vi- 
fie

menttndu-se 
in vitamine 
culorii.

Ejțj „Pasărea croitor" din India șl Ma- 
laezia coase frunze pentru a-șl con

strui cuibul. Ciocul e folosit ca ac, iar 
drept ață servesc fibrele vegetale.

cu nutreț uscat. Conținutul 
e de obicei corespunzător

80 la sută din obiectele de artă din 
lemn sînt contaminate de insectele care 
consumă lemnul uscat. Ele sapă în in
teriorul acestor opere de artă nenumă
rate galerii. Prin injecții cu produse chi
mice care pătrund în toate fibrele lem
nului, restauratorii distrug aceste insecte 
și împiedică înmulțirea lor.

In felul acesta au fost salvate mii de 
sculpturi din întreaga lume.

Prima încercare In acest 
domeniu a fost făcută în sep
tembrie 1962 : era vorba des
pre așa-numita „experiență 
Diogene”, efectuată la Mar
silia de celebrul comandant 
Cousteau cu aparatul său nu
mit „Precontinent I’. Timp 
de o săptămînă, oamenii au 
trăit scufundați la adîncimea 
de 10,5 metri.

în vara . anului următor, 
Cousteau și-a refăcut expe
riența, folosind un aparat per
fecționat, „Preconfinent II", 
pe care l-a scufundat timp de 
o săptămînă la 26 de metri 
adîncime în apele Mării 
Roșii. Oamenii care locuiau 
în această casă submarină co
borau din cînd în cînd pînă 
la adîncimi de 110 metri, 
pentru a efectua diferite acti
vități, căci, de fapt, scopul 
principal al acestor experien
țe era studierea 
prin care omul 
mîne multă vreme 
în condițiile unei 
productive.

în iunie 
efectuează 
Sfenuit în 
scufundînd 
metri, timp 
luna următoare, iulie 1964, se 
efectuează în aceeași regiune 
o scufundare a laboratorului 
marin „Sealab" la 60 de me
tri. Vremea nefavorabilă a li
mitat însă la nouă zile aceas
tă încercare, prevăzută să 
dureze trei săptămîni. >

în sfîrșit, în 1965, coman- ■ 
dantul Yves Cousteau revine ® 
cu „Precontinent III", seu- n 
fundat în Marea Mediterană, 3 
în largul capului Ferraf, care “ 
rămîne la adîncimea de 110 n 
metri timp de două săptă- | 
mîni. Era o sferă formală din “ 
două încăperi și o bucătărie, n 
precum și din întreaga Insta- | 
lafie necesară activității sub- “ 
marine. Membrii echipajului n 
dispuneau de aparate de ra- El 
dio șl televiziune, Iar o corn- “ 
plicată mașină electronică în- H 
regisfra, printre altele, corn- | 
porfarea fiziologică a „ocea- “ 
nonauților*. n

Această scufundare a șase H 
oameni nu însemna o repe
tare a experiențelor anted- R 
oare, ci un remarcabil pro- | 
greș. Reușita experienței a a- 
rătat că o astfel de „casă R 
submarină* poate dispune de h 
condiții de securitate totală, 
funcționînd aproape 
nom.

Rezultatele cercetării 
tuate cu „Preconfinent 
fac posibilă prevederea 
certitudine a instalării, în- 
tr-un termen nu prea înde
părtat, a unor stațiuni In
dustriale submarine. Cum vor 
lucra oamenii în aceste sta
țiuni ?

în primul rînd, atmosfera 
lor nu va semăna deloc cu 
a noasfră. Se știe că pe pă
mînt, la nivelul mării, aerul 
conține cam 21 la sută oxi
gen, Iar o scădere pînă la 16 
la sută devine periculoasă, 
în schimb, la adîncimea de 
o sută de metri sub apă, da
torită presiunii de 12 ori mai 
ridicate decît pe pămînt, pro
centul existent de oxigen

metodelor 
ar putea ră- 

sub apă 
activități

americanil1964,
experiența Link- 
insulele Bahama, 
aparatul Ia 130 de 
de 49 de ore. în

auto-

efec-
III’
cu

cîteva zile
se

nor-

ciudățenie a 
submarine : 
de a aprinde

vieții 
impo- 

un

Imposibil. Poate că, pe vii
tor, medicii vor recomanda 
o cură submarină de 
săptămîni celor care 
se lase de fumat I

— Pînă acum 
Yves Cousteau -
a condiționat prea multă vre
me scufundarea la marile 
dîncimi.

El preconizează ca pe 
ifor, bazele submarine să
aproape complet autonome, 
să nu aibă nevoie de un va
por care să le întrețină cu 
„aer preparat* de la supra
față, ci să dispună de pro
priile lor depozite de heliu 
șl oxigen, să producă ele în
sele energia și lumina indis
pensabile, eventual grație u- 
nui reactor nuclear, și să-și 
asigure singure legăturile cu 
alte unități similare. Locuin
țele submarine ar urma 
aibă pereți translucizi, 
în Interior presiunea 
rulul să ajungă la
de atmosfere. Astfel de locu
ințe ar cuprinde camere de 
odihnă, de studiu, dormitoa
re separate șl bucătării. Mun
citorii submarini ar urma să 
lucreze în schimburi de una 
sau două săptămîni.

să 
iar

ae- 
zeci

...într-un viitor nu înde
părtat oamenii vor începe să 
lucreze pe întinderile soclu
lui continental submarin, 
instala mine, exploatări 
troliere, grădini întinse, 
preconizează instalarea 
adevărate uzine pentru 
tragerea din subsolul
marin a bogățiilor minerale. 
Pe coasta californiană a Sta
telor Unite, de la Ventura la 
San Diego, au și tos» create 
16 „ferme* submarine, cu- 
prinzînd un fel de „țarcuri’ 
pentru diferite specii de 
pești. Pe o scară mai largă, 
sînt pregătite astăzi „parcuri 
submarine”, unde multiplica
rea artificială a planctonu
lui ‘ va favoriza creșterea 
bancurilor de pești. Diferite 
mijloace de protecție vor a- 
păra aceste parcuri de peștii 
carnivori.

Pătrunderea fainelor a- 
dîncurilor submarine repre
zintă o latură a luptei duse 
de omul secolului nostru 
pentru cucerirea naturii.

Dr. Leonid PETRESCU <

•) întreaga lume de micro
organisme animale și vege
tale ce plutesc liber în apele 
oceanului.

Dintre puținele gru
puri ale populației indi
ene băștinașe din Pana
ma care s-au mai menți
nut pină în zilele noas
tre, fac parte și indienii 
san bias sau cunas. Ei 
trăiesc pe vreo cincizeci 
— din cele circa trei — 
patru sute de insulițe ce 
se înșiră în apropierea 
coastei golfului San 
Bias — de-a lungul a- 
proape a 150 de km, 
spre răsărit de canalul 
Panama; grupuri mai 
puțin numeroase vie
țuiesc și în zona de lito
ral și de pădure a re
giunii cu același nume.

Ion VLÂDUȚIU 
doctor în istorie

de rudenie cu 
tși păstrează 

mare 
trai |

măsură, 
patriarhal, 

tradițională, 
stabilit, a- 

se datoreș-

Indienii san bias s-au fe
rit timp de veacuri în mod 
consecvent să aibă contacte 
mai strînse 
străinii. El 
încă, într-o 
modul de
cultura lor 
După cum s-a 
ceastă atitudine 
te cruzimilor săvîrșite de
conchistadori, care, sub con
ducerea lui Balboa, au ma
sacrat la începutul celui 
de-al XVI-lea veac pe stră
moșii actualilor san bias. A- 
ceștia trăiau pe atunci în 
regiunea Darien, de unde a- 
poi s-au retras treptat ajun- 
gînd în secolul trecut în 
insulele San Bias. $i astăzi 
încă se respectă cu strictețe 
Interdicția de a se căsători 
cu străinii. Mai mult chiar, 
san bias au menținut obi
ceiul ca după apusul soare
lui să nu permită nici unui 
străin să înnopteze pe vre
una din insule.

Ocupațiile lor sînt culti
varea pomilor fructiferi (co- 
cotierul, portocalul), pescui
tul șl vînătoarea. Avînd 
așezările și locuințele pe 
insule, Indienii san bias vin 
pe continent, își aleg parce
le de teren, le lucrează și 
apoi le culeg roadele. Este 
interesant modul în care îșl

Femei !n specificecostume 
Ia lucru

dreptulînseamnă 
sință a terenului, 
curăță o parcelă de pădure 
se consideră că are dreptul 
asupra ei. Pentru a-și „mar
ca" acest drept, care este 
apoi respectat de comuni
tate, el bătătorește în jurul 
parcelei o cărăruie. Băștina
șii posedă astfel de parcele 
atît pe Insule, cît și pe con
tinent. De altfel, pe insule, 
în afară de insula Pinului, 
apa bună de băut lipsește, 
și adesea nici lemne de foc 
nu se găsesc îndeajuns. De 
aceea, între insule și conti
nent are loc un necontenit 
du-te-vino.

Diviziunea muncii este 
netă ; bărbații confecționea
ză bărcile și 
teso plasele 
și coșurile 
gospodărie,

de folo- 
Gel care

vîslele, împle- 
pentru pescuit 

necesare în 
confecționează

vase din dovleac, unii cu
nosc șl olăria) tot ei durea
ză casele, se ocupă cu 
pescuitul șl vînătoarea ( în 
afara treburilor casnice zil
nice legate de prepararea 
mîncării, femeile se ocupă 
cu țesutul la război, confec
ționează din bumbac hama- 
ce pentru dormit, precum și 
vestitele bluze cu aplicații 
multicolore — mola — a că
ror faimă s-a răspîndit pe 
tot cuprinsul țării.

Indienii san bias sînt și 
buni pescari. Broasca țes
toasă de mare o atrag cu 
momeală în plase, iar diver
sele specii de pește le 
pescuiesc cu plase și vîrșe, 
cu lancea, ba chiar și cu 
săgeți dințate. Deși adesea 
folosesc armele de foc pen
tru a ucide vînatul, armele 
lor preferate de vînătoare 
continuă să fie arcul, sarba- 
canul și lancea.

Locuința indienilor san 
bias are plan rectangular, 
cu pereții din răchită sau 
scînduri și acoperișul de 
paie. în interior hama
cul ocupă un loc de seamă, 
iar scaunele lor de lemn 
sînt făGute dintr-o singură 
bucată i într-un colț e răz
boiul de țesut vertical la 
care tnîna îndemînatică și 
harnică a indiencei creează 
adevărate comori de artă 
populară.

Ea indienii san bias a e- 
xistat chiar și o scriere pic- 
tografică ale cărei rămășițe 
se mai pot întîlni și azi. 
„Originalitatea 
în faptul că 
doar să ajute 
tru a fixa un 
fapt, semnele 
înțelese decît 
scrisese.

în ultima vreme indienii 
san bias sînt angrenați să 
lucreze la canalul Panama 
și în orașele țării, ceea ce 
are urmări nemijlocite pen
tru cultura și modul lor de 
trai, care rămîn în conti
nuare un vast cîmp de cer
cetare al etnografilor.

ei
avea 
memoria pen- 
eveniment. De 
nu puteau fi 

de cel care le

constă 
ca scop
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Imagini din R. P. Ungară

o Comitetul Fundației „Darling", la 
comandarea Comitetului de experți în 
meniul malariei de pe lîngă Organizația 
Mondială a Sănătății, a decernat academi
cianului profesor Mihai Ciucă Premiul și 
Medalia pentru lucrări excepționale pri
vind patologia, etiologia, epidemiologia, 
terapeutica și profilaxia paludismului și 
pentru lupta împotriva acestei maladii.

° A apărut prima hartă a peșterilor, 
identificate pînă acum în țara noastră. Ea 
relevă existența a 985 de grote răspîndite 
în Carpații orientali și meridionali, Mun
ții Apuseni, platoul Transilvaniei și regiu
nea Dobrogea.

riile mijlocii, pulverizatoarele și rotoarele 
pentru aspiratorul „Record", sau unele 
piese de schimb pentru televizorul „Cos- 
mos-3", căci ele continuă să lipsească — în 
mod nejustificat!

• La Brașov se deschid azi lucrările unei 
consfătuiri pe țară, în problemele culturii 
cartofului.

© Emanoil Elen eseu a dirijat ieri la 
Bruxelles orchestra simfonică a radiotele- 
viziunii belgiene. A fost prezentat în pri
mă audiție în Belgia poemul simfonic 
„Omagiu lui Enescu" de Theodor Grigoriu. 
Programul a mai cuprins Rapsodia Nr. 2 
Jean Absil, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Haciaturian și Moarte și 
transfigurație de Strauss.

® în ziua de 30 ianuarie la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț 
erau stocate peste 2 000 tone de azotat 
de amoniu și uree, care, din lipsa vagoa
nelor pentru transport, n-au putut fi expe
diate beneficiarilor. Situații similare se re
petă deoarece regionala C.F.R.-Iași nu a- 
sigură vagoanele necesare 
cului.

• Au început lucrările de construcție a 
primelor blocuri în două noi microraioane 
ale cartierului gălățean Țiglina III. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, aici se vor da în 
folosință 1 700 de apartamente.

® Ieri, la casa raională
Tecuci a fost inaugurat 
artistului amator.

. ■■■ ...... ——. .................

Șl pentru el Fabrica de confecții șl tricotaje 
București a pregătit In acest an o serie do 

noutăți ’ Foto : M. Cioc

§? ■'

® Pentru automobiliști : întreprinderile 
de industrie locală „Victoria" și „Metalur
gica" din Capitală asimilează în acest an 
producția a aproximativ 90 de produse 
noi, piese pentru autoturisme — garnituri 
de cauciuc (pentru geamuri, uși, pompă 
de frînă) — diverse lămpi (de stop, direc
ție), întrerupătoare etc.

de cultură din 
un Studio al

conform grafi-

® în cartierele Someșeni și Gheorghieni 
din Cluj au fost construite și date în folo
sință două noi complexe de deservire.

® A ieșit de sub tipar cel de-al doi
lea volum al Dicționarului forestier po
liglot, editat de Centrul de documentare 
tehnică pentru economia forestieră.

o Sîmbătă, 5 februarie, în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Caragiale" se 
prezintă în premieră : „Din jale se întru
pează Electra", tragedie în 3 părți de 
Eugene O’Neill, Direcția de scenă : Alexan
dru Finți.

• La muzeul „Grigore Antipa“ din 
Capitală se pregătește o expoziție din 
fauna Pacificului.

o Gospodine ! Pentru a vă cruța timpul 
nu căutați în magazinele de specialitate' 
simplele untiere din material plastic, pe-

HKBBMSSHMBH

NUMIREA NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA IN IZRAEL

Printr-un decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Valeriu Georgescu 
a fost numit în calitate de trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Izrael (Agerpres)

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Luni, 31 ianuarie, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe dr. Cestmir 
Cisar, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acre
ditare ca ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste Cehoslovace în Republica 
Socialistă România. (Agerpres)

ȘEDINȚA DE COLEGIU
A MINISTERULUI POȘTELOR
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Șl TELECOMUNICAȚIILOR
Deservirea populației, întreprinde

rilor și instituțiilor de către poștă și 
telecomunicații și luarea unor noi 
măsuri în vederea îmbunătățirii ac
tivității în acest sector, au fost ana
lizate într-o ședință de colegiul Mi
nisterului Poștelor și Telecomunica
țiilor.

S-a subliniat cu acest prilej îmbu
nătățirea activității poștale. Au fost 
analizate totodată deficiențele din 
acest domeniu. Ele s-au referit în 
special la întîrzierea ajungerii la 
destinație a trimiterilor poștale și la 
dificultățile existente în deservirea 
cetățenilor de către personalul unor 
oficii de poștă. Printre măsurile pre
conizate se numără îmbunătățirea 
sistemului de organizare și distri
buire a corespondenței și trimiteri
lor poștale prin extinderea mecani
zării și automatizării, retipărirea no
menclatorului localităților din țară 
și a străzilor din marile orașe, 
introducerea unor tipuri de amba
laje care urmează a fi puse la dis
poziția publicului pentru expedierea 
coletelor de mesagerie.

S-au discutat o serie de propuneri 
în privința remedierii greutăților 
constatate în sectorul telefonie și 
telegrafie, a posibilităților de obți
nere într-un timp mai scurt a con
vorbirilor prin tranzit, stabilindu-se 
măsurile ce urmează a fi aplicate.

în anul 1966, pentru dezvoltarea 
rețelei de poștă și telecomunicații se 
prevede construcția și darea în ex
ploatare a unor noi oficii în orașele 
București, Turnu-Severin, Sighișoara, 
Petroșeni, Olănești, însurăței, Drăgă- 
nești-Vlașca, amenajări de oficii în 
noile cartiere de locuințe din Ca
pitală și din alte orașe. Totodată, 
în cursul acestui an vor începe lu
crările legate de introducerea auto
matizării serviciului telefonic inter
urban. într-o primă fază se va ex
tinde clădirea Oficiului telefonic 

’ ViCtoria-Bucureștl,

Pe calea Victoriei 39, din Capitală, unul 
dintre raioanele magazinului „Tehnometal" a 

transformat într-o magazie de depozitare, 
bună dreptate cumpărătorii întreabă: 

„Sînteți în inventar î"

lost 
Pe

a>
ziția de gravură în lemn a graficianului 
Gy. Szabo Bela, maestru emerit al artei, 
laureat al Premiului de Stat.

Duminică s-a deschis la Oradea expo-

• Conducînd cu viteză excesivă pe 
timp de ceață o motocicletă pe șoseaua 
națională Ploiești—Tîrgoviște, Bercea 
Ilie s-a tamponat la o depășire neregle- 
mentară cu o autodubă, accidentîndu-se 
grav. Se recomandă motocicliștilor și 
conducătorilor auto să urmeze sfaturile 
și îndrumările ce se transmit zilnic la 
radio în cadrul buletinelor meteo-ru- 
tiere (ia orele 6, 7 și 7,30 dimineața și la 
14 și 15 după amiaza).

(Urmare din pag. T)

Sergiu, Lupei Voicu și Fitori Petru. 
Asemenea rezultate nu pot să nu 
provoace bucuria și satisfacția, nu 
numai a tinerilor cercetători, ci și 
a cadrelor mai vîrstnice.

Este o problemă nu numai de 
justă organizare a muncii, ci și de 
promovare a unor relații pline de 
grijă față de tineret în toate co
lectivele științifice. De atmosfera 
aare se statornicește, de dezvolta
rea muncii în colectiv, de colabo
rarea principială, cu exigență și 
imparțialitate, de împărtășirea ex
perienței acumulate și de pasiunea 
pentru încurajarea gîndirii proprii, 
pentru afirmarea propriei persona
lități depinde într-o măsură hotă- 
rîtoare plămădirea viitorului cerce
tător științific. Desigur, acestea cer 
cadrelor mai vîrstnice și timp, și 
eforturi suplimentare. Dar este greu 
de apreciat dacă susținerea, încu
rajarea unuj tînăr ale cărui valen
țe îl vor consacra mîine ca pe un 
savant de frunte nu poate întrece 
chfar valoarea unei proprii reali
zări științifice.

Incontestabil, promovarea tre
buie să fie continuu însoțită de o 
exigentă selecționare a tinerilor în 
raport cu gradul cunoștințelor, po
sibilitățile și perspectivele fiecă
ruia. Din acest punct de vedere 
aș spune că recrutarea de viitori 
cercetători științifici ar trebui să 
înceapă încă do pe băncile facul
tăților. îmbunătățirea predării în 
facultăți, nu numai în sensul ame
liorării programei analitice, ci și al 
atragerii celor mai merituoși stu- 
denți în activitățile de cercetare 
ale catedrelor, orientarea studiului 
individual sistematic al acestora, 
întregit cu cunoașterea diferitelor 
probleme practice ale producției, 
asigură un temeinic suport pentru 
abordarea ulterioară a unor pro
bleme de bază ale științei și teh
nicii. Contactul unor facultăți ale 
universităților din Cluj cu marile 
uzine din oraș, unde studenții se 
familiarizează cu procesul de pro
ducție, a dus la rezultate îmbucu
rătoare în ce privește formarea 
unor elemente indispensabile ale 
calității de cercetător.

O mai mare atenție, mai multă 
grijă și îndrumare trebuiesc acor
date cercurilor științifice studen
țești, ele reprezentînd în sensul cel 
mai direct pepiniere unde înmugu
resc primele mlădițe ale viitorilor 
oameni de știință. Pentru ca aceste 
cercuri să-și poată îndeplini mai 
bine rolul în antrenarea și selec
ționarea studenților cu posibilități 
în munca științifică, e necesară o 
neîntreruptă revizuire și îmbogățire 
a temelor abordate, astfel incit să 
fie asigurată stricta actualitate șî 
înaltul lor nivel științific. Indrumînd 
aceste cercuri, cadrele didactice 
au totodată un bun prilej să-i de
prindă pe tinerii cercetători, încă 
înainte de absolvire, cu atmosfera 
muncii în colectiv, să-i stimuleze 
în căutarea de soluții originale.

Sarcind pusă de partid — pro
movarea de noi contingente de ti
neri cercetători — impune lichida-

rea manifestărilor de superficiali
tate sau birocratism care mai 
stăruie în repartizarea absolvenți
lor. Este deosebit de important ca, 
la terminarea studiilor universita
re, prin repartizarea absolvenților 
în posturi corespunzătoare aptitu
dinilor și pregătirii lor să se asi
gure continuitatea preocupărilor și 
un cadru adecvat dezvoltării mai 
departe a calităților de cerceîător. 
Am întîlnit, cu multă părere de rău, 
cazuri în care tineri, cu reale apti
tudini pentru munca de cercetare, 
promițători, erau repartizați în 
munci cu puțină sau chiar fără 
contingență cu pregătirea lor. Am 
întîlnit, de pildă, la Combinatul si
derurgic Hunedoara absolvenți me
rituoși ai facultăților de iizică, chi
mie, matematică, ceruți de combi
nat șl repartizați în cele din urmă 
pe posturi de... tehnicieni, econo
miști etc. O colaborare mai strînsă 
între Ministerul învățămîntului și 
ministerele de resort ar da, fără 
îndoială, rezultate pozitive în pre
venirea și evitarea unor astfel de 
situații.

Citeva aspecte referitoare la 
perfecționarea post-universitară. 
întîlnim uneori părerea că a- 
ceastă problemă ar privi îndeosebi 
pe cei care au părăsit de mult 
băncile facultăților, că tinerii ab
solvenți sînt dej’a familiarizați cu 
noul în știință. Aceste idei sînt 
însă numai în parte întemeiate, 
ținînd seama de ritmul extrem de 
rapid al dezvoltării științei mon
diale. Ca un singur exemplu, nu 
este perfectată încă problema spe
cializării cercetătorilor în fizica nu
cleară printr-un învățămînt post
universitar organizat și la nivelul 
sarcinilor de perspectivă imediată, 
care acordă o deosebită impor
tanță aplicării în industrie a cuce
ririlor acestui domeniu.

Tinerii cercetători ar trebui mai 
intens atrași la diferitele forme de 
perfecționare care întregesc spe
cializarea — fie la seminarii în 
cadrul cărora opiniile sînt supuse 
unei confruntări deschise, pe baza 
obiectivității științifice, cursuri spe
ciale destinate cercetătorilor tineri 
și doctoranzilor, cursuri de vară cu 
participare internațională care să 
prezinte ultimele realizări în dome
niul științei și tehnicii mondiale 
etc. Ar fi de 
programul de 
pentru tinerii 
specialiștii cu 
rite catedre și institute — și, tot
odată, să fie trimiși mai des și ti
neri cercetători alături de cerce
tătorii vîrstnici la manifestările 
științifice internaționale (congrese, 
consfătuiri, simpozioane, schimburi 
de experiență). La specializările în 
străinătate este necesar să se a- 
corde prioritate ramurilor deficita
re. în acest sens aș arăta că nu 
cunosc nici un singur caz de tri
mitere în străinătate pentru spe
cializare într-un domeniu nou și 
atît de însemnat cum este acela al 
biofizicii și unde posibilitățile de 
specializare în țară sînt deocam
dată reduse.

Aș dori să nu Închei fără a sub-

linia că toate acestea nu micșo
rează cu nimic propria răspundere 
personală a tînărului cercetător 
pentru formarea sa științifică. Este 
hoSărîtoare în acest sens strădania 
perseverentă spre autoperfecționa- 
re, setea de cunoaștere, lupta cu 
mulțumirea de sine, modestia, exi
gența față de calitatea muncii de
puse. Informarea curentă, la zi, 
asupra problemelor de specialita
te, documentarea bogată și perse
verentă strict necesară creării unui 
vast orizont științific 
șabile celui care 
muncii științifice. Aș 
cunoașterii limbilor 
universală, care de cele mai multe 
ori nu se realizează decît după ab-

dorit să fie lărgit 
specializare în țară 
cercetători pe lîngă 
renume de la dife-

CANBERRA 30 (Agerpres). — 
Ziarele „Tribune" și „Guardian" 
au publicat o declarație a preșe
dintelui Partidului Comunist din 
Australia, R. Dixon. „Sub pretex
tul că Australia are nevoie de așa- 
ziși „Prieteni puternici" •— se ara
tă în declarație — fostul guvern al 
lui Menzies ne-a legat de politica 
americană în Asia și Oceanul Pa
cific, Australia fiind lipsită în pre
zent de o politică proprie, indepen
dentă. Soldații australieni mor în 
războiul murdar din Vietnam. Gu
vernul Menzies a stimulat tot ce 
era reacționar și conservator și a 
respins tot ce era nou și progresist. 
Australia se află în fața unor pro
bleme deosebit de importante, a că
ror soluționare necesită o nouă a- 
bordare, o politică nouă. Nu exis
tă nici un temei să se creadă că ac
tualul guvern al lui Hoit este în 
stare să rezolve aceste probleme" 
— se spune în încheiere în decla
rație.

IN U. R. S. S.
A FOST LANSATĂ STATIA
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AUTOMATĂ „LUNA — 9
MOSCOVA 

Agenția TASS 
nea Sovietică 
nouă stație automată în direcția 
Lunii — „Luna-9". Stația se depla
sează pe o traiectorie apropiată 
de cea calculată. întregul aparataj 
instalat la bordul stației funcțio
nează normal.

La bordul stației a fost instalat 
aparatajul destinat efectuării cer
cetărilor științifice, a calculelor 
telemetrice și a altor calcule. A- 
ceste aparate pot fi puse automat 
în funcțiune, în conformitate cu 
programul de zbor, precum și la 
comenzile transmise de pe Pămînt.

După cum s-a comunicat de la 
centrul de coordonare și calcul, la 
31 ianuarie a. c., ora 18 (ora Mos
covei), stația „Luna-9" se afla la 
o distanță de 34 130 km. față de 
Pămînt într-un punct situat deasu
pra Pămîntului cu coordonatele 49 
grade 30 ' latitudine nordică și 74 
grade longitudine estică.

«t

31 (Agerpies). — 
anunță că în Uniu- 
a iost lansată o

solvirea facultății, ca o condiție pri
mordială pentru o bună documen
tare, direct de la sursă, asupra 
progreselor științei mondiale. De 
aceea, în cadrul institutului de fizi
că a corpului solid din Cluj a fost 
introdus în mod obligatoriu și cu 
bune rezultate învățarea a cel pu
țin două limbi străine.

Prin conjugarea forțelor, prin 
eforturi comune, procesul complex 
al formării și promovării tinerelor 
cadre de cercetători se va materia
liza în lucrări de înaltă ținută, care 
să contribuie la rezolvarea proble
melor pe care le ridică dezvolta
rea economiei naționale, să îmbo
gățească patrimoniul științei româ
nești și universale.

Spicuim din știrile sosite în ulti
mul timp din R.P. Ungară :

— La combinatul siderurgic „Du
nărean*, lucrările de introducere a 
gazului natural la furnale și oțelă- 
rie înaintează rapid.

— Minele de bauxită de la 
Kincseshăza au obținut însemnate 
depășiri de plan.

— Peste cîteva zile va intra în 
funcțiune cel de-al 4-lea agregat 
la hidrocentrala de la Szâzhalom- 
batta.

în acest început de an, care 
constituie și începutul unui nou 
cincinal, asemenea știri despre 
realizări obținute în cele mai va
riate domenii ale construcției so
cialiste provin din întreaga țară. 
O bună parte dintre ele relatează 
fapte și date interesante din jude
țul Fejdr.

„O regiune a marilor transfor
mări și a industrializării rapide". 
Transcriem aceste cuvinte dintr-o 
monografie despre județul Fejăr, 
deoarece ele caracterizează eloc
vent schimbările petrecute acolo în 
anii puterii populare.

înainte de a păși, împreună cu 
întreaga țară, pe calea vieții noi, 
județul Fejdr era cunoscut ca ținut 
al marilor latifundiari. în 2—3 mici 
fabrici și în atelierele meșteșugă
rești din județ lucrau în 1940 doar 
aproximativ 1 000 de muncitori.

Astăzi, județul Fejâr prezintă o cu 
totul altă imagine. In ce privește 
dezvoltarea sa industrială, sta
tistica e elocventă : în cuprinsul 
județului funcționează aproape 300 
de întreprinderi. In capul lis
tei se situează, fără îndoială, 
combinatul siderurgic „Dunărean*. 
El reprezintă nu numai unul din 
cele mai mari obiective ale Un
gariei populare, dar și nucleul u- 
nui oraș nou — Dunaujvăros.

Anii au trecut și, o dată cu ei, 
au crescut combinatul și orașul. în 
prezent, la Dunaujvăros funcțio
nează o centrală termoelectrică cu 
o putere instalată de 70 megawați, 
două furnale înalte, patru cuptoare 
Martin, o cocserie cu o capaci
tate de peste 200 de tone pe zi, 
un laminor la cald
duce anual peste 400 000 
laminate. Anul trecut s-a 
construcția laminorului la 
cifră globală: din cele 2,5 
ne tone de oțel produse în 1965 în
R. P. Ungară, aproape jumătate 
s-au realizat la Dunaujvăros.

în județ funcționează încă o 
mare întreprindere metalurgică — 
„Uzinele de metale ușoare" din 
Szăkesfehervăr. O mare parte din 
bauxita obținută în Ungaria este 
extrasă din minele de la Kincses
hăza, aflate pe teritoriul județului. 
De aici pleacă anual aproximativ 
450 000 tone de minereu spre uzi
nele de prelucrare. Cea mai mare 
parte din aluminiul obținut din

care pro- 
tone de 
terminat 
rece. O 
milioa-

acest minereu se întoarce sub for
mă de lingouri la „Uzinele de me
tale ușoare*. în ultimul timp s-a a- 
juns aici la o producție de 15 000 
tone de aluminiu laminat la rece 
— aproape 70 la sută din produc
ția pe țară a produsului respectiv.

Reședința județului Szăkesiehâr- 
văr, oraș cu un bogat trecut isto
ric, dar fără vreo importanță eco
nomică înainte de eliberare, are 
astăzi vreo 90 de întreprinderi in
dustriale. Una dintre ele, provenită 
din transformarea vechii „iabrici 
de arme și cartușe de vînătoare", 
este Fabrica de produse electro
tehnice, televizoare și aparate de 
radio. Anul trecut, aci s-au reali
zat peste 100 000 aparate de radio, 
adică peste 65 la sută din produc
ția pe întreaga țară a acestei ra
muri. In ce privește televizoarele, 
de la primul aparat realizat în 
1959, graficul arată o creștere con
stantă ; producția anului trecut — 
162 000 de aparate.

Un izvor esențial al succeselor 
realizate de această întreprindere 
îl constituie preocuparea perma
nentă pentru introducerea continuă 
a tehnicii noi și a cuceririlor știin
ței în procesul de producție, pa
ralel cu pregătirea minuțioasă și 
ridicarea calificării colectivului de 
muncă.

După cum scria recent ziarul 
„Ndpszabadsăg", județul Fefâr a 
pornit pe o „cale fără oprire", 
înseși realizările de pînă acum pe 
tărîm industrial impun construirea 
de noi întreprinderi, secții etc. In
trarea în funcțiune a laminoru
lui Ia rece cere lărgirea lamino
rului la cald. Deoarece iabri- 
cile noi de la Szăkesfehdrvâr ne
cesită tot mal multă energie e- 
lectrică, este necesară con
struirea, în regiunea respectivă, 
a unei importante centrale termo
electrice. Pe teritoriul județului s-au 
găsit importante zăcăminte de bau
xită și cărbune, ceea ce va duce în 
anii următori la lărgirea minelor 
existente și la construirea unor 
mine noi. Județul Fejer, o fostă ci
tadelă a latifundiarilor, devine tot 
mai mult un important centru al 
marii industrii, dezvoltîndu-se o 
dată cu întreaga țară în ritmul nou 
al construcției socialiste.

E. SORAN

Cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a proclamării R. P. Ungare, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitări ministrului aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, Peter Janos.sînt indispen- 

se consacră 
stărui asupra 
de circulație

(Urmare din pag. I)
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La Combinatul siderurgic „Dunărean" (R. P. Ungară)

ției vs fi dat în ore de proiectare 
și nu va cuprinde sarcini fizice, noi 
o să realizăm în primul rînd ore șl 
nu proiecte pe care să lo predăm 
constructorului în avans față de înce
perea lucrărilor. Căci există o 
anomalie : institutele își depășesc 
planul la ore de proiectare, dar 
sînt în restanță cu predarea unor 
proiecte sau detalii. Consider că 
această problemă merită să fie 
examinată de C.S.C.A.S. și C.S.P. 
urmînd ca activitatea institutelor de 
proiectări să fie apreciată nu după 
rezultatele globale, ci în primul rînd 
după modul în care predă la ter
men șl complet documentația teh
nică".

2. ...Iar beneficiarul să 
fie promotorul bunei 
pregătiri a lucrărilor

în realizarea Ia termenele pla
nificate a noilor obiective o mare 
răspundere revine titularilor de 
investiții. Mulți participant la 
discuții au subliniat că benefici
arii trebuie să fie, prin obligațiile 
ce le revin, promotorii pregătirii 
și desfășurării în bune condiții a 
lucrărilor. Nu întotdeauna ei își 
exercită însă acest rol cum se cu
vine. „Nu sînt puține cazurile — a 
spus ing. Aurel Dumitrescu, șeful 
grupului de șantiere nr. 3 Buzău 
— cînd pentru a-și acoperi propriile 
deficiențe, îndeosebi în ce privește 
asigurarea documentației și utilajelor 
tehnologice, beneficiarii obligă pe 
constructori să recurgă la o eșalona
re nerațională a lucrărilor, majorita
tea termenelor fiind concentrate în 
ultimele trimestre. Se creează ast
fel o situație anormală în execu
ție : capacitatea de producție a 
șantierelor este suprasolicitată în 
anumite perioade, iar în altele 
este slab folosită. Aceasta duce la 
perturbații în activitatea șantie
relor și influențează negativ cali
tatea lucrărilor. Alteori, construc
torul este pus și chiar împins în 
situația de a începe lucrările fără 
a avea finanțarea deschisă. Bene
ficiarul crede că astfel ne ajută 
să folosim forța de muncă, să

scurtam durata da execuție a 
obiectivelor. Dar Banca de Inves
tiții nu decontează producția rea
lizată în acest mod. De aici, o se
rie de penalizări pentru construc
tor. Cum s-ar spune, unul încurcă 
lucrurile, iar altul plătește. După 
părerea mea, pentru evitarea unei 
asemenea
Iuții : ori să se respecte obligația 
legală de a nu sa începe lucrările 
care n-au 
penalizările respective să fie supor
tate de beneficiar, deoarece el este 
vinovat și nu constructorul".

în discuțiile despre răspunderea 
beneficiarilor în realizarea inves
tițiilor a fost adusă și o altă pro
blemă — și anume : stabilitatea pla
nurilor de construcții. „Desele mo
dificări de plan efectuate de bene
ficiar pe parcurs — a arătat ing. 
Victor Neculache, directorul grupu
lui de șantiere nr. 103 Ploiești — 
are serioase consecințe : nerespec- 
tarea tehnologiei de execuție, de
reglarea întregului mecanism al 
organizării șantierelor. în aseme
nea cazuri se ridică noi probleme 
de aprovizionare, apar vîrfuri și 
goluri în producție, se întîrzie pu
nerea în funcțiune a obiectivelor. 
Iată de ce beneficiarii ar trebui să 
precizeze încă de la început cu toa
tă răspunderea toate 
mează să fie realizate 
dificările de plan".

situații există două so-

finanțarea deschisă, ori

lucrările ce ur
și să evite mo-

3. Pe șantiere 
asigure constant un ritm 
înalt de execuție

sa se

în cuvîntul lor, mulți partici
pant la discuții au subliniat sar
cinile importante ce revin organi
zațiilor de construcții în realizarea 
planului de investiții. Din dezba
teri s-a desprins că în organiza
rea șantierelor mai există serioa
se neajunsuri, a căror înlăturare 
ar permite să se realizeze în mod 
constant un ritm înalt de execu
ție. Este cazul unor șantiere ale 
trustului regional de construcții și 
întreprinderii de construcții fo
restiere Buzău. La unele puncte 
de lucru nu există grafice de lu
cru, organizarea muncii brigăzilor

&
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este defectuoasă, se exercită un 
slab control asupra respectării ter
menelor de punere în funcțiune. 
Deficiențe există și în domeniul 
aprovizionării cu materiale.

— Pe șantierele trustului re
gional — a arătat tov. ion ’rirr.es- 
cu, secretarul comitetului de par
tid al grupului de șantiere nr. 1 
— stațiile de betoane nu funcțio
nează normal. în plus, ele sînt 
amplasate nerațional. în asemenea 
condiții șantierele nu sînt apro
vizionate ritmic, se pierde timp 
prețios. Iată de ce propun ca frus
tul să analizeze posibilitățile de re- 
ampiasare a stațiilor de betoane, de 
mecanizare a unor operații care în 
prezent se fac manual, concomitent 
cu găsirea unor surse mai apropiate 
de aprovizionare cu agregate. Cal
culele arată că, pe această cale, 
s-ar putea înlătura pierderi de 
peste 1 milion de lei. Aș vrea să 
mă refer și la problema eșalonă
rii dării în folosință a locuințelor. 
Deși se cunosc consecințele nega
tive ale practicii de a se concen
tra un volum mare de lucrări spre 
sfîrșitul anului (folosirea nerațio
nală a capacităților de ■ execuție, 
calitatea slabă a lucrărilor etc.) 
nu se iau totuși măsuri pentru 
curmarea ei. Cînd intrăm în tri
mestrul IV, cadrele din conduce
rea trustului vin tot mai des pe 
șantiere și adresează constructori
lor același îndemn : „Dați bătălia 
fraților, că victoria în îndeplini
rea planului acum trebuie cîștiga- 
tă“. Socotesc necesar ca sfatul popu
lar ți frustul regional să examineze 
serios această problemă ți să ia mă
suri care să asigure o eșalonare pro
porțională pe trimestre ți chiar pe 
luni a dării în folosință a aparta
mentelor.

„Cred că multe din neajunsurile 
care mai stăruie pe șantiere — a 
arătat șeful de șantier ing. Ion 
Marinescu — ar putea fi înlăturate 
dacă nu s-ar lăsa totul pe seama

maiștrilor și șefilor de șantiere. 
Multe din cadrele tehnice de la 
trust și grupurile de șantiere stau 
cea mai mare parte a timpului în 
birouri, se ocupă de fel de fel de 
adrese și dispoziții. După părerea 
mea, centrul de greutate al muncii ca
drelor tehnice și de conducere trebuie 
mutat neînîîrziat pe șantiere, unde 
este absolut necesară o asistență tehni
că permanentă. Cred că ar trebui re
văzut și îmbunătățit regulamentul 
de funcționare a serviciilor trus
tului, în scopul precizării atribu
țiilor acestora în sprijinirea ne
mijlocită a muncii pe șantiere. E 
nevoie, totodată, să fie studiată și 
posibilitatea înlăturării unor verigi 
intermediare, ca, de exemplu, gru
purile de șantiere interpuse între 
trust și șantiere. Această verigă s-a 
dovedit inoperativă, ea mai mult 
complică lucrurile. Personalul teh
nic existent la grupuri ar putea să 
se ocupe de îndrumarea directă a 
muncii pe șantiere, la punctele de 
lucru".

Pentru grăbirea ritmului de exe
cuție a lucrărilor s-a insistat și a- 
supra unor măsuri pentru perfec
ționarea organizării muncii pe bază 
de grafice, coordonarea de la în
ceput a tuturor lucrărilor edilitare, 
de construcții și montaj, extinderea 
brigăzilor complexe, folosirea în 
mai mare măsură a perioadei de 
iarnă pentru calificarea și ridicarea 
calificării cadrelor.

★
După cum se vede, în cadrul dez

baterilor au fost făcute propuneri 
valoroase, pentru îmbunătățirea 
activității în sectorul de construc
ții. Este imperios necesar ca a- 
ceste propuneri să fie analizate 
temeinic și neîntîrziat de forurile 
de resort, îneît prin aplicarea lor 
să se asigure grăbirea ritmului 
de execuție a lucrărilor și pune
rea în funcțiune la termenele pla
nificate a obiectivelor industriale 
și construcțiilor social-culturale.

.4
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tovarășului Chivu Stoica 
de președintele
R. D. Vietnam, Ho Și Min

Ho Și Min, președintele Repu
blicii Democrate Vietnam, a adre
sat tovarășului Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, o scri
soare în legătură cu războiul de 
agresiune dus de Statele Unite ale 
Americil în Vietnam.

Potrivit agenției vietnameze de 
informații V.N.A., președintele Ho 
Și Min a adresat scrisori în a- 
ceeași problemă șefilor statelor so
cialiste, ai statelor semnatare ale 
acordurilor de la Geneva din 1954 
șl ai altor state interesate în si
tuația din Vietnam. (Agerpres)

SFIDÎND PROTESTELE OPINIEI

PUBLICE MONDIALE

încheierea lucrărilor celui de-al Xl-lea 
Congres al P. C. Italian

BOMA. 31 — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
Luni seara s-au încheiat lucrările 
celui de-al XI-lea Congres națio
nal al Partidului Comunist Italian. 
Pe marginea dezbaterilor la pri
mul punct de pe ordinea de zi a 
luat cuvîntul Luigi Longo. Delega
ții au adoptat apoi în unanimitate 
moțiunea politică a Congresului șl

modificările la Statutul partidului. 
Au fost alese în continuare noul 
Comitet Central al P.C.I. și Comi
sia centrală de control a partidu
lui. In prima ședință a noului or
gan de conducere al partidului a 
fost Teales în unanimitate în func
ția de secretar general al P.C.I. 
Luigi Longo.

Delegația guvernamentală română 
a sosit la Budapesta

„Încetați bombardamentele*. în fo
tografie : o demonstrație a studen
ților de la Universitatea din Ber

keley

S.U.A. au reluat bombardamentele
asupra Republicii Democrate Vietnam

HANOI 31 (Agerpres). — Postai de radio Hanoi anunță că la 31 
lannarie mai multe grupuri de reactoare de luptă americane, pătrunzînd 
în spațiul aerian al R. D. Vietnam, au bombardat violent șl au mitraliat 
centre populate din provinciile Son La, Thanb Hoa, Nghe An, Ha Thinh 
și Quang Binh, orașul Vinh și insula Con Co. După primele rapoarte, 
cinci avioane americane au fost doborîte și numeroase altele au fost 
avariate.

într-un mesaj urgent adresat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control, șeful Misiunii 
de legătură a Armatei populare 
vietnameze protestează energic 
împotriva noilor acte de război 
ale Statelor Unite. Aceste acte, se 
subliniază în mesajul de protest, 
„demonstrează o dată mai mult ca
racterul ipocrit al „bunăvoinței de

pace* a lui Lyndon Johnson*. „Este 
limpede, adaugă mesajul, că re
centa „pauză în bombardarea Viet
namului de nord" nu a reprezen
tat decît o manevră menită să în
șele opinia publică*.

Mesajul atrage atenția că raidu
rile aeriene din' 31 ianuarie ame
nință cu „o criză foarte serioasă 
pentru pacea și securitatea tuturor

SĂ SE PUNA CAPĂT

ÎMPOTRIVA POPORULUI

VIETUMEZ1
După cum anunță agențiile inter

naționale de presă, aviația militară 
a S.U.A. a reluat bombardamentele 
asupra teritoriului R. D. Vietnam. Au 
fost atacate din nou centre popu
late, au căzut din nou victime din 
rîndul populației civile.

Ignorînd glasul opiniei publice 
mondiale, cererile fot mai insistente 
de a se pune capăt agresiunii îm
potriva R. D. Vietnam și războiu
lui împotriva poporului din Vietna
mul da sud, Statele Unite să- 
vîrșesc prin acest act de război pre
meditat un nou atentat împotriva 
Republicii Democrate Vietnam — 
sfat independent și suveran. Hofă- 
rîrea de a relua bombardamentele, 
survenită după o „pauză” de 37 de 
zile, confirmă că așa-zisa „ofensivă 
da pace’ a Washingtonului nu a ur
mărit decît înșelarea opiniei publi
ce mondiale, constituind de fapt un 
paravan îndărătul căruia s-au elabo
rat planuri de Intensificare șl de ex
tindere a agresiunii în sud-esful a- 
slatic.

în timp ce emisarii Casei Albe cu
treierau lumea în lung șl în lat în 
încercarea de a camufla pregătirile 
pentru noile acțiuni agresive, aviația 
era pusă în poziție de luptă, pe 
coastele Vietnamului de sud debar
cau noi efective, se depozitau can
tități sporite de tehnică de luptă și 
muniții, iar, după cum relevă presa 
americană, echipajele navale de 
război, care patrulează în Pacific, 
au atins cifre record.

Știrea reluării bombardamentelor 
a sfîrnif un nou val de indignare 
în întreaga lume. Cunoscutul filozof 
englez, Bertrand Russell, a declarat 
că reluarea bombardamentelor este 
„cel mai potrivit comentariu Ia 
așa-zisa «ofensivă de pace» a 
S.U.A. Prin aceasta Statele Unite 
dovedesc că vor cu orice preț con
trolul asupra Asiei de sud-est". Rus
sell se adresează opiniei publice 
din Statele Unite și Anglia cerîn- 
du-i să impună retragerea trupelor 
americane din Vietnam. „Reluarea 
bombardamentelor asupra Vietnamu
lui de nord este un eveniment tra
gic” — în asemenea termeni trans
mite agenția „France Presse’ ecoul 
plin de indignare pe care acest act 
l-a produs în cercurile poli
tice și opinia publică din Sue
dia . Agențiile de presă relatează 
că hotărîrea Administrației america
ne a sfîrnit o profundă neliniște atît 
în cadrul opiniei publice cîf și a 
Congresului S.U.A. Senatorul Van
ce Hartke, unul din purtă
torii de cuvînt al grupului ce
lor 15 senatori care au adre
sat săptămîna trecută o scri
soare președintelui Johnson eerînd 
să nu fie reluata bombardamentele, 
a declarat : „Aceasta înseamnă o

escaladare a războiului care speram 
să nu se întîmple, și temerile ex
primate de noi săptămîna trecută 
se mențin. Ne aflăm pe o cale care 
ar putea duce la un război 
terestru masiv în Asia”. „Se va 
vădi, sublinia Lippmann, cunos
cutul comentator american, că, așa 
cum nu au avut dreptate cel care 
au cerut escaladarea vara trecută, 
nu vor avea dreptate nici cei care 
cer acum o nouă escaladare pentru 
a-și ascunde eșecul și nici cei care 
doresc să dubleze miza pentru a-și 
compensa pierderile’. „Nu mal este 
vremea să ne dedăm la trucuri. Tre
buie să găsim formula pentru a li
chida o greșeală, pentru a pune ca
păt unui război care nu mal poa
te fi cîȘtlgat cu nici un preț tole
rabil, pentru a ne limita pierderile, 
înainte de a ajunge la faliment și 
pentru a da ascultare bunului simț 
șl nu tam-tam-urllor războinice", 
conchide Lippmann.

Reluarea bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnam arată că, în
câlcind normele elementare ale 
dreptului internațional și ale rela
țiilor internaționala, S.U.A. continuă 
să nesocotească în mod flagrant 
prevederile acordurilor de la Ge
neva, dreptul imprescriptibil al 
poporului vietnamez da a fi singur 
stăpîn în patria sa. Reluarea bom
bardamentelor dovedește, totodată, 
că S.U.A., sfidînd opoziția crescîndă 
a opiniei publice internaționale, cre
ează noi pericole în Asia de sud- 
est, ceea ce îi încarcă pa inițiatori 
cu o grea răspundere. Perseverarea 
pe această linie nefastă creează per
spectiva unei continue agravări a 
situației din Vietnam și nu poate a- 
vea decît profunde repercusiuni ne
gative in ansamblul relațiilor inter
naționale.

Opinia publică din țara noastră 
condamnă cu asprime reluarea bom
bardamentelor împotriva R. D. Viet
nam. Cu acest prilej, cînd din nou 
cad bombe ucigătoare asupra teri
toriului Vietnamului de nord, po
porul român își exprimă încă o dată 
solidaritatea cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez care își apără 
patria. Poporul român își alătură cu 
hotărîre glasul de protest celui al 
popoarelor din întreaga lume, care 
cer Statelor Unite să înceteze a- 
gresiunea împotriva R. D. Vietnam, 
să înceteze intervenția armată în tre
burile interne ale poporului din 
Vietnamul de sud și să-și retragă 
trupele, să respecte prevederile a- 
cordurilor de la Geneva și dreptul 
sacru al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta. Aceasta este 
singura cale de soluționare a pro
blemei vietnameze.

Nlcolae POPOVIC1

țărilor din Indochina și sud-estul 
Asiei. Guvernul american trebuie 
să poarte întreaga răspundere 
pentru consecințele care rezultă 
din această nouă „escaladare* a 
războiului de agresiune din Viet
nam*.

*

WASHINGTON (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită la postu
rile americane de radio și televi
ziune, președintele Johnson a a- 
nunțat că a ordonat luni reluarea 
bombardamentelor aeriene asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. Pre
ședintele a afirmat că acest ordin 
a fost dat „în baza aprecierilor 
consilierilor săi de la Pentagon și 
Departamentul de Stat „care, după 
cum se știe, au susținut și pînă 
acum în permanență înăsprirea po
ziției S.U.A. și extinderea agresiunii 
în Vietnam. Pretinzînd că hotărîrea 
luată „nu ar însemna renun
țarea la • eforturile în direcția 
păcii*, L. Johnson a anunțat că în
sărcinează pe reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, să ceară convocarea 
imediată a Consiliului de Secu
ritate pentru a prezenta un raport 
complet „asupra situației din Viet
nam*.

Vii proteste 
și indignare 
în întreaga 
lume

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și-a exprimat dezamăgirea 
în legătură cu hotărîrea Statelor 
Unite de a relua bombardamentele 
împotriva R. D. Vietnam. U Thant 
a dat publicității o declarație în 
care subliniază că această hotărîre 
poate îngreuna și mai mult o re
glementare pașnică a situației în 
Vietnam.

★
MOSCOVA 31 (Agerpres). — In 

legătură cu reluarea de către a- 
viația americană a bombardamen
telor asupra teritoriului R.D. Viet
nam, agenția TASS anunță că gu
vernul sovietic a' dat publicității 
o declarație în care arată că acest 
act, paralel cu desfășurarea pe 
scară largă a operațiilor militare 
în Vietnamul de sud, „agravează 
și mai mult situația internațională'. 
Se vădește, spune declarația, că, 
în realitate, S.U.A. nu doresc înce
tarea războiului în Vietnam, iar 
așa-numita „inițiativă de pace a 
lor a constituit o mișcare diploma
tică, avînd ca scop să dezoriente
ze opinia publică mondială și să 
pregătească extinderea continuă a 
agresiunii împotriva poporului 
vietnamez'. Noile acte de agresiu
ne nu pot fi cu nimic justificate. 
Cercurile din S.U.A., cărora le re
vine răspunderea pentru războiul 
din Vietnam, pentru noile acte 
agresive, să nu-și facă iluzii, se 
arată în declarație. „Nu încape în
doială că agresiunea americană în 
Vietnam va suferi un eșec inevi
tabil".

■Ar
OTTAWA 31 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută în parlament, pri
mul ministru al ■ Canadei, Lester 
Pearson, a declarat că guvernul ca
nadian regretă hotărîrea Statelor 
Unite de a relua bombardamentele 
asupra Vietnamului de nord.

★
TOKIO. „Japonia regretă relua

rea raidurilor aeriene americane 
asupra R. D. Vietnam*, a declarat 
Tomisaburo Hashimoto, purtătorul 
de cuvînt al guvernului

Partidul Socialist Japonez a pu
blicat o declarație prin care pro
testează contra reluării raidurilor.

★
STOCKHOLM 31 (Agerpres).' — 

In orașul suedez Upsala a avut loc 
o demonstrație de protest împo
triva agresiunii americane în Viet
nam. Demonstranții purtau lozinci 
care condamnau războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Sctnteii", TeL

Ședință
a Consiliului de Miniștri 
al R. 0. Vietnam

HANOI 31 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 29 ianua
rie a avut loc o ședință a Consi
liului de Miniștri al R. D. Viet
nam, care a ascultat raportul pre
zentat de Le Thanh NghL, vice
președinte al Consiliului, cu pri
vire la vizitele pe care le-a făcut, 
în fruntea unei delegații economi
ce guvernamentale, în R. P. Chi
neză, U.R.S.S., R. P. Ungară, R. D. 
Germană, Republica Socialistă Ro
mânia, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria și R.P.D. 
Coreeană și cu privire la convor
birile și acordurile încheiate cu 
prilejul acestor vizite. în comuni
catul publicat după ședință se a- 
rată că Consiliul de Miniștri și-a 
exprimat aprecierea în legătură 
cu rezultatele vizitelor, precum și 
recunoștința față de partidele, gu
vernele și popoarele țărilor vizi
tate, pentru ajutorul acordat po
porului vietnamez în vederea în
tăririi forței economice șl de apă
rare a R. D. Vietnam.

In sprijinul 
mișcării 
de eliberare 
națională

DAR-ES-SALAAM 31 (Agerpres). 
— La Dar-es-Salaam s-au deschis 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
ordinare a Comitetului de coordo
nare a ajutorului pentru Mișcarea 
de eliberare națională din Africa 
(Comitetul celor 11 al O.U.A.).

Pe ordinea de zi a sesiunii figu- 1 
rează ca problemă principală dez
baterea situației din Rhodesia. La 
lucrări participă reprezentanți ai 
Algeriei, Congoului (Leopoldville), 
Etiopiei, Guineei, Nigeriei, Senega
lului, Somaliei, Tanzaniei, Ugandei, 
Republicii Arabe Unite și Zambiei. 
Comitetul va pune în discuție, de 
asemenea, problemele referitoare 
la lupta de eliberare a popoarelor 
din coloniile portugheze — Angola, 
Mozambic, Guineea, precum și o 
serie de alte probleme referitoare 
la mișcarea de eliberare națională 
de pe continentul african.

BUDAPESTA 31. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmite:

Luni, înainte de amiază, în drum 
spre Londra, Alexandru Bîrlădea- 
nu, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și persoanele 
care-1 însoțesc au trecut prin Buda
pesta.

In gara Keleti din Budapesta au 
venit în întîmpinare Lajos Feher, 
vicepreședinte al Consiliului da

Miniștri al R. P. Ungare, Karoly 
Erdelyi, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, șl alte persoane 
oficiale.

A fost de față Mlhall Roșianu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Ungară.

In cinstea oaspeților români, La
jos Feher a oferit un prînz la res
taurantul „Gundel* din Buda
pesta.

Protocol româno-bulgar
SOFIA 31 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite : La 
Sofia a fost semnat la 31 ianuarie 
protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1966 în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, 
care prevede o creștere față de 
anul trecut. Protocolul a fost 
semnat din partea română de Ni- 
colae Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, iar din

partea bulgară de Ivan Golomeev, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al R. P. Bulgaria. La 
semnare au participat Ivan Bu- 
dinov, ministrul comerțului ex
terior, membrii celor două de
legații care au dus tratative, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului Exterior al R. P. 
Bulgaria. A asistat C. Ionescu- 
Tira, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al ambasadei Republicii 
Socialiste România.

CORESPONDENȚĂ DIN ATENA

Lupta grevistă
continuă să se extindă

Fuziune în impas
BRUXELLES 31 (Agerpres). — 

Belgia nu va depune instrumentele 
de ratificare a Tratatului vizînd 
fuzionarea executivelor celor trei 
organisme .economice vest-europe- 
ne (Piața comună, Comunitatea 
europeană a. cărbunelui și oțelului 
și Euratomul) decît atunci cînd va 
fi realizat un acord asupra compo
nenței viitoarei comisii executive 
unice, a declarat Henri Fayat, mi
nistrul adjunct belgian pentru

problemele europene. Se știe că 
Tratatul de fuzionare a fost sem
nat de „cei șase* la 8 aprilie 1965 
și urma ca el să fie aplicat de la 
1 ianuarie 1966, după ce în preala
bil trebuia să fie aprobat de parla
mentele naționale ale țărilor mem
bre ale C.E.E.

Pînă în prezent, tratatul a fost 
ratificat de Franța, Germania oc
cidentală și Belgia.

La Zwartberg (Belgia) au fost aduso trupa înarmata cu grenade lacri
mogene pentru a reprima demonstrația minerilor care își exprimă pro

testul împotriva Intenției de a închide un număr de mine
Telefoto : U.P.I.—Agerpres

„Șasa mari greva sînf în curj de 
desfășurare, iar alte 14 greve ur
mează a fi declanșate. Ele se da- 
toresc faptului că în timp ce sala
riile au fost blocate, costul vieții a 
crescut foarte mult, mai ales după 
luna iulie cînd viața a devenit mai 
scumpă cu 50 la sută”. Acest pa
saj din declarația făcută de repre
zentantul parlamentar al Uniunii de 
centru, Bakopoulos, în cadrul dez
baterilor parlamentare, rezumă, și, 
totodată, explică situația creată în 
ultima vreme prin declanșarea ma
rii mișcări greviste actualmente în 
curs în Grecia.

★
Infra timp, unități de poliție și 

armată dau bătălia cu... gunoiul a- 
dunat în grămezi imense pe stră
zile centrale ale capitalei. 120 de 
camioane militare, scoase din garaj 
în acest scop, nu prididesc să cu
rețe nici măcar centrul Atenei, unde 
cutii, hîrtii de ambalaje, foi volante 
anunțînd mitinguri, ziare rupte etc. 
se plimbă duse de vînf între pie
țele centrale Sintagma și Omonia.

Puterea exemplului personal l-a 
determinat pe comandantul poli
ției capitalei să se fotografieze pen
tru presă lîngă un camion încărcat 
cu gunoi, dînd instrucțiuni subal
ternilor săi. Rezultatul însă se lasă 
mult așteptat. Alte sute de camioa
ne, căruțe și cărucioare au apărut 
pe străzi însoțite de speculanți care 
cer 5—10 drahme ca să te scape 
de o găleată de gunoi. Autorități
le sanitare vorbesc în apelurile lor 
despre boli și molime care, în situa
ția creată, ar amenința populația. 
Și totuși personalul celor 6 058 de 
municipalități și oficii comunale din 
întreaga țară este hotărît să conti
nue greva. Reprezentanți ai greviș
tilor relevă că vinovați pentru a- 
ceastă situație nu sînf greviștii ci 
cei care refuză satisfacerea reven
dicărilor lor Juste privind sporirea 
salariilor și pensiilor.

„Cu toate că în contractul colec
tiv programul nostru ar trebui să 
înceapă la ora 5 dimineața, patro
nii brutăriilor ne obligă să începem 
munca la ora 3. Deși muncim în 
condiții de insalubritate, ni se re
fuză sporul pentru muncă insalubră. 
Mulți din noi lucrăm de 10—15 
ani fără să ni se plătească asigura
rea, iar colegilor noștri pensionari
11 se refuză sporirea pensiilor cu
12 la sută. Lucrăm sărbători și du
minici pentru 80 de drahme pe zi. 
Pentru toate acestea am intrat în 
grevă", a declarat președintele sin
dicatului muncitorilor brutari din 
Pireu.'

Și brutarii au fost înlocuiji de mi
litari și polițiști dar și aici fără re
zultate. Scăderea simțitoare a cali
tății pîinii a determinat o scădere 
a consumului, și, deci, a profiturilor 
patronilor.

La rîndul lor, instituțiile de sfat 
sînf paralizate în activitatea lor de 
greva inginerilor și tehnicienilor 
care revendică dreptul de a nu li 
se scădea salariile. Alte greve au 
anunțat sindicatele muncitorilor zi
dari și fîmplari din construcții din 
regiunea Afena-Pireu, sindicatele 
metalurgișfilor din întreaga țară, ale 
marinarilor, muncitorilor din indus
tria chimică și personalul închisori
lor. „Mișcarea celor 115 sindicate’, 
organizație care grupează aproape 
600 sindicate din principalele ramuri 
de activitate economică ale țării, a 
făcut un apel la comercianți, mese
riași și artizani să-și închidă maga
zinele, prăvăliile și atelierele și să 
participe la mitingul de protest îm
potriva impozitelor, miting ce ur
mează a avea loc în Atena.

„Lupta grevistă a oamenilor mun
cii greci pentru apărarea drepturi
lor lor, scrie ziarul „Dimokratiki A- 
laghi’, continuă să se extindă în 
întreaga țară*.

C. ALEXANDROAIE

Noul chip al
medieval
(Urmare din pag. D

Din vestita cetate universitară, unde 
Evul Mediu a rămas parcă țintuit în 
arhitectura colegiilor, ne îndreptăm 
spre Sfratford-upon-Avon, locul unde 
s-a născut Shakespeare, iar de aici 
spre Warwick.

Sîntem prin părțile care formează 
ceea ce poartă denumirea de „mie
zul Angliei”. Ținta călătoriei noastre 
se apropie. O anunță creșterea trep
tată a traficului, cît și pînza fumurie 
care se ridică opac la orizont. Stră
batem suburbiile Birminghamului, ca
re se extind mereu.

Despre Birmingham, al doilea oraș 
ca populație după Londra (peste 
1 100 000 locuitori), se spune că pro
duce orice în domeniul metalurgic, 
„de la ac pînă la locomotivă”. Seco
lele 18 și 19 au constituit perioada 
rapidei dezvoltări industriale a a- 
cestui oraș care căpătase aureola și 
firma de „atelier al lumii”. Azi este 
cel mai important centru de prelu
crare a metalelor din țară.

Un avantaj hofărîtor îl constituie 
așezarea sa exact pe marginea unei 
bogate regiuni carbonifere, așa-numi- 
ta „Țară neagră".

înainte de a pătrunde spre partea 
centrală a orașului poposim la Bull 
Ring, un colț plin de evocări ale tre
cutului. Pe aceste meleaguri se în
tindea sătucul medieval cu numele de 
Brummagem, care se trăgea probabil 
de la un șef saxon. Bull Ring (în tra
ducere cercul faurului) era, încă de 
pe timpul lui Henric al ll-lea, pe la 
1166, piața satului, vatra tîrgului co

mercial, în jurul căruia s-a dezvoltat 
mai tîrziu orașul. în atelierele din jur 
au fost făurite 15 000 săbii pentru 
oștile lui Cromwell de partea căruia 
trecuse Birminghamul ; pe timpul miș
cării chartiste, în 1839, Bull Ring a 
fost scena unor manifestații populare 
înăbușite de armată. Bombardamen
tele hiflerisfe au provocat distrugerea 
unor clădiri, printre care și Market 
Hall (halele pieței), deși orașul în ge
neral a suferit mult mai puțin decît 
Coventry sau Londra.

Un amănunt topografic — Bull 
Ring se răsfiră pe- povîrnișul unui 
deal, la poalele căruia curge micul 
rîu Rea. Arhifecții perioadei postbe
lice au rezolvat spectaculos proble
mele ridicate de înclinarea terenului ; 
din vechea piață, acum moderniza
tă, trepte și scări rulante urcă spre 
nivelul de sus al trotuarelor, în timp 
ce serpentine asfaltate deschid auto
mobilelor accesul spre străzile de pe 
platoul pe care se întinde o mare 
parte a orașului. Pe fostul mal al rî- 
pei te întîmpină acum un grup de 
clădiri din beton și sticlă, străjuite 
de un bloc turn în formă cilindrică, 
din vîrful căruia se pot admira întin
derile marii aglomerări urbane. Bull 
Ring a căpătat alt chip ; pe fațada 
unui pasaj, silueta amplificată a unui 
faur, vechiul simbol al locurilor, îm
pinge coarnele aplecate spre noile 
construcții de pe înălțimi.

Principala stradă comercială se nu
mește New Street, — „strada nouă", 
deși este formată mai mult din clă
diri în stilul epocii victoriene. Trep
tat însă, centrul se extinde, potrivit

proiectelor, ipre Colmore Circus ; e- 
dilii orașului urmăresc mai demult 
realizarea unei scheme de moderni
zare. Unele blocuri s-au ridicat, alte
le mai figurează încă pe planșe. A- 
nul trecut, măsurile economice de 
austeritate au stopat, printre altele, 
și investițiile municipale, cel mai greu 
lovit fiind tocmai complexul comer
cial din centrul Birminghamului. Eram 
tocmai în trecere prin oraș cînd ma
caralele și excavatoarele zăceau a- 
muțite, iar șantierele își încetaseră 
complet activitatea.

Birminghamul este supus mereu 
unor noi formule inginerești, expe
rimentale. Așa, de exemplu, pentru 
problema separării totale a pietoni
lor de mașini se încearcă aplicarea 
soluției de etajare. Sus, la suprafață, 
strada aparține automobilelor, în 
timp ce pentru pietoni au fost să
pate sub pămînt pasaje multi-direc- 
ționale, cu magazine și bufete ex
pres, cu scări rulante și piațete cir
culare. De ce nu s-au inversat pozi
țiile ? Autorii invocă argumente in
teresante : în galeriile subterane 
oamenii sînt apărați de intemperii și 
de zgomotul străzii, iar sus autove
hiculele au la dispoziție spații și vi
zibilitate, elemente considerate și 
pentru unii și pentru alții esențiale 
în_ circulația modernă. în mapele 
municipale sînf trecute multe alte o- 
biective—școli, muzee, locuințe, spi
tale, parcuri sportive...

Drumul de întoarcere trece tot 
pe la Bull Ring. Abia a trecut de ora 
4, dar luminile se aprind pe rînd, 
astfel încît atunci cînd ieșim din oraș 
ne oprim pentru cîteva minute la 
marginea șoselei pentru a cuprinde 
cu ochii marea de lumină difuză, 
sub clopotul imens de pîclă alburie 
lăsată o dată cu amurgul.
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HRI ATENA. La Atena a luat ființa 
o asociație științifică sub nu

mele de „Centrul de studii și cer
cetări marxiste". Membrii fonda
tori ai acestei asociații au dat pu
blicității un comunicat în care 
arată că dezvoltarea liberă a cer
cetării în domeniul marxismului 
constituie o cerință și o necesitate 
vitală a gîndirii Greciei contem
porane.

DELHI. La Delhi a avut loc 
solemnitatea inaugurării ofi

ciale a activității Asociației de 
prietenie indo-pakistaneză.

SS3 TOKIO. Greva marinarilor ja
ponezi la care au participat 

134 000 de persoane a luat sfîrșit. 
După îndelungate tratative cu re
prezentanții patronatului, sindica
tul marinarilor a reușit să impună 
acestora o parte din revendicări
le cu privire la sporirea salarii
lor. Acțiunea marinarilor a în
ceput la 27 noiembrie 1965, și, 
după o scurtă întrerupere la sfîr- 
șitul anului, a fost reluată la 25 
ianuarie. Greva, care a durat 35 
de zile, a imobilizat 1 800 de vase 
în 47 de porturi japoneze.

SO BERLIN. Aici a avut loc o șe
dință festivă consacrată celei 

de-a 20-a aniversări a Uniunii zia- 
Sriștilor din R. D. Germană. Au par

ticipat numeroase personalități ale I vieții publice și oaspeți din țară și 
străinătate. Din partea Uniunii zia
riștilor din Republica Socialistă I România a participat secretarul ge
neral al uniunii, Nestor Aurelian.
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