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Aselenizarea linâ a stafiei automate sovietice „Luna-9"

^REMARCABILĂ REALIZARE
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agriculturii noastre cooperatiste
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TELEGRAMĂ
Tovarășului L I. BREJNEV

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNII
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al. U.R.S.S. ±

Tovarășului A. N. KOSlGHIN

președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Moscova

Dragi tovarăși,
Vestea aselenizării line a stației automate „Luna-9“ și realizarea 

pentru prima oară în istorie a legăturii cu un alt corp ceresc a fost 
primită cu mare bucurie de poporul nostru care împărtășește satisfac
ția și mîndria legitimă a poporului dv. pentru această remarcabilă 
victorie a științei și tehnicii sovietice.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal vă felicităm 
din toată inima și urăm savanților, tehnicienilor și muncitorilor sovie
tici, întregului popor sovietic noi succese în dezvoltarea științei și teh
nicii puse în slujba păcii și progresului omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
secretar general președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România
al Partidului Comunist Român

ION GIIEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

FURTUNILOR

în cooperativele agricole au avut 
loc, în luna ianuarie, adună
rile generale în care s-a ana
lizat, în lumina Documentelor ple
narei din noiembrie a C.C. al 
P.C.R., activitatea desfășurată în 
1965 și s-au aprobat planurile de 
producție pe acest an. în strînsă 
și nemijlocită legătură cu acestea, 
au fost dezbătute temeinic proiec
tul de statut al cooperativei agri
cole și proiectele de statut ale 
uniunilor cooperatiste și Casei de 
pensii. Dîndu-și adeziunea de
plină la aceste documente, coope
ratorii au solicitat în unanimitate 
afilierea unităților din care fac 
parte la uniunea raională a coo
perativelor agricole, alegînd tot
odată și delegații la conferințele a- 
cestora și la Congres. Ei au acordat 
o înaltă apreciere hotărîrii Congre
sului al IX-lea al partidului nostru 
privind orearea unor organe pro
prii de conducere și îndrumare a 
agriculturii cooperatiste menite să 
coordoneze eforturile cooperati
velor pentru sporirea producției 
agricole, valorificarea acesteia, 
rezolvarea unor probleme social- 
culturale, precum și mijlocirea re
lațiilor dintre cooperativele agri
cole și alte organizații socialiste.

Astăzi încep, într-un număr de 
raioane și orașe, lucrările confe
rințelor de constituire a uniunilor 
cooperatiste. For suprem de con
ducere al uniunilor raionale și o- 
rășenești, conferințele își propun 
să dezbată aprofundat cele mai 
importante probleme ale activi
tății cooperativelor agricole și, pe 
baza hotărîrilor care se vor lua, 
înscrise în planul de măsuri, să 
orienteze munca acestora în di
recția cerințelor dezvoltării eco
nomiei noastre naționale, a îm
binării armonioase a intereselor 
țărănimii cooperatiste cu intere
sele generale ale țării. Avînd un 
caracter concret de lucru, con
ferințele uniunilor raionale și o- 
rășenești vor analiza rezultatele 
obținute pînă acum în activitatea 
de producție și financiară a coo
perativelor agricole, iar în lumina 
Directivelor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. și a plenarei 
Comitetului Central al partidului 
din noiembrie 1965, vor stabili cele 
mai potrivite, măsuri menite să 
ducă la sporirea producției și dez
voltarea neîncetată a proprietății 
cooperatiste.

Din adunările generale ale coo
perativelor agricole a rezultat că, 
în condiții naturale și economice 
asemănătoare, s-au obținut rezul
tate diferite în ce privește produc
ția la hectar și în sectorul zooteh
nic, producția-marfă și veniturile 
realizate. Este prilejul cel mai ni
merit pentru a se analiza profund 
cauzele care generează această si
tuație. Dezvăluind lipsurile care 
s-au manifestat, analizînd motivele 
care le-au determinat, conferințele 
uniunilor cooperatiste, pe baza 
experienței bune, valoroase, pe care 
participanții la discuții o vor ex
pune, vor putea stabili cele mai 
potrivite măsuri pentru îmbunătă
țirea activității. în această pri
vință, are o mare însemnătate dez
baterea proiectului de statut al co
operativei agricole, a proiectului de 
statut al uniunilor cooperatiste și a 
celui al Casei de pensii. Propuneri
le numeroase care au fost făcute în 
adunările generale, alături de cele 
trimise diferitelor organe de partid

și de stat, ca și presei, demonstrează 
interesul viu manifestat de țărăni
mea cooperatistă față de măsurile 
luate de partid privind îmbunătă
țirea activității de conducere și 
planificare a agriculturii. Aceste 
propuneri, care izvorăsc dintr-o 
cunoaștere temeinică a realității 
de pe teren, ca și cele ce se vor 
face în conferințele raionale, sînt 
de mare preț pentru îmbogățirea și 
formularea mai bună a unor pa
ragrafe ale documentelor puse în 
dezbatere, pentru îmbunătățirea 
continuă a întregii activități a coo
perativelor agricole.

Uniunea raională, ca verigă de 
bază a sistemului de conducere 
obștească a agriculturii cooperatis
te, este chemată să coordoneze și 
să îndrume activitatea cooperati
velor din raza raionului ca, pe baza 
bunei organizări a procesului de 
producție, a stimulării inițiativei

(Continuare în pag. a V-a)

DE CE NU-ȘI ÎNDEPLINEȘTE PLANUL

® Consecințele neglijării schimburilor doi și trei • O 
concepție fatalistă ® Cum s-a pierdut o cantitate de 

îngrășăminte chimice cu care se puteau fertiliza 

20000 hectare® Ce se așteaptă din partea forului tutelar

Semnificația unor
9

Maistrul Hie Mihai din secția 
mecanică grea a Uzinei „23 Au
gust" a intrat de-a dreptul în su
biect.

— Am să vă povestesc de ce 
îl socotim noi pe tovarășul Ovi- 
diu Dobrinescu un om înaintat. 
Lucra împreună cu alți muncitori 
la strunjirea unor piese grele 
destinate construcției de mașini. 
Alți doi strungari — D. C. și M. G. 
— nu ieșeau deloc din pasul lor. 
Lucrau „tradițional", cu viteze și 
avansuri mici, 
între productivi
tatea muncii lor 
era o mare deo
sebire. I-am în
trebat : „ce păre
re aveți de Do
brinescu care a 
redus timpul de 
lucru aproape 
la jumătate ?*  Au răspuns : „Lasă 
că nici noi nu sîntem sub nor
mă". Unul dintre ei a adăugat : 
„Omul dumitale face paradă".

— Cei doi i-au și spus lui Do
brinescu, adaugă maistrul : „Ar 
trebui să te Iași mai moale, are 
să ne schimbe norma". Prin ur
mare, îl invitau direct să facă un 
compromis.

— Eu aș pune chestiunea mai 
direct — a intervenit montorul 
Marin Ionescu. Cînd te complaci 
să lucrezi cu o productivitate 
scăzută, cînd tragi de timp, pă
călești pe cineva. Pe cine ? Uzina, 
statul, pe noi toți. Nu poți accep
ta, în vorbe, ideile socialismului 
trăind după raționamente egoiste.

Marin Ionescu este unul dintre 
cei nouăsprezece montori ai bri
găzii care a primit sarcina să

asambleze liniile de role pentru 
laminoarele Combinatului siderur
gic de la Galați. La aceste insta
lații, destinate celui mai mare 
combinat siderurgic al țării, bri
gada a redus, din proprie iniția
tivă, timpul de lucru, manopera, 
pînă la jumătate. Pe baza creș
terii productivității muncii, briga
da montorilor a adus uzinei o 
economie de 800 000 de lei-numai 
la execuția acestor linii de role.

Tovarășii din

FILE
DIN CRONICA
UZINEI

birourile organi
zațiilor de bază 
și din comitetele 
de partid ale u- 
zinei au înșirat 
din primul mo
ment multe nume 
de muncitori ca
re au o poziție 
înaintată în mun
că, dar și nume 

de oameni care, puși în fața ace
lorași cerințe, și-au dezvăluit me
tehnele individualismului.

— Vorbind despre mentalitatea 
socialistă — spunea pe bună 
dreptate tovarășul Ion Marcoci, 
de la organizarea muncii, mă duc 
cu gîndul aproape involuntar la 
atitudinea omului față de progre
sul tehnic, de productivitatea 
muncii. Pentru că aici este, socot 
eu, unul 
ne între 
obștesc, 
felurite ; 
sentimente 
neala, teama de nou, fermitatea, 
renunțarea.

în ultimul an, la Combinatul 
chimic Craiova au fost puse în 
funcțiune importante capacități de 
producție: fabrica de oxigen și 
azot, cea de amoniac, instalația 
de acid azotic, fabrica de azotat 
de amoniu. Din păcate, după in
trarea în producție a noilor uni- 
tăți nu s-au creat toate condițiile 
pentru ca — așa cum se sublinia
ză în documentele Congresului al 
IX-lea al partidului — să se atin
gă în cel mai scurt timp indica
torii tehnici și economici stabiliți 
în proiect. Producția globală și 
marfă realizată anul trecut nu 
s-a ridicat la nivelul prevăzut în 
plan. Din cauza folosirii incomple
te a capacităților de producție, 
spiritului gospodăresc scăzut în 
utilizarea materiilor prime și ma
terialelor, cheltuielile de produc
ție planificate au fost depășite cu 
peste 66 milioane de lei. Activita
tea economică a combinatului con
tinuă să fie și în acest an nesatis
făcătoare, realizările fiind sub ni
velul capacităților de producție. în 
luna ianuarie, combinatul a ră
mas în urmă față de prevederile 
planului cu 1930 tone amoniac, 
950 tone acid azotic și' n-a livrat 
economiei naționale 900 tone în-

grășăminte azotoase. Cum se 
plică aceste grave 
activitatea

O primă 
prins’ din discuțiile cu 
muncitori, 
secții, cu cadre de conducere din 
întreprindere : nu s-a pregătit te
meinic producția înainte de punerea 
în funcțiune a noilor instalații ți fa
brici. Conducerea combinatului 
susține că o asemenea pregătire 
nu ar fi fost posibilă, întrucît pe
rioada de probe tehnologice a 
coincis aproape la toate noile . o- 
biective cu perioada cînd combi
natul a fost planificat să produ
că. Acest punct de vedere poate fi 
luat numai parțial în considerare. 
Este adevărat, la fabrica de amo
niac și la cea de îngrășăminte a- 
zotoase probele tehnologice au în
ceput cu întîrziere față de grafi
cele întocmite. Dar conducerea 
tehnico-administrativă a neglijat 
mult timp aplicarea unor măsuri 
eficiente, hotărîtoare pentru bunul 
mers al producției. Este vorba, în
tre altele, de punerea la punct a 
unor aparate de măsură și control 
pentru urmărirea parametrilor 
tehnologici și a consumurilor spe
cifice de materie primă și utilități.

ex- 
înneajunsuri 

combinatului ? 
concluzie care s-a des- 

numeroși 
maiștri și ingineri din

a-
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Ancheta internațională 

a „Scînteii“

CIBERNETICA 
în vaste domenii 
ale activității umane

Nici azi nu funcționează întreaga 
parafură de automatizare a fabricilor. 
Din această cauză au loc dese de
reglări în procesul tehnologic, între
ruperi în funcționarea instalațiilor, care 
micșorează indicii de utilizare a ca
pacităților de producție.

— în afară de aceasta, ne spu
ne maistrul VASILE POPESCU, 

~ serviciul mecanic-șef nu a urmă
rit stăruitor cum funcționează și 
cum se comportă utilajele în ex
ploatare. In prezent, normele de 
întreținere și reparație a utilajelor 
nu se respectă peste tot, iar cali
tatea reparațiilor lasă mult de do
rit. De pe acum se face simțită 
lipsa unor piese de schimb. După 
părerea mea, ar trebui întărite echi
pele de revizie. Atelierul mecanic 
trebuie să execute reparațiile mai ra
pid ți mai bine.

Dintr-o situație întocmită de 
conducerea combinatului aflăm că 
de la punerea în funcțiune a fa
bricii de amoniac s-au pierdut, 
datorită abaterilor de la disciplina 
tehnologică și manevrărilor greși
te, peste 2 000 tone de amoniac. 
Un calcul arată că din această 
cantitate s-ar fi putut fabrica în
grășăminte azotoase pentru ferti
lizarea a circa 20 000 hectare de 
teren agricol.

—- Cum explicați aceste defi
ciențe și ce s-a făcut pentru evi
tarea lor ?

— Sînt lacune inerente începu- j 
tului, ne spune ing. IACOB GIO- I 
MĂLEANU, director tehnic 
combinatului.

din punctele de joncțiu- 
interesul personal și cel 
Aici apar raționamente 
aici apar mai pregnant 

omenești — îndrăz-

Ștefan ZIDARIȚĂ

(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎNTUNECATUL
FEBRUARIE

Fragment din romanul

STRADA de Eugen BARBU

(Continuare în pag. a V-a)

Noutăfi în domeniul

Ing. Nicolae PANTILIE

Macheta noilor stații de întreținere-auto (tip B)

Relatările primului savant 
care a zburat în Cosmos, 

K. FEOKTISTOV, Erou 
al Uniunii Sovietice

Aselenizarea stafiei automate so
vietice „Luna-9" este o etapă im
portantă în munca de cercetare a 
planetelor sistemului solar. Pentru 
prima dată a aselenizat în regiunea 
Oceanul Furtunilor o stafie automată 
de cercetare. Ea funcționează și 
transmite de pe Lună pe Pămînf in
formații științifice extrem de impor
tante cu privire la natura suprafe
ței lunare. Ele confirmă presupune
rile cu privire la caracterul și soli
ditatea învelișului Lunii, făcute în 
timpul proiectării și elaborării sis
temului aselenizării line. Pentru pri
ma oara au fost înfăptuite o serie 
de operațiuni care asigură asele
nizarea : un sistem lunar de rache
te a fost plasat pe orbita satelitu
lui natural al Pămîntului, s-a înfăp
tuit startul stafiei și plasarea 
ei pe traiectoria zborului spre 
Lună, au fosf determinați parame
trii. deplasării stației, s-a corectat 
traiectoria zborului, s-a asigurat în
ceperea frînării înainte ca stafia să 
atingă suprafața Lunii. Toate aces
tea au permis o aselenizare cu o 
viteză suficient de mică. Ajunsă pe 
Lună, stafia a fosf adusă în stare 
de funcționare, stabilindu-se, tot
odată, legătura prin radio cu Pă- 
mîntul. Informația felemetrică re
cepționată în diferite etape ale 
zborului a constituit un material 
prețios pentru perfecționarea, în 
continuare, a sistemelor de rache
te destinate cercetării Lunii.

. . Ce greutăți principale au trebuit 
învinse pentru a se asigura aseleni
zarea ? Pot să spun despre două ge
nuri de greutăți. Mai înfîi de ordin 
tehnic. Efectuarea celor mai compli
cate operații impuse de aselenizare 
a cerut elaborarea unui complex de 
mijloace tehnice consfînd din : 
trepte de rachete, un sistem 
automat care asigură dirijarea, legă
tura, telemetria, controlul traiectoriei 
și aprovizionarea cu energie a sta
ției. Pentru ca acest sistem complex 
să funcționeze a fost nevoie, desi
gur, de o îndelungată experimen
tare la sol și în zbor. A doua cate
gorie de greutăți se referă la com
plexitatea prognozei științifice cu 
privire la caracterul învelișului lu
nar. Imaginea justă sau greșită des
pre acesta putea să influențeze în 
mod hotărîtor asupra construcției 
sistemului aselenizării line. Au fost 
necesare date cît mai complete și 
mai obiective despre învelișul lunar, 
primite prin metode indirecte. Nu
mai acum s-a ivit posibilitatea de „a 
pipăi", ca să zicem așa, suprafața 
Lunii, Prelucrînd datele obținute de 
stația „Luna-9", oamenii de știință 
sovietici speră să dobîndească cu
noștințele necesare pentru perfecțio
narea în continuare a sistemelor de 
rache.fe lunare. Rezultatele aseleni
zării stației automate vor influența 
în mod direct asupra desfășurării în 
viitor a lucrărilor de cercetare a 
Lunii.

înseamnă oare că aselenizarea 
stației automate „Luna-9" a deschis 
drumul pentru plasarea omului pe o 
planetă apropiată ? Deocamdată se 
poate spune că aselenizarea stafiei 
este o etapă importantă pe acest 
drum. Dar trebuie să ținem seama că 
mai avem de străbătut o cale lun
gă și spinoasă. Faptul însuși al ase
lenizării ne inspiră încredere în noi 
succese pe calea înaintării spre alte 
planete. El confirmă încă o dată cît 
de real este visul omenirii de a atin
ge alte planete ale sistemului solar.

în orașele București, 
Timișoara și Oradea, 
sfaturile populare au a- 
menajat spălătorii și cu
rățătorii chimice, unele 
cu deservire rapidă, do
tate cu utilaje de nivel 
tehnic ridicat. Dar, deși 
li se adaugă și unele 
spălătorii amenajate de 
UCECOM, în multe loca
lități, și mai ales în Ca
pitală, cerințele popu
lației nu sînt satisfăcute 
la nivel corespunzător.

Spre a se îmbunătăți de
servirea în acest sector, 
au fost întreprinse stu
dii care au dus la stabi
lirea tipurilor celor mai 
convenabile de unități, 
capabile să răspundă ac
tualelor exigențe din 
punct de vedere al cali
tății șl operativității lu
crărilor și să asigure, în 
același timp, o eficiență 
economică corespunză
toare.

Ce se prevede pentru 
anul în curs ?

La București, în noul 
cartier Drumul Taberei, 
va fi construit și dat în 
funcțiune un complex 
rapid de deservire. El 
va asigura curățatul chi
mic al îmbrăcăminții, 
precum și spălatul și căl
catul cămășilor bărbă
tești. Termenul de exe
cuție a comenzilor va fi 
de minimum 24 de ore și 
maximum 3 zile. Tot în

cadrul complexului va fi 
organizată prima unitate 
cu autoservire pentru 
spălatul lenjeriei. Aici, 
gospodinele vor avea 
la dispoziție mașini auto
mate de spălat și uscat, 
manevrate prin simple 
apăsări de butoane, pre-

Maria BABOIAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

Primele imagini 
transmise direct de 
pe Lună

HI Opinia publică 
mondială condamnă 
acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotri
va R. D. Vietna m

H încordare în Ecuador

B Demisia 
guvernului belgian
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Deși relativ recentă, știința ciberneticii se impune 
tot mai mult prin spectaculoasele ei realizări. Apă
rută pe baza progreselor matematicii, automaticii și 
electronicii, a succeselor dobîndite în studierea fi
ziologiei animale și umane, cibernetica se ocupă de 
studiul mașinilor și aparatelor din punct de vedere 
al capacității lor de a recepționa informații, de a 
Ie păstra și a le retransmite, transiormîndu-le în 
semnale prin care se dirijează activități complexe. 
Trecînd asupra unor sisteme tehnice unele funcții 
„intelectuale", cibernetica scutește omul de anumi
te operații cu volum mare de muncă și găsește un 
cîmp de aplicare tot mai larg în domenii din cele 
mai diverse ale activității economice și tehnico- 
științiiice. Cîteva din aceste probleme de strictă 
actualitate sînt dezbătute de participanții la an
cheta de față.

vaste domenii
e * x . .. •,

*) Ceea ce i-ar necesita unui ' 
osn obișnuit care ar face două [ 
operații pe secundă, peste 1500 I 
de ani I (N.R.) ‘ 1

ale activității umane
9

artificială

in economia 

modernă

J. W. BULL 
directorul Companiei inter
naționale de calculatoare nu- 

merice-Londra

Cibernetica — sau, cum i 
se mai spune, știința contro
lului și a comunicației — 
poate fi concepută ca îm- 
părfindu-se în mai multe 
ramuri cu aplicații diferite, 

fn esenfă, cibernetica se 
ocupă cu simularea și sin
teza unor procese ale creie
rului omenesc sau, vorbind 
mai general, caută să creeze 
o „inteligentă*  artificială. 
Prin simulare înțelegem co
pierea inteligentei omenești 
și crearea de către om, atît 
pe cale electronică cîf și chi
mică, a unor sisteme asemă
nătoare creierului uman.

Rezultatele recente obfi- 
nufe în domeniul simulării 
creierului includ, din punct 
de vedere teoretic, multe 
elemente de matematică. în 
acest sens, atît teoria automa
telor cîf și teoria rețelelor 
neurale, care reprezintă și
ruri de elemente cu unele 
funcfii asemănătoare neuro
nilor din sistemul nervos, au 
devenit mai complexe și mai 
profunde.

Totuși, cele mai recente 
progrese din cibernetică a- 
parjin sintezei. Prin sinteză 
înfelegem încercarea de a 
demonstra comportarea unei 
„inteligente” artificiale com- 
punînd programe pentru ma
șinile de calcul, deși astfel 
de metode nu seamănă de 
loc cu procesele care se pe
trec în ființa omenească.

Dacă ne-am imagina 
un supracontabil în stare 
să adune, să scadă, să 
împartă și să înmulțească 
o sută de miliarde de 
cifre pe zi *)  fără a face 
măcar o greșeală, ne-am 
putea forma o idee des
pre ceea ce este o ma
șină electronică de calcul. 
Acest „geniu aritmetic" 
poate memora și repro
duce milioane de cifre, 
date șl instrucțiuni com
plicate, le poate mînui ra
pid și corect atunci cînd 
i se comandă. Dar în 
afară de operațiuni ma
tematice mașina electro
nică este capabilă să de
cidă și soluția optimă, să 
prezinte variante, să pre
zică tendințe și rezultate, 
să sugereze obiective și 
chiar să-și corecteze pro
priile sale erori, poate 
transmite informațiile ce
rute în cîteva minute.

De exemplu, sistemul de a- 
parat britanic de tipul I.C.T. 
1900, de dimensiune medie, 
imprimă 1 350 rînduri pe mi
nut, fiecare rînd conținînd 
160 de litere.

Cu toată viteza, fidelitatea 
șl memoria Ipr, aceste apara
te nu sînt capabile să ju
dece.

Această calitate o are 
numai creierul omenesc. 
Succesul sau eșecul orică
rei mașini de calcul de
pinde în ultima instanță 
de oamenii care-l pregă
tesc programul, îi dau 
indicațiile și-i verifică per

formanțele.
Fără asistența unui personal 

de înaltă calificare, aceste 
instalații electronice nu ar 
fi în stare să adune nici mă
car 2 și cu 2. Doar sub su
pravegherea ‘ specialistului ele 
devin instrumente eficace și 
cu multiple calități pentru ac
tivitatea fehnico-economică 
sau științifică a întreprinderi
lor și instituțiilor.

Răspîndirea tehnicii ciber
netice și electronice în in
dustrie a revoluționat în mare 
măsură și tehnica conducerii. ■ 
Orice conducere, fie în eco
nomie, industrie, finanțe sau 
în cercetările științifice, im
plică un proces continuu de 
proiectare, de control și de 

adoptare a hofărîrilor. Aces
te activități însumează nu
meroase sarcini, de o mare 
complexitate, și care cer ne
întrerupt acces rapid și di
rect la un volum uriaș de 
date. Informațiile la zi, co
recte, disponibile oricînd la 
cerere, constituie materia pri
mă a oricărei activități de 
conducere. Pregătirea lor 
prin metode manuale cere 
eforturi grele; informația nu 
este întotdeauna exactă și 
este rareori disponibilă la 
momentul oportun. în proce
sul adoptării de hotărîri e 
mult mai simplu acum să fo
losești datele sigure, obținu
te cu ajutorul ciberneticii și 
electronicii și să acționezi pe 
baza lor cu precizie și cu 
efecte mai sigure.

Cibernetica poate fi 
utilizată la qperațiuni de 
verificare a executării u- 
nor indicații și sarcini, 
precum șl a efectelor pe 
care acestea le au în di- 

I feritele etape ale organi
zării muncii.

Pe această cale, dispu- 
nînd de informații precise 
și permanente, pot fi luate 
măsurile de corectare a 
eventualelor erori din pro
cesul muncii sau pot fi trans
mise noi dispoziții. Mai mult,

controlul asupra proce
sului de producție, asu
pra proiectelor de cer
cetări și dezvoltare, sarci
nilor de producție, plani
ficării materialelor și altor 
numeroase funcțiuni din- 
tr-o întreprindere indus
trială, poate fi mai ușor 
realizat cu ajutorul tehni
cii electronice.

în perspectivă, sistemul ma
șinilor electronice va scuti 
fot mai mult forța de mun
că a omului, timpul și banii, 
preluînd o serie de munci 
funcționărești, cum ar ti 
pregăiirea statelor de salarii, 
facturările, analiza desfacerii 
produselor, calcularea prețu-
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Problema legăturilor din
tre materia vie și cea iner
tă și, in legătură cu ea, 
ideea creării modelelor ar
tificiale, care să reproducă 
funcții ale ființelor vii, pre
cum și încercările de a re
produce în mod artificial 
organismul viu a preocupat 
mintea omenească de-a 
lungul veacurilor Aseme
nea preocupări sînt reflec
tate în mitologia antică 
despre „personificarea” 

lui de cost și alte diverse 
operațiuni contabile.

Gama de aplicații a ma
șinilor moderne de calcul 
esfe practic nelimitată. In
dustria este unul din do
meniile In care introdu
cerea mașinilor dberneti- 
co-elecfronlce se face în- 
fr-un ritm din ce în ce mal 
accelerat.

Instalația electronică nu mai 
constituie azi o chestiune de 
originalitate în domeniul 
echipamentului industrial. în 
cadrul unui continuu progres 
tehnic, dar și al unei concu
rențe înverșunate (autorul 
se referă la situația din ță
rile occidentale industrializa
te — N.R.), recurgerea la 
serviciile electronicii a deve
nit o chestiune de supra
viețuire pentru conducerea 
unei mari firme industriale în 
această etapă impetuoasă a 
progresului tehnic.

Introducerea calculatoare
lor electronice în industria 
metalurgică, în întreprinderile 
chimice, în industria con
structoare de mașini și în 
alte importante ramuri indus
triale devine un proces 
indispensabil.

In industria metalurgică, 
de exemplu, instalațiile 
ciberneîico-eiecfronice în
cep a fi pe larg folosite 
pentru programarea ope
rațiilor de laminare a ta
blei, pentru stabilirea 
temperaturilor optime, 
precum și pentru deter
minarea modului în care 
trebuie secționat mate
rialul la dimensiunile e- 
xacfe și, în aceiași timp, 

I fără pierderi sau deșeuri.
în industria chimică este 

aproape de neconceput con
trolul procesului de fabrica
ție fără instalațiile electro
nice care procură informații 
detaliate asupra procesului 
de producție, pe parcursul 
diferitelor operațiuni succesi
ve, astfel îneît să se obțină 
o eficacitate maximă, la un 
preț de cost minim. în in
dustria constructoare de ma
șini, folosirea mașinilor ci- 
bernetico-electronice cuprin
de domenii de o mare va
rietate, dintre care controlul 
rezervelor, analiza eficacității 
mașinilor-unelte, prețul de 
cost al produselor, operațiuni 
de documentare și proiec
tare etc.

Mașinile electronice 
moderne sînt suficient de 
multilaterale pentru a-și 
găsi numeroase aplicații 
practice în orice ramură 
industrială.

De fapt, cînd ne referim la 
așa-numita eleefronizare în
țelegem implicit și procesul 
precumpănitor al mecanizării, 
dar mai aies al automatizării 
în industrie, unde cuvîntul 
hotărîfor îl au de acum ma
șinile realizate pe baza cu
ceririlor ciberneticii și elec
tronicii.

sculpturilor (legenda des
pre Pigmalion și Galateea 
și altele), în experiențele 
alchimiștilor medievali pri
vind „homunculus", omule
țul artificial, chipurile cre
at pe cale chimică despre 
care scria și Goethe în 
„Faust" ; istoria acestei 
idei începe să părăsească 
domeniul fantasticului prin 
așa-numitele „Androide", 
dispozitive automate crea
te de ceasornicarul elve- 

jian Pierre Jacques Droz 
(1721—1790) și fiul său 
Henri Droz (1752—1791), — 
niște păpuși mecanice de 
mărimea unui copil de 
5—6 ani care stăteau într-o 
bancă și puteau să execu
te mai multe operații : în- 
muiau tocul în cernea
lă, scriau diferite cuvin
te și fraze fără ajutorul o- 
mului, dădeau din cap în 
timpul scrisului și, la termi
nare, presărau hîrtia cu 
cenușă.

Apariția și primele 
succese ale noii ramuri 
științifice — cibernetica 
— au permis folosirea 
metodelor fizico-mate- 
matice și tehnice atit 
pentru cercetarea celor 
mai simple elemente 
biologica, cit și pentru 
aplicarea unora din prin
cipiile de activitate ale 
obiectelor biologice, ale 
celulei nervoase și ale 
unor organe ca inima, 
rinichii etc, — medicina 
și biologia dispunind as
tăzi de aparate care pot 
înlocui temporar, în tim
pul unei intervenții chi
rurgicale, sau chiar de- 
iinltiv, unele organe ale 
omului sau animalului.

Folosirea acestor meto
de nu se rezumă numai la 
domeniul medicinii și bio
logiei ; o tot mai mare im
portanță practică are apli
carea lor în tehnică, în 
scopul creării de automate, 
capabile să reacționeze 
prompt la diferitele schim
bări ale condițiilor externe, 
să execute funcții' de co
mandă și reglare foarte 
complicate, chiar mai bine 
și mai rapid decît omul.

Robotii sînt, în esență, 
continuarea direcției înce
pute de constructorii an- 
droidelor.

Asemenea automate- 
robot, foarte des cu un 
contur schematic care 
sublinia asemănarea cu 
configurația omului, au 
inceput să iie construite 
pe o scară mai largă, 
concomitent cu dezvolta
rea electrotehnicii și ra- 
diotehnicii, care a per
mis realizarea comenzii 
de la distanță.

Ele aveau mai mult ca
racterul unor curiozități 
tehnice — ca robotul con
struit în S.U.A. și care, co
mandat de la distanță cu 
ajutorul fluieratului, putea 
să efectueze o serie de o- 
perații elementare și să 
exprime cîteva fraze mai 
simple. Acum cîteva dece
nii, în Anglia a fost con
struit robotul „Alfa", care 
cîntărea circa 2 000 kg și 
care, la comanda prin viu 
grai, putea să se ridice, să 
se așeze, să ridice și să 
coboare mîinile, să miște 
degetele, să tragă cu re
volverul, să pronunțe un șir 
de fraze, să fluiere și să 
cînte. în Austria, de ase
menea, au fost construiți 
cîțiva roboți denumiți Sa- 
bor — comandați de la 
distanță prin radio, și care 
puteau să umble, să vor
bească, să fumeze și să 
mai execute și alte operații 
mai simple. în 1956, în 
Franța, a fost creat un ro- 
bot-dansator. Dar aseme
nea roboți nu aveau între
buințări practice, fiind folo
siți doar pentru scopuri de 
reclame.

Progresele uriașe ale 
electronicii, ciberneticii, 
automaticii și telemeca- 
nicii au permis trecerea 
la folosirea roboților in 
scopuri productive, în 
tehnică și industrie.

încetul cu încetul s-a 
renunțat la jocul formal 
și s-a micșorat asemă
narea lor exterioară cu 
omul, însă s-a mărit ase
mănarea operațiilor înde
plinite, însușirea unor func- 
ț i umane.

Actualmente, asome- 
nea funcții îndeplinesc 
dispecerii automați în
tr-o serie de procese 
tehnologice automatiza
te, construcțiile ciberne
tice în muncile legate de 
folosirea energiei atomi
ce, în cercetările liztcii 
nucleare și fizicii tempe
raturilor înalte și în cîte
va domenii ale chimiei, 
unde experiențele sînt 
periculoase sau nocive 
pentru viața și sănătatea 
experimentatorului.

Roboți cibernetico-elec- 
tronici sînt folosiți pen
tru dirijarea circulației, în 
cosmonautică, pentru con
ducerea metrourilor și 
chiar a trenurilor, ca distri

buitori automați în comerț, 
pentru traduceri dintr-o 
limbă în alta, în învăță- 
mînt ca „meditator-ciberne- 
tic", în învățarea limbilor 
străine etc.

Oamenii de știință din 
țara noastră contribuie în 
mod activ la cercetările ci
bernetice în medicină, bio
logie, tehnică etc. Un suc
ces l-a constituit realizarea 
unor r mașini cibernetice 
mai complexe, cum ar fi 
calculatoarele electronice 
numerice, construite la Ins
titutul de fizică atomică 
București, Institutul politeh-

Acad. A. BERC, 
președintele Comitetului 

științific pentru cibernetică 
de pe lîngâ Academia 

de Științe a U.R.S.S.

Ca urmare a creșterii ra
pide a volumului de cunoș
tințe științifice și tehnice, 
predarea și însușirea ma
terialului didactic devine o 
problemă tot mai comple
xă. Studierea amănunțită a 
activității pedagogilor a 
dus la concluzia unor largi 
posibilități de utilizare a 
metodelor cibernetice și în 
acest domeniu.

Desigur, nu se pune 
problema înlocuirii peda
gogului cu mașini electro
nice, cl a ridicării efica
cității pedagogiei prin 
modernizarea metodelor 
ei, prin folosirea unor 
mijloace tehnico-științifi- 
ce avansate, între care și 
cibernetica.

Metoda fundamentală de 
predare în școală este lec
ția, iar metodele ciberneti
ce îngăduie profesorului să 
se convingă rapid în ce 
măsură a fost însușit mate
rialul predat. Astfel, nume
roasele probleme la care 
trebuie să răspundă stu
denții. pot fi înregistrate în 
„memoria" unor mașini e- 
lectronice, acestea avînd 
„sarcina" să controleze gra
dul de asimilare a cunoș
tințelor.

Mașinile pe baze ciber
netice pot servi ca instala
ții de pregătire, antrena
ment și verificare pentru 
diferite domenii ale învă
țământului profesional — 
fie că este vorba de mașini- 
unelte automate, de servicii 
ale căilor ferate sau de a- 
vioane cu reacție etc. Cu 
ajutorul lor poate fi stu
diată viteza cu care reac
ționează omul la diferite 
semnale exterioare, viteză 
care, în anumite împreju
rări, trebuie să fie foarte 
mare — ceea ce, firește, 
impune anumite aptitudini 
speciale celor ce doresc să 
se califice în domeniile res
pective. „Instructorul" ci
bernetic are programate 
numeroase situații posibile 
în care omul trebuie să 
reacționeze rapid ; de pil
dă, la un avion cu reacție

fife lectură:

10 milioane 

de numere 

pe secundă

Claude 
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Perspectivele de viitor o- 
ferite de calculatoarele 
numerice se extind a- 
supra unui domeniu ex- 

nic Timișoara și Institutul 
de calcul din Cluj și altele.

Perspective șl necesități 
largi se afirmă în folosirea 
roboților și în general a 
mașinilor cibernetice într-o 
serie de domenii industria
le cum ar fi industria chi
mică și metalurgică, ener
gia atomică etc. Tehnica 
cibernetică contribuie în tot 
mai mare măsură la pro
gresul științei și tehnicii în 
general, la ușurarea mun
cii în condițiile creșterii 
considerabile a producti
vității muncii.

apar brusc pe. ecran .diferi
te succesiuni de situații 
critice, existînd astfel po
sibilitatea de a se verifica 
dacă viitorul pilot va avea 
capacitatea de a lua instan
taneu măsurile corespunză
toare.

Instalațiile automate pot 
lucra cu foarte multă efi
ciență, avînd capacitatea 
de a funcționa 24 de ore 
în șir, de a antrena sute 
de mii de oameni șl de a 
atesta cu precizie dacă 
persoana în cauză este 
aptă pentru munca res
pectivă.'

Pe de altă parte, cu a- 
jutorul unor astfel de ma
șini se pot realiza sau ur
mări operațiuni de ridica
re a nivelului calificării de 
către grupe mari de oa- 
mepi, fără ca pedagogii 
sau specialiștii să-și con
sume timp cu fiecare ins 
în parte. Profesorului i se 
creează astfel noi posibi
lități de perfecționare a 
procesului de învățămînt, 
de timp pentru elaborarea 
de lucrări științifice etc.

Vreau să subliniez că în 
procesul de învățămînt, 
mașina poate îndeplini 
două funcții : ca „peda- 
gog-instructor", dacă înre
gistrează și redă programul 
corespunzător; pentru con
trol și exercițiu. Lu
crări de acest gen s-au 
inițiat în numeroase țări, 
inclusiv la noi. în pre
zent, se lucrează la pro
gramarea materialului pe
dagogic în vederea orga
nizării unor procese ale 
învățămîntului pe baza 
principiilor ciberneticii în 
domenii ca biologia, medi
cina, științele economice 
etc.

Experiența diferitelor 
țări arată că metodele mo
derne pe baze cibernetice 
introduse pînă în prezent 
în domeniul învățămîntului 
au dat rezultate foarte 
bune. Nu este departe vre
mea cînd mașinile vor de
veni ajutoare de nădejde 
ale pedagogilor.

PICARD
Universitatea
Lyon

trem de vast și se poa
te spune că puține ac
tivități omenești vor mai 
rămîne mult timp insensi

bile la posibilitățile deschi
se de aceste mașini. Lăr
girea necontenită a utili
zării calculatoarelor ci- 
bernetico-electronice a fost 
posibilă datorită progresu
lui simultan al unui nu
măr mare de discipline 
tehnice și științifice. Mași
nile cibernetico-electroni- 
ce ale anului 1966 sînt mai 
ieftine decît cele de acum 
zece ani, fiind în același 
timp mai rapide, mai su
ple, cu o funcționare mai 
sigură, oferind posibilități 
de folosire mult mai vaste.

Calculatoarele numerice 
se opun mașinilor pur 
mecanice, care efectuează 
doar un transport de ma
terial. Menirea lor este de 
a primi mesaje și de a le 
transforma, cu scopul de a 
le da un sens precis, adec
vat unei interpretări ome
nești sau chiar de a im
pune desfășurarea unui 
proces fizic.

Gradul de perfecționa
re pe care l-au atins a- 
ceste mașini esfe oglindit 
de faptul că ele au ajuns 
la o viteză de „citire” pînă 
la valoarea de 10 milioa
ne de numere pe secun
dă, flecare număr avînd 26 
de cifre zecimale. Pentru 
a ne face o imagine, vom 
reține că timpul consacrat 
de mașină „lecturii” u- 
nuia din aceste numere 
permite razei de lumină 
să parcurgă doar 30 de 
metri. Și doar esfe cu
noscut că viteza luminii 
este de 300 000 km pe 
secundă I

în ultimii ani s-au rea
lizat uriașe progrese în 
privința utilizării calcula
toarelor numerice nu nu
mai Ia efectuarea de ope
rații matematice, ci și la 
îndeplinirea unor funcții 
în industrie, comerț sau 
știință.

De exemplu, o rafină
rie de petrol este cu
plată cu un calculator nu
meric. De la rafinărie este 
trimis spre calculator, în 
fiecare secundă, un semnal 
electric. Calculatorul de su
praveghere are misiunea să 
verifice dacă diferitele pra
guri de temperatură, pre
siune, vîscozitate sau pro
centajul în anumite gaze 
au fost atinse la timpul do
rit sau dacă n-au fost de
pășite. Necontenit se efec
tuează un program de cal
cul pentru a prevedea evo
luția viitoare a operației 
fizico-chimice în curs. Con
cluziile mașinii cibernetico- 
electronice pot rezuma si
tuația prin cîteva comen
tarii cifrice, încheindu-se 
eventual cu un semnal de 
alarmă ce comandă „o- 
prirea imediată" fie a 
întregii rafinării, fie a unui 
sector. Alte dispozitive per
mit unui program de ana
liză a experiențelor să se 
întrerupă cîteva miimi 
de secundă pentru a face 
loc unui calcul ușor ce co
mandă un organ cu totul 
diferit, de care depin
de securitatea producției. 
La sfîrșitul unui impor
tant volum de analize 
experimentale, cercetăto
rul nici nu-și va da 
seama de multiplele inter
venții secundare, operate 
simultan de către mașină 
cu scopul de a asigura 
securitatea agregatelor. A- 
semenea dispozitive de ac
ționare imediată permit re
glajul și comanda la dis
tanță și oprirea chiar a ra
chetelor și sateliților.

Ingenioasele dispozitive 
create de fizicieni, ingineri 
și tehnicieni sînt din cele 
mai fidele și buna lor func
ționare este aproape abso
lută, dar ele n-ar servi la 
nimic dacă omul nu ar co
difica ordinele calculatoru
lui. A fost deci indis
pensabil să se recurgă la 
un mod sistematic de co
municație între om și ma
șină. Progresele se datorea
ză în acest sens matemati
cienilor, care au pus la 
punct un limbaj de progra
mare avînd o utilitate ge

nerală în folosința acestor 
mașini.

De zece ani încoace a- 
proape toate previziunile 
referitoare la calculatoare 
au fost realizate și depășite 
într-un timp de două ori 
mai scurt decît se prevă
zuse în cazul cel mai op
timist. Se poate spune 
că mașinile cibernetico- 
electronice se împart as
tăzi în două clase: cele 
foarte mari, extrem de ra
pide și de puternice, repar
tizate unor importante ac
tivități pe plan regional, 
național ori chiar interna
țional, în comunicație di
rectă prin radio sau fir, 
cu posturi îndepărtate de 
centralizare a mesajelor: 
cele mai modeste, cu sar
cini specifice bine deter
minate, funcționînd auto
nom, uneori cu un post de 
reglaj central, mai ales în 
industrie.

Georg MEIER, 
prof, la Universitatea 
Humboldt — Berlin

Instrument de comuni
care tntre oameni, de ex
primare artistică și de 
conservare a informațiilor, 
limba este unul dintre cele 
mai complicate sisteme ci
bernetice naturale. în e- 
poca automatizării și ling
vistica a început să trans
pună procese din dome
niul naturii în cel al teh
nicii.

Una dintre verigile cele 
mai importante care au 
făcut legătura dintre ling
vistică și tehnică a fost 
realizarea mașinilor de 
tradus.

Creșterea imensă a rea
lizărilor științifice și teh
nice a făcut să crească și 
necesitățile documentării 
rapide; într-un an au tre
buit făcute în R.D.G. ex
trase din aproximativ 
30 000 de reviste și nenu
mărate cărți, toate apărute 
în circa 50 de limbi, ceea 
ce a ridicat mari sarcini 
in domeniul traducerii cu 
o mare viteză și al înma- 
gazinării unei enorme can
tități de informații.

Mașinile ciberneîico- 
eiecfronice au putut să ia 
asupra lor această sarci
nă. In „memoria” lor a 
fost înmagazinat dicțio
narul — adică modul în 
care îți corespund cuvin
tele din cele două limbi 
— șl cele mai importante 
reguli de gramatică după 
care sînt construite fra
zele.

Mașinile cibernetico-e- 
lectronice moderne pot 
deocamdată să realizeze 
doar traduceri primitive, 
mai ales în cazurile cînd 
cuvintele utilizate nu au 
mai multe înțelesuri. Tex
tul respectiv trebuie să 
fie încredințat mașinii e- 
lectronice de către om, 
transpus după un anumit 
cod. Este, de asemenea, 
necesar ca textul tradus 
obținut să treacă prin mi
na unui redactor, care să 
îndrepte greșelile, cuvinte
le greșit interpretate sau 
termenii de specialitate 
incorect utilizați.

De la cercetarea opera
țională la fizica particule
lor, de la cristalografie la 
gestiunea unor instituții 
cum ar fi casele de asi
gurări, de la previziunea 
meteorologică la analiza 
situației economice, auto
matele cibernetice șl e- 
lectronlce aduc servicii 
imense omului.

Asemenea mașini vor fi 
utilizate în curînd în chi
mie, biochimie și științe 
umaniste etc. In prezent, 
putem vorbi despre un ro
bot construit pe baza unui 
calculator capabil să rezu
me conținutul unui text, să 
citească și să interpreteze 
caracterele dactilografiate 
și chiar manuscrisele. To
tul lasă să se prevadă o 
dezvoltare extraordinară a 
calculatoarelor numerice 
în deceniul următor.

Un adevărat cîșflg de 
timp se va obține abia 
atunci cînd intervenția o- 
mulul va putea fl redusă 
la minimum, cînd mașina 
va traduce corect, potri
vit cu înțelesul corespun
zător al cuvintelor utili
zate, cînd va reuși să ci
tească automat textul scris 
normal.

Asupra acestor proble
me lucrează astăzi multe 
colective de cercetare.

Acest lucru este valabil 
și pentru documentarea 
automată. Mașina trebuie 
să citească textili, să tra
ducă din el ceea ce este 
esențial și să-l înmagazi
neze în „memoria" ei. A- 
ceasta presupune înmaga- 
zinarea prealabilă a tu
turor cuvintelor utilizate, 
potrivit cu înțelesul lor. Set 
știe că anumite cuvinte 
dobîndesc, potrivit cuvin
telor care le însoțesc, un 
înțeles anumit care, în 
principiu, poate fi sesizat 
de mașină.

Un efect economic im
portant îl poate avea și 
automatizarea dictării. Fie
care limbă folosește anu
mite silabe tipice, care ar 
trebui recunoscute de ma
șină prin diferite sisteme 
de filtraj, indiferent de 
caracteristicile individuale 
ale vocii care pronunță, 
pentru a fi transpuse apoi 
într-o ortografie cu înțeles 
bine precizat. Cercetătorii 
japonezi au reușit, primii 
(deși nu integral), să trans
mită comenzile lor, prin 
intermediul microfonului 
unui calculator electronic, 
iar de la acesta ecranului 
de televiziune.

Cibernetica nu este însă 
o simplă beneficiară a cu
noștințelor acumulate de 
lingvistică. Cerințele ei 
dau impuls cercetărilor 
lingvistice, le îndreaptă pe 
căi încă nebătute. Progra
marea mașinilor de tradus 
impune de pildă o cunoaș
tere profundă a structurii 
limbii. Studiile făcute pen
tru recunoașterea automa
tă a vorbirii au condus la 
realizări însemnate în cu
noașterea foneticii.
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Ziua începuse ca deobi- 
cei. Cum Gică era cel care 
se scula cel mai devreme 
la Camelia, începu să stri
ge în gura mare să i se 
facă loc să iasă de pe 
prici :

— Sculați bolovanilor, 
trîntorilor 1 N-auziți 7 dar-ar 
boala în voi de stîlpi 1 La 
muncă...

Cerșetorii îi făcură loc. 
Ei se ridicau din așternut 
abia pe la 8, cînd se lumi
na. Totdeauna cînd trebuia 
să plece să-și ridice foile, 
împăratul simțea că-1 apu
că o ură pe toată lumea. 
Se uita la trupurile înghe
suite unul într-altul și parcă 
s-ar fi întors să se înve
lească cu pătura lui jerpe
lită. Pereții mucezi de o u- 
mezeală bolnavă arătau 
ca o temniță. Oibii din Dea
lul Spirii se scărpinau în 
somn. Sus, deasupra ușii, 
ardea un bec chior și în
căperea căpăta umbre u- 
riașe cînd cineva se ridica 
de la locul lui. Zmintitul nu 
mai tăcea :

— Să fiți ai dracului da
că nu vă spun somn ușor... 
Care mi-ai luat scurta că 
fac omor cu voi 7

Și-o găsise, dar voia să-i 
trezească, să-i facă să-l 
privească cum se spală, 
gol pînă la brîu la chiu
veta de lîngă scară. Nimeni 
nu se sinchisea însă de el. 
Așa că împăratul după ce 
se înveli bine în zdrențele 
lui, după ce-și încălță bo
cancii flenduriți prin care 
pătrundea apa, ieși afară 
cu cartonul de ziare și cu 
geanta de piele pe șold.

Era întuneric. Pe trotuar 
ardea un felinar, aruncînd 
dedesubt un con albăstrui 
de lumină pe trotuarul 
acoperit cu o zăpadă 
proaspătă, moale. Gică tra
se în piept aerul curat al 
dimineții de iarnă și o luă 
cu mîinile în buzunare spre 
Sărindar, de unde cumpăra 
foile. Străzile păreau pus
tii. Treceau rar sergenții, 
privindu-1 cu o atenție ca- 
re-1 scotea din sărite. Cei 
mai mulți îl cunoșteau. 
Prostovanul le dădea bună 
dimineața cam în silă șl 
se întreba ce-o fi cu 
curcanii de nu mai dorm 
pe la femeile lor și ieșise
ră la treabă, cu noaptea-n 
cap.

Trecu de Loteria duduii 
Carmen Popescu, în vitrina 
căreia stătea întins un afiș 
al lui Campus & Bassa, 
anunțînd mari cîștiguri la 
tragerea viitoare, se ochi 
obosit la Tutungeria mo
del a lui Tudorică Boe- 
rel și căscă leneș. N-avea 
de ce să se grăbească. 
Cum sosea în Sărindar toa
tă lumea îi făcea loc, pen
tru că el era mai mare pes
te vînzătorii de ziare. Să fi 
fost spre ora 6, cînd încă 
orașul moțăia pe labele lui 
de piatră. Ici și colo se a- 
prindea cîte o lumină la 
geamuri. Ceea ce-1 mira 
pe Gică era că nu se în- 
tîlnește ca deobicei la ora 
asta cu ceferiștii, sunîn- 
du-și sufertașele spre Poșta 
cea mare. Grivița părea 
moartă, înghețată, ca după 
o catastrofă. Vagoane ra
re, cu pluguri în față, scrîș- 
neau cu greu prin zăpada 
căzută peste noapte spre 
Buzești, acolo unde strada 
făcea un fel de gușe, se lă
țea și se sugruma ca un 
maț. Prin fața ceasornicari
lor și a ascuțitorilor de 
foarfeci clopotele tramvaie
lor băteau mai tare, a 
alarmă.

O ceată de strîngători 
de-ai primăriei se arătă 
dinspre Matache Măcelaru, 
cu tumbăraie și lopeți. 
Grupuri de muieri și băr
bați îl salută de departe :

— Să ne trăiești, împă
rate 1 încotro 7

— La slujbă, la slujbă 1 
făcu vagabondul cu o 
oarecare demnitate pentru 
că salutul îl fericise puțin.

Pe stînga, în piață, ca
mioanele descărcau car
tofi înghețați și morcovi. 
Țăranii soseau cu săniile 
cu lapte. Vîrteje de omăt 
se ridicau deasupra locului 
înghesuit, plin de strigăte 
încă de la ora asta. Un a- 
bur cald urca deasupra din 
pieptul negustorilor de ar- 
nici, cu tarabele desfăcute 
la lumina lămpilor cu car
bid. Mirosea sfîșietor a 
carne friptă și lui Gică îi 
venea să lase toate lucru
rile la o parte și să se a- 
propie de grătarele încinse. 
O luă însă la pas, spre 
cazarma infanteriei de din
colo de încrucișarea Buzeș- 
tilor, unde strada iar se 
pustii.

Ningea ismenit, adică 
așa, mai se făcea, mai în
ceta, mai se lăsa cîte un 
văl de fulgi purtat ușor de 
vînt, în roiuri, ca într-o joa
că. Dinspre calea Victoriei, 
Gică auzi un răpăit de bo
canci :

Rap 1 Rap 1 Rap 1 
Rap ! Rap ! Rap 1 
Rap 1 Rap 1 Rap 1 
Pe împărat soldații îl lă

sau totdeauna cu gura 
căscată. Se vede treaba că 
în întunecata lui biografie 
exista un lucru care-1 lega 
de ființele acestea ce se
mănau din pricina unifor
melor una cu alta, așa că 
se opri pe trotuar în fața 
magazinului „Ora exactă" 
al domnului Papazian.

— Manevrele regale se 
fac vara, ce dracu caută 
soldați pe Grivița ? se în
trebă puțin nedumerit și 
privi fețele întunecate vă
zute bine acum sub lumi
na felinarelor mișcătoare 
ale căii negustorilor. Ma-

EUGEN BARBU
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Desen de
Eugen MIHĂESCU

Jurll porunceau cadența cu 
capul în pămînt, mohorîți 
și aspri:

— Dreptu 1 Dreptu 1 Drepți 
Stîng, dreptu 1 Ține-aproa- 
pe, camarade, ține aproa
pe 1

Puștile reci, străluceau 
mort sub ninsoare. Respi
rațiile soldaților se risipeau 
repede în aerul ascuțit.

Rap 1 Rap 1 Rap 1 
Rap 1 Rap 1 Rap 1 
Rap 1 Rap 1 Rap 1 
sunau înfundat pe calda- 

rîm bocancii.
— Să fie niscai instrucție 

de iarnă 7, se miră iar va
gabondul. Dar de ce i-o fi 
sculat așa de devreme 7 — 
Dar cînd ai vrea dumneata 
să facă soldatul instrucție 7 
La prînz ? Cu burta plină ?

Din spate, prin vitrina în
ghețată pe jumătate a ma
gazinului „Ora exactă' se 
auzi zgomotul de metale al 
unei pendule care bătu de 
șase ori.

— Hai, Gică în treaba 
dumitale, lasă panorama, 
că nu mai găsești ziare 1 se 
îndemnă singur și o luă 
din loc, trăgînd cu ochiul 
la cadranele fosforescente 
din vitrina domnului Papa
zian.

Pînă în Sărindar își făcu 
o socoteală rapidă a tre
burilor din ziua aceea : 
pînă la prînz trebuia 
să scape de ziare, pe 
urmă să ciugulească ceva, 
ori la Dreptate, ori la 
Ocaua lui Cuza, să vedem 
care pică la zar. Așa... iar 
la 2 fix, cum spusese 
doamna Elena Domnișor, 
să fie în prăvălie la „Roata 
lumii" unde avea treabă.

— Acuș te găsiși să mori, 
coane Enache 1 îl căină îm
păratul pe răposatul Ena
che Domnișor, care plecase 
dintre cei vii în urmă cu 
două zile.

★
Grivița aflase într-un ceas 

nenorocirea căzută pe capul 
familiei negustorilor și dacă 
aflase Grivița, nu se putea 
să nu știe și el. Cum văzu
se imobilul cu un etaj îm
brăcat în negru ca un cal 
de dric, cu drapelele cer
nite ale corporațiilor, puse 
lîngă oblon, Gică își freca
se mîinile : „E rost de ciu- 
guleală 1" Aici se lăsa cu 
pomană și nu cu o pomană 
oarecare. Odată murea un 
negustor ca Enache Dom
nișor, cunoscut în tot ora
șul 1

într-un ceas se înființase 
în prăvălia pustie, strecu- 
rîndu-se pe sub oblonul lă
sat. înăuntru era întuneric. 
Tabla tejghelei mirosea a 
bere scursă. în rafturi cli
peau mărunt halbele de 
sticlă groasă. Gică suise 
în salon. Coana mare, îm
brăcată într-o fustă lucioa
să, neagră, cu o broboadă 
pe spinare și cu un fișiu 
întunecat deasupra frunții, 
dădea ordine unor oameni 
care instalau catafalcul. 
Perdelele erau înlocuite cu 
catifea. Patru șfeșnice de 
aramă, aduse de la biseri
ca Sfîntul Mihail, stăteau 
așezate în cele patru col
turi ale odăii din care fu
seseră scoase toate mesele 
și scaunele. Pe pereți juca 
lumina luminărilor. în mij
locul încăperii se odihnea 
răposatul Enache Domnișor, 
cu mîinile strînse una în 
alta, legate cu o bucățică 
de lînă albastră. Ținea în
tre degete un ban de ara
mă, vama morții. Avea o 
față curată și liniștită. Gu
ra lui de băutor, vînătă, rî- 
dea încă de ceva secret, 
dus cu el pe lumea cealal
tă. Era îmbrăcat în haine de 
ginere, așa cum îi fusese 
voia. Gulerul de celuloid al 
cămășii, spălat de multe 
ori, începuse să se îngălbe
nească. Mortul abia îmbăl
sămat de către felceri, pă
rea că doarme. Gică își 
făcuse o cruce mare și spu
sese tare ca să fie auzit :

— Dumnezeu să-1 ierte 1 
Doamna Elena Domnișor 

întorsese capul și-l zărise :
— Bine c-ai venit, cobe 1 

Ce cauți aici ?
își adusese aminte pe

semne de strigătele lui de 
dimineață :

„Ai să mori ! Ai să morii*  
și părea că nu-1 iartă.

împăratul se spăsi : 
— Hau, hau, coană ma-

re, poate te-ajută și Gică 
cu ceva...

Muncitorii de la socie
tatea de pompe funebre 
„Drapelul" băteau nepăsă
tori cuie în pereți. Vaga
bondul înlemni cu privirile 
la portretul proprietarului, 
încadrat de o ramă neagră 
și atîrnat deasupra ușii.

— Frumos bărbat! spuse.
— Nu-i așa 7
Glasul femeii se în

muiase.
— Ce mai om 1 continuă 

Gică. Da'ce-a avut, coană 
mare 7

— Ce să aibe, nu l-a mai 
ținut inima, spusese fără o 
lacrimă văduva, cu acea 
tărie a femeilor și-a solda
ților care nu tremură îna
intea morții.

— Păi era în putere.
— O fi fost, dar cînd nu 

mai ai zile de la dumne
zeu, degeaba...

— Așa e, coană mare.... 
Și împăratul îi privise 

trăsăturile încă frumoase, 
așteptînd cu umilință să i 
se poruncească.

— Și-acum ce vrei 7
— Păi, n-am spus. Oți 

avea nevoie de un ajutor. 
La astfel de treburi se cere 
treabă nu glumă...

— Am slugi, Gică...
— Atunci ?
— Să te duci cu dumne

zeu...
Gică se făcuse că plea

că, deși n-avea de gînd. 
Bătrîna îl oprise la ușă :

— Da, ia stai I Am și 
pentru tine o treabă.

— Ascult, coană mare...
— Am auzit că dormi la 

Camelia, nu-i așa ?
— Așa-i, coană mare, la 

Hotel Păduche...
— Ai acolo și-o ceată de 

milogi 7
•— Am, n-aș mai avea 1
— Vreau să fac o po

mană cu tine...
— Bogdaproste, coană 

mare.

— Cu tine și cu milogii 
ăia...

— Ascult, coană mare...
— Voi o să duceți cru

cea lui Enache pînă la 
Sfînta Vineri...

— O ducem, coană mare, 
primise cam prea repede 
Gică.

— Vă dau să mîncați și 
cîte un pol de căciulă...

— Puțin, coană mare...
Bătrîna se răsucise în 

scaunul în care ședea :
•— Adică -cam cît ai vrea 

dumneata 7 Că mă ruinez 
cu înmormîntarea asta. 
Plătește bocitoarele, plă
tește fanfara, plătește co
roanele, trăsurile, dar ce 
crezi Gică, crezi că am fa
brică de bani în pivniță ? 
Vreți, bine 1 Nu vreți, trea
ba voastră. Oi găsi eu niște 
copii, că parcă mai bine ar 
fi să ducă un copil nevino
vat crucea...

Gică simțise că-i fuge pă- 
mîntul de sub picioare.

■— Nu se poate, coană 
mare să-mi faci taman mie 
un astfel de afront 1 Nu se 
poate, că l-am stimat pe ră
posatul... Iți aduc milogii, 
ne dai să ne-ndopăm și noi 
cît om putea și ne lași în 
palmă cîte doi poli. Nici 
cît pentru o plimbare la 
Șosea...

•— Plimbare la Șosea vă 
mai trebuie că încolo sîn- 
teți lulea 1 30 de lei de cap, 
atît vă dau și să-mi plîn- 
geți și să vă dați cu pum
nii în cap, să vadă Grivița 
că vi se rupe inima după 
Enache, c-așa am fost eu 
la o înmormîntare, la niște 
ruși de cădea lumea în ge
nunchi pe stradă 1

— Coană mare, fără doi 
poli, nici nu-i clintesc din 
Camelia pe orbi. Și gîndeș- 
te-te că ăștia au niște gla
suri, nici la Patriarhie nu 
găsești așa ceva; dacă nu 
mi-o ieși Grivița toată să. se

uite, să-mi zici cuțu 1 
Hau-hau...

Cu chiu cu vai doamna 
Elena Domnișor primise.

— Bine, Gică, atunci 
(cum era azi) la 2 să-mi 
fii în curte cu toată ceata. 
Masa la urmă, după ce ne 
întoarcem de la cimitir...

Și ca să nu rămînă în 
pagubă, fără să știe bă
trîna, împăratul coborîse 
cele trei trepte, în bucătăria 
restaurantului, unde miro
sea a rachiu. Stan, oberul, 
îi luase de la ușă :

— Iar ai venit 7
— Dumneata nu mănînci 

în fiecare zi 7 întrebase, iu
te de gură cum era, în loc 
să răspundă și pînă să ră
sufle celălalt, adăugase: 
M-a trimis coana mare, că 
am contract cu ea: poimîi- 
ne îi duc crucea lui ră_- 
posatu'...

Bucătăresele săriseră și 
ele cu gura :

— Ai nimerit prost, Gică. 
De 2 zile, restaurantul e în
chis.

— Știu, dar parcă pros
pătură n-ar mînca gura 
mea, c-ar mînca...

Cele două zile trecuseră 
și împăratul se gîndea cu 
plăcere la ziua care înce
pea. Ajunsese în Sărindar. 
Pe strada îngustă se fă
cuseră focuri din lemne de 
metru, furate de cine știe 
unde. Flăcările luminau zi
durile înnegrite ale tipogra
fiilor. Țîncii și vînzătorii 
mai mari de ziare se în
călzeau cu palmele la foc. 
De jos, din subsoluri se au
zea huruitul înfundat al 
mașinilor de tipărit. Nu era 
lucru curat. Deobicei, la 
ora asta, se termina cu dis
tribuirea foilor, și-acum 
toată lumea, grămadă, sub 
acoperișurile înghețate.

— Ce-i, mă, țîcă 7 între
bă pe un puști. De ce nu 
se-mparte ?

— Nu știu, nea Gică, 
s-aude că o să cadă gu- 
vernu' că s-a luat cheferiș
tii cu ei în gură 1

împăratul își făcu loc cu 
coatele prin mulțime și a- 
junse lîngă porțile magaziei 
de distribuire, se salută cu 
toți și pentru că nimeni nu 
știa mai mult decît aflase 
de la puștiul acela, așteptă 
cu spatele la un foc mare, 
încins pe trotuar.

Pe la 7 și jumătate, cînd 
se luminase bine, vînzățorii 
de ziare năvăliră uriînd 
spre oraș :

— Greva 1 Ia cu greva de 
la C.F.R. 1

— Greva 1 Greva 1
— Guvernul trimite trupe 

la Ateliere 1 Greva 1
Gică își luă porția de 

hîrtie mirosind încă a cer
neală tipărită și o porni, 
galop, spre Grivița. Se lă
sase ceața ; omătul susura 
scurs în canale, ros de gura 
ei tăcută și lacomă. Firme
le Căii negustorilor ieșise
ră din întuneric ca un cîrd 
de păsări de tablă. Pluteau 
acum bătute de vîntul rece 
al dimineții spre Gară, 
scîrțîind tare din aripile lor 
metalice.

Intîrziase, dar nu mai pu
tea să alerge. Privea cu 
coada ochiului vitrinele în
ghețate (șoșoni, paltoane), 
sobele cu mangal din drep
tul mezelăriilor, în fața căro
ra jucau pe loc căruțașii 
din piață. Statuia doctorului 
Botescu zîmbea superior 
cuiva fugit în văzduh, ne
văzut de nimeni cu care a- 
cesta întreținea demult o 
prietenie statornică. Pe ca
pul de aramă înnegrită, vis
colul de azi noapte așeza
se o pălărie de dricar, al
bă ca foamea.

După ce lăsă în urmă 
magazinele giuvaergiilor, 
cu verighetele lor ieftine în
șirate pe colane de tablă, 
sau. așternute pe bucăți de

catifea neagră, împăratul 
intră în gura gării, încălzit 
gata. Văzu droaștele din 
fața Intrării de la clasa a 
IlI-a așteptînd ca niște vă
duve în haine de doliu și 
dădu drumul primului stri
găt :

— Ia cu căderea guver
nului, ia cu căderea gu
vernului! Ia cu greva! Gre
va, greva 1

Deasupra, în liniștea în- 
năbușită a zilei de iarnă 
se rotea zgomotul sinistru 
al unei sirene.

— Ia cu criza 1 Ia cu 
criza 1

în cîteva clipe îl încon
jurară băieții de prăvălie 
de la bodegile din jur și 
pasagerii, atunci picați din 
provincie. Ceasul electric 
din turn arăta 8 fără 10.

— Ia cu falimentul, ia cu 
falimentul 1 striga Gică, 
pornit și împărțea ziarele 
curioșilor, cuprins de o be
ție necunoscută.

Casele Griviței aveau în
că obloanele lăsate. Ceva 
îl zgîndărea în minte pe 
prostovan : Ia te uită cum

ss leagă toate: Ieri a în
chis șelarul Costică Popes
cu, săptămîna trecuta doi, 
din Buzești, dar cîți negus
tori nu închiseserâ prăvă
liile, și-acum, cheferiștii se 
închiseseră în Ateliere și 
nu mai ieșeau, cereau să 
li se mărească salariile 
pentru că mureau de foa
me. Deasupra acoperișuri
lor Căii negustorilor nu mai 
atîrna nici un fum.

Omul-reclamă al domnu
lui Marin Bălună striga inu
til de pe picioroangele lui:

— Ia soldul, soldul 1 30 
la sută reducere... La Ba
lon, 30 la sută reducere...

Avea un glas de nemîn- 
cat, parcă și-ar fi dat du
hul. Clienții împăratului se 
risipiră într-o clipă. Piața 
gării părea pustie. Era cli
pa rară cînd nu trecea nici 
o mașină și nici o birjă, 
cînd nici măcar vreun tre
cător nu voia să ajungă 
la poștă. Mișcare și aer, 
răsuflare și strigăt, toate 
parcă se opriseră. Ceasul 
de sticlă, cu bătaie electri
că tresări o secundă și 
Gică îi auzi motorul. Sosise 
un tren și birjele se înghe
suiau spre Ieșirea de la 
clasa I-a. Vagabondul privi 
coroanele lucioase ale po
milor Griviței, împletite par
că cu fire de păianjen. Ba
loanele ciuruite de frunze 
negre stăteau gata-gata să 
se ridice sub cerul jos și a- 
păsător. Nemaivenind ni
meni să-i cumpere vreun 
ziar, Gică trecu piața, in- 
trînd în frizeria lui Sandu 
Adam, stîrnind clopoțelul 
de deasupra ușii care sco
tea sunete vesele.

— Ia cu greva, greva 1 
Mușteriii frizerului, cu o- 

brazurile pline de săpun, 
se întoarseră spre el :

— Ce-i Gică cu greva 
asta ?

— E groasă la Ateliere... 
Foile se vindeau ca pîi- 

nea caldă. Știuse vagabon
dul de ce cumpărase mai 
multe ziare în ziua aceea. 
De afară iar se auzeau bo
cancii soldaților :

Rap 1 Rap 1 Rap ! 
Rap 1 Rap 1 Rap I 
Rap 1 Rap 1 Rap I 
Băieții de prăvălie lăsară 

foarfecile și scormoniră cu 
unghiile crusta de gheață 
de pe geam, suflînd cu gu
rile calde, curioși să vadă 
ce era pe stradă.

împăratul îi lăsă șl ieși 
afară. Un vîrtej de fulgi 
albi, ușori izbeau vitrinele, 
căzînd apoi pe zăpada 
murdară. Pălăriile domnu
lui Marin Bălună, dincolo 
de geamul spoit cu ferigi 
albe de zăpadă păreau niș
te fazani, gata-gata să-și ia 
sborul de pe sîrmele lor. 
Gică deschise ușa larg și 
se aruncă în magazinul în
tunecat al olteanului :

— Ia cu greva, domn'e 
Marine, că vine revoluția și 
vă belește pe negustori 1

Pălărierul tremura îmbră
cat dincolo de tejgheaua lui 
pustie :

— Iar nu-ți tace gura, 
Gică. Tu o să ispășești o- 
dată 1

— Dă-mi 3 lei, să-ți las 
Universul.

— N-am.
— Om fără suflet...
— Sufletul costă 1
— N-are Gică cu ce să-și 

ia micul dejun...
— Multă lume n-are și 

trăiește...
— Bine, domn'e Marine, 

bine. Am plecat 1
Și în stradă, ca în tim

puri bune, regele pomana-

glilor își regăsi vocea lui 
cea bună și dreaptă care 
se auzi peste Grivița :

— Moarte negustorilor, 
hau, hau 1

★
împăratul nu înțelegea 

încă ce se petrecea sub o- 
chii lui. Stămbarii ieșiseră 
în fața dughenelor și as
cultau sirena care hăuia 
tragic sub cerul ca o stofă 
veche.

Convorbirea cu Haim și 
cu croitorul Iotici din dimi
neața aceea nu avusese 
nici un haz. Gică intrase, 
dăduse bună dimineața și 
scheunase cu glasul lui ce 
nu mai avea cîteodată ni
mic omenesc în el :

— Domnu' Haim e groa
să la Ateliere, ia-ți ziarul 1

— Știu, Gică, știu... și-și 
vîrîse nasul în tabla de șah 
așezată între el și Iotici.

— Și ce să înțeleg eu din 
toate astea, domn' Haim ?

— E prost Gică. O să ne 
mănînce criza pe toți 1

— Păi atunci să vă las, 
că văd că azi v-ați cusut 
la gură...

Pînă la cinema Model 
mai erau o sută de metri 
așa că mai vîndu zece foi, 
tot strigînd într-una :

— Ia cu greva de la Ate
liere, ia cu foamea, ia cu 
criza, că ne ducem dracu
lui cu toții 1

Ziua de iarnă, sumbră șl 
cu vînt, urla în firmele Gri
viței. Acestea bolboroseau 
ca un sobor de țațe în lim
ba lor de metal. împăratul 
se apropie de vitrina încă 
luminată de un bec puțin, 
cu lumină scursă să vadă 
ce mai juca la cinemato
graful piețașilor. De la o- 
rele 15 la 24 rula Ben-Hur 
cu Ramon Novaro și com
pletarea Degradarea ma
iorului Vărzaru, plus trupa 
de reviste. Deasupra foto
grafiilor prinse cu pioneze 
care înfățișau circul roman, 
cu cai, lei și cvadrige, re
gele vagabonzilor citi uluit 
un afiș mititel, bine lipit cu 
pap, chiar deasupra chipu
lui brunet al actorului Ra
mon Novaro :

SPRIJINIȚI GREVA CEFE
RIȘTILOR. EI LUPTA PEN
TRU DREPTURILE TUTU
ROR. JOS EXPLOATAREA!

Gică o luă ușurel la pas, 
să nu-1 găsească vreun 
sergent citind manifestele 
ceferiștilor. Ajunse iar în 
fața Loteriei, se uită lung 
la un țăran care ținea o 
gîscă într-un coș de paie 
și pe un zid zări alt afiș 
mic șl bine lipit.

In mintea lui își făcea loc 
cu greu, turbure deocamda
tă un gînd confuz. Se obiș
nuise cu Grivița înghesuită, 
cu prăvăliile ei murdare șl 
răpciugoase și deodată își 
dădea seama, că dincolo 
de zidurile acestea, sub a- 
coperișurile turtite acum de 
zăpadă, mai trăiau alți oa
meni în afara negustorilor 
cărora el le slugărea, cel 
de la Ateliere, porniți par
că să răstoarne tot ce era 
rînduit de ani de zile, prin 
legi, păzite de judecători și 
armată. Și o mirare ce nu 
putea fi oprită îl făcea să 
exclame :

— Uite, domnule, se Ia ei 
în gură, cu Regele, cu mi
niștrii, cu jandarmii 1

Se hotărî dintr-odată :
— Ia să-mi văd eu de 

treaba mea 1 și se depărtă 
și de Loteria duduii Carmen 
Popescu.

Dinspre Buzești sosea o 
ceată de muncitori cu pan
carte umezite de carton, 
strigînd tare, în cor :

— Muncă 1 Pace 1
— Muncă 1 Pace1 
-— Muncă 1 Pace 1 
„Ia te uită !’ făcu Gică. 

Ăștia nu sînt singuri, s-aju
tă 1" și rămase pe trotuar, 
să privească rîndurile strîn- 
se ale manifestanților. Băr
bați și femei, cu obrazul o- 
bosit dar dîrz, treceau spre 
Ateliere, cu pumnii ridicați 
în văzduhul zilei de iarnă, 
parcă amenințînd pe cine
va nevăzut. Din spate îm
păratul auzi pe neaștepta
te o voce joasă de bărbat :

— N-ai o țigare ?
Se întoarse și zări lîngă 

el tot un fel de lucrător, 
scund, cu ochii neliniștiți, 
cu o șapcă îndesată pe 
ochi. Ținea mîinile în bu
zunare și privea trecerea 
celorlalți.

— N-are Gică, că n-a fă
cut piața...

— De unde sînt ? întrebă 
celălalt, ca și cînd l-ar fi 
cunoscut demult, arătîndu-i 
femeile care mergeau gră
bite în fruntea grupului.

— Parcă de la Pirotihnie, 
zise într-o doară vagabon
dul stingherit de privirile 
lucrătorului.

— Și tu de ce nu te duci 
cu ei ?

(Continuare în pag. a IV-a)
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— Ce să caute Impâratu' la 

Ateliere ?
Necunoscutul se depărta.
Se auzi iar strigătul acela re

petat din sutele de piepturi, ca
dențat ca și tropăitul bocancilor 
soldaților :

— Mun-că 1 Pa-ce 1
— Mun-că 1 Pa-ce 1
— Mun-că 1 Pa-ce 1
împăratul ajunsese fără să știe 

cînd în dreptul pietrăriilor de lin
gă Sfînta Vineri și se întrebă ce 
căuta între oamenii aceia pe care 
nu-i cunoștea, tocmai într-o zi ca 
asta, cînd avea atîtea de făcut ? 
în galantarele lumînărarilor a- 
tîrnau feștile negre și lungi. Bas
toanele de ceară cu desene ciu
date erau afumate de vreme, a- 
proape negre. Uitînd de legătura 
lăsată în dorul lelii pe șold, îm
păratul se trezi strigînd cu cei
lalți în cor :

— Mun-că 1 Pa-ce 1
— Mun-că 1 Pa-ce 1
— Mun-că 1 Pa-ce 1
In răstimpurile cînd ceilalți tă

ceau, se auzea zgomotul repetat 
de tampoane lovite unul de altul. 
Răsuna parcă de pretutindeni, 
dinspre stația BM, de la podul 
Basarab, unde se descărcau măr
furile, dinspre liniile moarte pe 
care stăteau uitate numeroase 
garnituri și mai ales dinspre sta
ția de reparare a locomotivelor. 
Tot parcul de vechituri se însufle
țise dintr-odată. In curtea depou
lui cîțiva ceferiști împingeau va
goanele spre locurile acoperite, 
la Haltă, montatorii loveau cu 
ciocanele osiile roților. Acum si
rena se auzea și mai distinct și 
împăratul înțelese că ceferiștii a- 
veau o limbă a lor în care vor
beau pe deasupra tuturor.

Din cerul apăsător scăpa iar o 
ninsoare rară, cu fulgi călători. 
Se auzi în curînd forfota mulți
mii strînse în fața intrării nr. 1 a 
Atelierelor. Lîngă mezelăria Pa- 
țac se strînseseră femeile și co
piii celor dinăuntru. Uriașa răsu
flare a uzinei nu se mai auzea. 
Lîngă cabina portarului se zăreau 
pichetele de grevă. Tramvaiele a- 
bia se mai mișcau, înecate în 
marea de oameni. Sirena urla 
foarte aproape.

Curtea Atelierelor era acoperi
tă cu petece de zăpadă. Pe a- 
coperișurile cazangeriei și oțelă- 
riei stăteau cîteva sute de oa
meni, cu fețe negre și aspre abia 
zărite de aici.

Dinspre Gara de Nord soseau 
autocamioane cu soldați și plu
toane de jandarmi călări. Deo
camdată Gică nu simțea nici o 
frică. înghesuiala celor cîteva 
mii de oameni din jur, larma gla
surilor, comenzile amestecate și 
huietul stăruitor al sirenei îi dă
deau o amețeală plăcută, parcă 
ar fi intrat pe neașteptate într-un 
teatru. Nu mai simțea nici frigul 
și chiar ninsoarea schimbătoare 
îl înveselea. Un grup de sergenți 
împingeau femeile spre mezelă
ria Pațac, încercînd să Ie izole
ze, dar ele de fiecare dată scă
pau șl treaba trebuia începută 
de la capăt, cu lovituri înfundate 
șl înjurături.

Voci răzlețe se deslușeau peste 
îngrămădirea oamenilor:'

— Nu dorm nici ăștia 1
— O să-i împuște ca la Lupenil 
Bărbații de dincolo de gardul 

Atelierelor își chemau femeile și 
se iscau mici încăierări. Rîndurile 
se frîngeau în unele locuri și se 
auzeau fluierături prelungi.

Și iar izbucniră strigăte de 
bărbați în cor :

— Jos starea de asediu 1 Ce
rem eliberarea celor arestați 1 
Trăiască greva ceferiștilor 1

De deasupra Atelierelor răzbi 
un ropot de bocanci loviți de 
marginea de beton a acoperișu
lui. Jos, în curtea largă prin care 
alergau oameni în salopete pline 
de unsoare, se aprinseră cîteva 
focuri. Traverse de cale ferată, 
unse cu catran erau aruncate 
deasupra și flăcările creșteau, cu 
un fum înecăcios în jur. Gheața 
se topea sfîrîind și pămîntul își 
arăta rănile de zgură veche. Sire
na rupea continuu liniștea zilei 
de iarnă.

Comenzile subofițerilor se în
mulțiseră :

— Strînge rîndurile, camarade 1 
Așa, că n-ai oase în burtă 1

— Drepți 1 Alinierea 1
— Mai repede 1 Nu dormi în 

front 1
— Arma la picior 1 Ascultă 

comanda la mine 1
Pe un trotuar, un negustor am

bulant îmbia femeile cu o voce 
plîngătoare :

— Ia ațica 1 Ațica 1 Ieftin, ief
tin, doamnelor 1 Ațica, ațica 1 2 lei 
mosorelul 1

Deodată se făcu tăcere. Amuți
se și sirena și nu mai bătea nici 
clopotul de la biserica Sfîntul 
Gheorghe de peste drum de Ate
liere. Mulțimea nu se mai înghe
suia spre cordoanele de soldați 
și jandarmi. Ofițerii priveau spre 
poarta numărul 1. Soldații încre
meniseră cu puștile la picior. Tot 
locul acela părea învăluit într-un 
uriaș val de liniște. Aerul încre
menise și nimeni nu mai răsufla. 
Trecu un minut sau două și 
deodată, bărbații de pe acoperi
șul Cazangeriei se ridicară în pi
cioare, ca o pădure de trupuri 
negre, și primul strigăt al gre
viștilor închiși în curtea Ateliere
lor răsună puternic :

— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
Aerul se aprinse și clocotea. 

Glasurile umpleau Grivița.
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1

— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1
Mulțimea din jur ascultă puțin 

și cînd toți credeau că ecoul cu
vintelor aruncate de dincolo de 
gardul de metal se va stinge, ele 
se auziră de pretutindeni, din mii 
de piepturi :

— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
— Pace 1 Pîine ! Libertate 1 
Sirena Atelierelor izbucni iar 

stăruitor și prelung :
— Uuuuuuuuuuuu...
Ofițerii se desmeticlră și în cu

rînd răsunară iar comenzi gîfîite :
— Alinierea 1 Drepți 1
— Arma-n cumpănire 1
Din dreapta și din stînga lui 

Gică, grupuri de necunoscuți stri
gau scurt, cu o veselie ciudată :

— Jos curbele de sacrificiu 1
— Jos exploatarea 1
— Jos guvernul 1
Pe caldarîm răsunau izbiturile 

paturilor metalice de pușcă. Mul
țimea era presată acum de cor
doanele de sergenți și jandarmi. 
Se auziră fluiere repetate și îm
păratului începu să-i fie frică. „Or 
fi ei încăpățînați, dar te pui cu 
armata ?" O curiozitate mai mare 
decît teama îl ținea încă pe loc.

Femeile se aruncau înspre 
subofițeri strigîndu-le cît puteau 
de tare :

— Vă tremură fundul nădragi
lor, ai ?

— Huuoooo1
Cele două grupuri de oameni 

se înfruntau într-o crîncenă în
cordare :

— Nu vă înghesuiți că ne 
striviți 1

— Să vă băgăm în broboadă, 
drăguților 1 Că tare ne mai plă
ceți 1

O muiere trupeșă, cu fața aco
perită pe jumătate de o basma 
galbenă îndesa cu pumnii pe 
bărbații din fața ei :

— De, că vă gîdilăm. Făceți-ne 
loc 1

Sergenții ridicaseră bastoanele 
de cauciuc deasupra capetelor :

— Unde vă vîrîți, nenorocitelor, 
că vă scăpăm cîte una pe spi
nare 1

— Ba, lu'nevastă-ta de-acasă 
să-i scapi cîte una, dacă mai 
Poți 1

— Mă, femei, mă, muieri fără 
cap 1 Cin' v-a adus, mă, aici ? se 
ruga de ele un comisar.

— Chipul matale, puică, nu 
mal puteam, te visam noaptea și 
nu mai dormeam 1

Bărbații din spate rîdeau gros.
— Ia-1, lele cu dumneata că 

poate ne face nouă loc 1
Se apropiaseră jandarmii că

lări. Stăteau în șa cu privirea 
cruntă și se uitau cum dădeau 
sergenții înapoi muierile.

— Și voi, ce vă uitați, mă, așa 
făloși ?

— Acuș vă dăm, bîldîbîc, jos 1
— Uite la el, are hanger la 

brîu și chipiu albastru 1
•— Lasă-1, nea Ioane, c-a ple

cat după găini 1
Un sergent se aruncă în goa

nă spre rîndurile strînse :
— Măă 1 Nu insultați Jandarme

ria, mă 1
împăratului îi plăcea batjocura 

asta. De multe ori vrusese să se 
ia în gură cu sergenții și cu co
misarii, dar cînd îi vedea înain
te, limba i se înmuia de o tea
mă de nestăpînit. Se uita la lu
crătorii înfipți bine pe picioarele 
lor, gata să-i arunce jos de pe 
cai pe jandarmi și-și spunea că 
sînt îndîrjiți- ce mai încolo și-n 
coace 1 îi plăceau și femeile cu 
limba lor ascuțită și cu nepăsarea 
aceea lipsită de teamă. Glumele 
lor se încrucișau deasupra cape
telor.

— Trompetule 1 Sună, mă, ho
ra Unirii 1

— Soldățelule, ți-a căzut mole- 
tiera 1

Se auzeau claxoane șl dinspre 
mezelăria Pațac văzură cu toții 
autocamioanele armatei. Deasu
pra cabinei șoferului se aflau mi
traliere. Din om în om, vestea tre
cu spre rîndurile din spate 1

— Au adus cățelele 1
— Pun mitralierele pe noi 1
Dar glasurile bărbaților se în

toarseră înapoi ca un ecou :
— N-au ei curaj să tragă 1
— Și dacă trag, sîntem învățațl, 

c-am fost în război 1
Mașinile își făceau loc cu greu 

printre rîndurile încăpățînate ale 
oamenilor Una cîte una se așe
zau în rînd în fața porții numă
rul 1. Țevile Maximurilor se ro
teau amenințătoare într-o mișcare 
mută spre strada plină de băr
bați și femei.

— N-o să ne mișcați de-aici 
decît morți 1

— O să vă luăm puștile și-o să 
vă trimitem acasă, cu ele de 
coadă 1

împăratul fu tar cuprins de o 
frică fără nume. „O să se lase cu 
sînge 1”. Se apropia ora prînzului 
și gîndul că trebuia să strîngă pe 
milogii de la Camelia și să mear
gă la înmormîntarea iui Enache 
Domnișor îi dădu curajul să mai 
întîrzie cîteva minute.

Jandarmii călări începuseră să 
împingă femeile spre străzile la
terale. Puțin cîte puțin locul de 
lîngă gardul Atelierelor era golit 
de oameni. în aerul sur luceau 
scurt săbiile ofițerilor, cu miș
cări amenințătoare. Huiduielile se 
înmulțiseră, ceva amenințător se 
strîngea deasupra locului. Se au
zea cum se sfărîmă zăpada sub 
pașii mulțimii și alunecarea cai
lor pe gheață. Animalele neche
zau speriate de presiunea zidului 
viu din față. De dincolo de gar
dul Atelierelor răbufni încă o dată 
acea furtună mîndră de glasuri •

— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1 
— Pace 1 Pîine 1 Libertate 1

Am vizitat cîteva magazine și de
pozite pentru a vedea ce oferă sec
torul „fragil". O primă constatare : 
frumosul cîștigă tot mai mult te
ren în concepția și execuția obiec
telor de uz casnic din sticlă. Silueta 
lor a cîștigat în simplitate și bun 
gust, linia a devenit mai pură. Au 
fost eliminate complicațiile inutile, 
ornamentele de prisos. Am văzut 
pahare produse la Tomești, Avrig 
sau la fabrica din București al că
ror contur și transparentă rivali
zează cu cele purtînd mărci cele
bre din străinătate. Obiectele de
corative, în cele mai diverse și fan
teziste forme, produse de meșterii 
sticlari din Mediaș și Turda 
trec chiar și granițele unor țări cu 
veche tradiție în acest domeniu. 
Fabrici ca acelea de la Poiana Co- 
drului-Maramureș și Pădurea Nea- 
gră-Crișana — situate în inima pă
durilor, au devenit de asemenea 
cunoscute atît în țară, cît și peste 
hotare.

Fabricarea sticlei a început mai 
tîrziu în țara noastră față de alte 
țări unde se ajunsese la adevăra
te virtuozități în acest domeniu. 
In prezent, s-ar putea spune însă 
că s-a format și la noi o tradiție 
în ce privește tehnica fabricării 
sticlei.

— Avem condiții — ne spunea 
sculptorița ZOE BĂICOIANU, 
pentru a crea și un stil propriu. 
Tradițiile artei noastre, în general, 
pot servi drept izvoare pentru 
crearea unui specific românesc și 
în acest domeniu.

După cum ne informează tova
rășii din direcția generală de re
sort din Ministerul Industriei U- 
șoare unii pași s-au și făcut. Crea
torii din fabrici au întreprins do
cumentări folclorice prin diferite 
regiuni ale țării. Deocamdată, însă, 
doar cei de la „Vitrometan" au 
fructificat — și ei destul de timid 
— această documentare. Ne refe
rim la incrustațiunile cîtorva piese 
decorative. Producția de masă con
tinuă însă să aibă, în majoritatea 
cazurilor, forme și decorațiuni în
vechite. sau împrumutate din re
viste străine.

Sticla șl arta
Evident, schimbarea unei orien

tări în această ramură industrială 
nu se face peste noapte. Ea cere 
chibzuială, studiu, cere, în primul 
rînd, o colaborare strînsă cu ar
tiștii plastici. Dar, artiștii sînt oas
peți rari în fabricile de sticlărie.

— Avem artiștii noștri care fac 
parte din colectivele de creație ale 
fabricilor — explică direcția gene
rală.

— Cîți aveți ? — am întrebat.
•— Doi. Unul la Mediaș și altul 

la Turda.
De prisos să mai subliniem pro

porția infinitezimală a artiștilor în
tr-un sector ale cărui produse se 
învecinează, atît de aproape, cu 
arta. Aici este vorba însă și de alte 
căi: de ce nu sînt consultați ar
tiștii cînd este vorba de conceperea 
unor noi modele ? Ne explică di
rectorul tehnic din direcția gene
rală de resort din M.I.U. :

Semnificația unor intimplări 
cotidiene

I • 
?■ I 

(Urmare din pag. I) . . > i

Șteian Zipțer conducea o brigadă 
fruntașă la turnătoria de fontă. 
Muncitor cu înaltă calificare, pri
ceput în organizarea producției, 
cîștiga bine, era mulțumit. Dar iată 
că se văzu în situația de a lua to
tul de la capăt. Undeva se ivise un 
loc de muncă greu și biroul orga
nizației de bază a propus condu
cerii secției să-l repartizeze acolo. 
Ștefan Zipțer urma să preia con
ducerea unei brigăzi rămase în 
urmă/ care începuse să toarne pie
se pentru uzina vecină — Fabrica 
de mașini-unelte și agregate. Mun
citorii încă nu erau obișnuiți cu 
piesele noi, cu tehnologia nouă.

Oamenii din vechea brigadă, to
varăși de muncă de atîția ani, s-au 
simțit obligați să-și spună părerea. 
Cei mai mulți au înțeles : „Dorința 
noastră ar fi să rămîi aici, dar 
pentru fabrică e mai bine să te 
duci acolo'. Alții i-au spus : „Ră
mîi aici. Acolo vei avea bătaie de 
cap, discuții, necazuri'.

Două poziții opuse.
— Desigur nu era ușor, spune 

șeful brigăzii. Știam ce mă aș
teaptă. Dar este ceva mal puternic, 
care te îndeamnă. Ești comunist, 
te-al angajat de bună voie în 
luptă.

— Și în lupta cu tine însuți. To
tuși, este interesant de aflat ce

— Artiștii vor ca industria să 
reproducă în serie creațiile lor.

— Și ce e rău în asta ?
— Modelele respective — ne ex

plică dînsul mai departe — nu se 
pretează la o producție în serie.

Se poate ca și unii și alții să aibă 
dreptate. Nu există însă o contra
dicție de neîmpăcat între aceste 
două puncte de vedere. Soluția ar 
fi ca întreprinderile să-i invite pe 
artiști la fața locului pentru a cu
noaște posibilitățile oferite de pro
cesul de producție, mijloacele de 
care dispune fabrica pentru reali
zarea anumitor genuri de produse. 
La rîndul lor, artiștii trebuie să 
țină seama, în crearea modelului, 
de condițiile și posibilitățile con
crete de care dispun fabricile pen
tru realizarea lui în producția in
dustrială. Din această colaborare 
vor avea de cîștigat cumpărătorii.

— Din comisiile de omologare 
fac parte și artiști — ne infor
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mează tovarășa LUIZA DIACO- 
NESCU, director general adjunct 
din M.I.U.

— Intr-adevăr, de cîteva ori, am 
fost solicitată să particip la con
tractarea unor produse — își a- 
mintește tovarășa ZOE BĂICOIA
NU. Dar e foarte mult de atunci.

Se pare că prezența unor artiști 
pe lista acestor comisii nu înseam
nă și contribuția lor practică la 
elaborarea modelelor și chiar la 
omologarea lor. E mai mult o pre
zență formală, de ochii lumii cum 
se spune.

La serviciul articole de menaj 
din cadrul Direcției generale a co
merțului cu ridicata, produse me- 
talo-chimice din M.C.I., ne-au fost 
prezentate două pahare omologate 
recent: unul mic, împodobit cu o 
floare mare de un roșu țipător în
tre două dungi aurii și altul cu mai 
multe floricele albe între aceleași 
dungi strălucitoare. Amîndouă 
mărturiseau deosebita strădanie de 
a nu lăsa nici un petec de sticlă 
ne „pictată".

— Vă plac ? — i-am întrebat pe 
tovarășii din acest serviciu.

— Sinceri să fim, nouă nu ne 
plac — ni s-a răspuns. Dar dacă 
se cer la moși!

E interesant de remarcat că a- 
celași răspuns ni l-au dat și re
prezentanții producătorilor la ob

te-a hotărît să preiei conducerea 
unei brigăzi mai slabe.

— N-aș vrea să spun lucruri 
mari. De altfel nici tovarășii din 
biroul organizației de bază n-au 
recurs la vorbe mari ca „sacrifi
ciul personal' sau ceva asemă
nător. Mi-au spus simplu : „Cunoști 
importanța uzinei vecine — cons
truiește mașini-unelte și agregate 
pentru întreprinderile țării. Avem 
nu numai obligația contractuală 
de a o sprijini, dar și datoria mo
rală, gîndește-te : sîntem o uzină 
cu tradiție, un detașament munci
toresc încercat'. Am înțeles ce tre
buie să fac.

— După numai două luni, briga
da respectivă a început să livreze 
piesele din planul de cooperare 
înainte de termen. O baghetă ma
gică ?

— Ar fi simplu — a rîs el — 
„hocus-pocus’... Să nu cumva sc 
scrii: Șeful brigăzii, dînd dovadc 
de o înaltă conștiință, a făcut și a 
dres. Am mai citit eu...

Cer cititorului o îngăduință. Ci 
douăzeci de ani în urmă, autoru 
acestor rînduri lucra în aceeași 
secție. Șeful brigăzii dovedea de 
pe atunci un talent remarcabil în 
meserie. Dar pe vremea aceea cel 
mai mult îl interesa cîștigul. A în
vățat și el de la viață, din ideile 
partidului. O Bumară statistică 
arată oă în uzină, In ultimii doi 

servația noastră că în magazine se 
mai găsesc obiecte de gust îndo
ielnic. E greu de crezut că artiștii 
și-ar fi dat avizul la omologarea 
unor asemenea produse.

Se cumpără ! Asta-i totul ? Cum 
rămîne atunci cu rolul industriei 
de a cultiva gustul cumpărători
lor ? Ce s-ar întîmpla, de exemplu, 
dacă într-o bună zi la „moși" s-ar 
vinde, în locul acestor urîțenii, ser
vicii ieftine și frumoase ?

Longevitate exagerată
In magazinele și în depozitele de 

sticlărie mai pot fi văzute fructiere 
cu picior, servicii de compot sau 
de desert, platouri făcute dintr-o 
sticlă tulbure, cețoasă și încărcată 
cu tot felul de figuri geometrice, 
floricele și frunzulițe. Ele te duc cu 
gîndul la bufetul cu oglinzi și flori 
cioplite în lemn, în care bunicile

noastre își păstrau chiseaua cu dul
ceață, Sînt rămase de atunci ? Da 
de unde ! Fac parte din producția 
curentă a unor fabrici. Tovarășul 
CONSTANTIN NEGRU, șeful sec
ției sticlă presată de la depozitul 
I.C.R.M.-București, a despachetat 
cîteva exemplare primite de curînd.

— Sînt unele garnituri a căror 
vîrstă, ca model, se pierde în ne
gura anilor. Serviciile de tort „Să- 
vinești" și „Brașov" produse la 
Turda au pe puțin zece ani. De 
fructierele „București" și „Vulcan" 
nu mai vorbesc. Le știu neschim
bate de cînd am venit eu să lu
crez la acest depozit. în general, 
la sticlăria presată, modelele sînt 
de ani de zile aceleași. De aceea, 
cumpărătorii le ocolesc. S-a ope
rat o reducere de prețuri la unele 
din ele și tot nu se vînd.

— Intr-adevăr — ne-a confir
mat constatarea șeful serviciului 
menaj din Direcția generală de 
resort a M.C.I. — există o seri
oasă rămînere în urmă la sticlă
ria presată. Comerțul cere me
reu înnoiri la această grupă 
de produse. Dar ritmul în care 
industria asimilează astfel de 
articole este mai mult decit 
lent: o vază-două pe an...

Reprezentanții industriei nu 
neagă această stare de lucruri, dar 
o justifică.

ani, peste o sută de muncitori cu 
înaltă calificare, comuniști, au pre
luat brigăzi rămase în urmă. Ceea 
ce era, cîndva, excepție, a devenit 
un lucru firesc în cadrul relațiilor 
din uzină.

— Succesul nostru în îndeplini
rea mai devreme a planului de 
cooperare cu alte uzine — a conti
nuat șeful brigăzii — nu trebuie 
pus numai pe seama unei mai 
bune organizări a muncii. In două 
luni, n-aveam cînd să fac prea 
multe. A mai intervenit însă ceva 
Organizația de bază s-a adresat 
tuturor oamenilor. Uneori, nici nu 
bănuim cîte resurse are omul. S-a 
explicat rolul uzinei cu care coo
perăm, în economia națională, cît 
de interesați sîntem cu toții ca de 
acolo să iasă mașini și agregate 
bune și ieftine.

Se adeverește că munca politică, 
atunci cînd este corespunzătoare, 
cînd folosește argumente aproape 
de înțelegerea omului, este un im
portant factor de mobilizare.

Discutam despre necesitatea 
obiectivă de a depăși interesul de 
grup, de secție, și de a înțelege 
mai larg interesele colectivității. 
Iată un exemplu. La turnătoria de 
fontă se făceau pregătiri pentru 
începerea unor lucrări de moder
nizare. Utilaje și instalații de mare 
productivitate așteptau să fie fixate 
pe postament. Se punea problema 
mutării în altă hală a munci
torilor, a procesului de producție, 
pe tot timpul lucrărilor de moder
nizare. Hala cea mai indicată — 
prin profilul ei de producție ase
mănător — era turnătoria de oțel. 
Dar și aici, chiar fără să mai vină 
cei de Ia fontă, se simțea nevoia 
de mai mult spațiu de producție. 
Totuși nu se putea altfel.

— Să vedeți ce-o să iasă 1 — 
spuneau oamenii. Și secretarul co
mitetului de partid al uzinei, to
varășul Tudose, precizează că 
„tocmai de aceea chestiunea a fost

— Tradiția așa se creează. Sînt 
fabrici vestite în străinătate, care 
de sute de ani presează același mo
del, caută să ne convingă tovarășa 
LUIZA DIACONESCU.

— Forma metalică — ne expli
că directorul tehnic — se folosește 
la circa 500 000 de produse. Or, 
cererile anuale sînt mici...

Fructiera bunicii se apropie de 
sărbătoarea jubileului celei de-a 
500 000-a bucăți. Credem că va fi 
ultima întrucît s-a pus problema 
renovării formelor.

Observațiile de mai sus nu pot 
epuiza — nici pe departe — pro
blemele complexe ale creării unui 
stil propriu în concepția și execu
ția articolelor de sticlărie, ale di
versificării sortimentului și înnoi
rii sale permanente. Ele pot să fie 
însă un punct de plecare pentru 
specialiștii din acest domeniu.

Și cîteva considerații 
extra artistice

Ce poate fi mai fragil decît un 
pahar cu un picior subțirel și pe
reții delicați ? A transporta sute 
de mii de piese din sticlă pe dis
tanțe de sute de kilometri e o pro
blemă foarte serioasă. Cum sînt 
ambalate pentru a înfrunta pri
mejdiile călătoriei ? STELIAN 
ANDREESCU, de la raionul de 
sticlărie al magazinului de ar
ticole de menaj din str. Lipscani 
nr. 86, ne-a arătat, în mica maga
zie din spatele unității, articolele 
de sticlărie, așa cum vin de la fa
brică : puse în talaș, împachetate 
în hîrtie care, în timpul transpor
tului, se rupe. Nu e de mirare că 
multe din ele se sparg pe drum.

— Cum le depistați, la recepție, 
pe cele sparte ?

— Luăm pachetul șl-l clătinăm 
de cîteva ori. Dacă sună a cioburi, 
îl refuzăm. Se întîmplă uneori să 
fie numai crăpături și astea bine
înțeles nu sună. Le descoperim a- 
bia cînd le oferim cumpărătorului.

Nu s-ar putea găsi un ambalaj 
care, să protejeze sticlăria ? Even
tual unul recuperabil?

Dar nu este vorba numai de 
haina de călătorie a acestor obiec
te, ci și de aceea în care se pre
zintă ele cumpărătorului.

— în magazinul nostru — ne 
relata tovarășa ELVIRA DRĂ- 
GHICEANU, responsabila unității 
„Romarta" din Piața Universității 
— cumpărătorii vin în special 
pentru cadouri. Noi vindem numai 
sticlărie fină. în asemenea ocazii, 
ai vrea să oferi un ambalaj deo
sebit. Dar nu este cu putință. E 
adevărat, unele seturi de pahare 
vin în cutii de carton, dar foarte 
urîte și nerezistente. Ar fi necesar 
ca, pentru obiectele de preț, să se 
conceapă un ambalaj special, cutii 
căptușite cu catifea. De asemenea, 
ar trebui să putem oferi, la ce
rere, un ambalaj special pentru 
oricare articol existent în unitate.

Ambele observații merită aten
ția cuvenită din ; partea comerțu
lui și a industriei.

Rodica ȘERBAN

pusă în fața organizației de 
partid*.

— Cum au decurs lucrurile î
— Normal.
Normal, adică amîndouă secții

le, oțel și fontă, și-au îndeplinit 
planul de producție. Normal. Și nu 
o lună, ci cîteva luni la rînd.

Dar nu întotdeauna se proce
dează așa.

In legătură cu aceasta, Alexan 
dru Covaci, șeful unei brigăzi de 
la secția locomotive, spune : „Am 
impresia că în organizațiile noas
tre de bază din secție se discută 
prea puțin despre modul nou de a 
judeca lucrurile. Se discută teore
tic despre trăsăturile morale înain
tate".

...Zece muncitori de profesiuni 
diferite. Fruntași în întrecere. S-au 
bucurat multă vreme de acest titlu 
care le face onoare. Dar iată că 
în acest an nu mai sînt confirmați 
fruntași. Ar fi trebuit să se menți
nă tot anul evidențiați și n-au pu
tut, din motive asupra cărora nu 
vom stărui. Important este ce gîn- 
dese ei acum. Le-am pus tuturora 
aceeași întrebare : „Cum apreciaț! 
pierderea titlului de fruntaș în 
întrecere ?' Din zece, șase au dai 
acest răspuns : „Am pierdut, dai 
nu-i nimic rău în asta, doar nu lu
crăm mai prost, ci mai bine. Ei 
însă ne-au depășit. înțelegeți ? Se 
ridică mereu alți oameni, poate 
mai buni, așa e viața".

— Cum să înțelegem : ieșiți din 
luptă ?

— Ei, nici chiar așa 1 Cum să 
spun, e ca în știință : orice depă
șire nu te demobilizează, parcă te 
antrenează, te face să cauți noi 
căi. Și înaintăm cu toții mai depar
te și mai repede.

★

Fapte din viață, întîmplări coti 
dlene. Privite mal în amănunt, des
coperi semnificația lor socială.

î Ml
O Sala Palatului : OMUL ZĂPEZIL 
(spectacol prezentat de Teatrul st. 
ric-muzical „C. Tănase") — 19,30.
0 Teatrul de Operă și Balet ; MA 
DAME BUTTERFLY — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : PAGA
NINI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia); DIN JALE SE ÎNTRU
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio): 
O FEMEIE CU BANI — 16 ; ÎNTÎL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA —
15,30, OPERA DE TREI PARALE — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
FII CUMINTE, CRISTOFOR 1 — 20. 
® Teatrul „C. I. Nottara" ; OPT FE
MEI — 16, OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea' : RĂ
DĂCINI — 20.
0 Teatrul Mic : AMOOOR — 15,30,
DACTILOGRAFII; CU TOT SOARELE 
PE MASĂ — 19,30
O Teatrul „Ion Creangă' : HARAP 
ALB — 15,30.
O Teatrul evreiesc de stat : CROITO
RUL FERMECAT — 20.
0 Teatrul „Țăndărică” (sala din Ca
lea Victoriei) ; CELE TREI NEVESTE 
ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30, 
(sala din str. Academiei) : AMNARUL 
- 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase 
(sala Savoy) ; PROFESORUL 
FRANCEZĂ — 20.
0 Ansamblul artistic ai C.C.S. : 
SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL 
ZENTAT DE 
MOSCOVA - 19,30.

DH

AȘA

PRE- 
DINCIRCUL MARE

® 19,00 — Telejurnalul de seară • 
19,15 — Mozaic muzical-distractlv. e 
20,00 — Tele-enciclopedie O 21,00 — 
Micro-antologla TV : „UN APREȚIA- 
TOR AL FRUMOSULUI" șl „PALA
VRAGIUL" de Emil Gîrleanu • 21,30 
— Film : SFÎNTUL 0 22,20 - Aspec
te de la campionatul european de pa
tinaj artistic. (Transmisiune de la Bra
tislava) O 23,30 — Telejurnalul de
noapte, Buletinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
l- t -.-ap ’■■> ay.H -

contl-

Bu-
20,30,
20,30,

Cos-
Cocoșelul de hîrtle)

— cinemascop : Bu- 
15,30; 18; 20,30, Vil-

I 0 VIZITA — cinemascop ; Patria — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13^45; 16,30; 18,45; 
21, Grivița - 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Modern — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
• 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, Floreasca — 9,30; 13; 16,30; 20. 
9 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 șl Eva în Fiat).
9 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 10; 12; 14.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Canitol (completare Arme ale cunoaș
terii) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
• CRIMINALUL IN VACANȚĂ : Fes- 
tival'fcompletare Gara) — 9,45; 12; 
14; 16,15; 18,45; 21.
® FEMEIA ÎN HALAT: Central (com
pletare O vînătoare neobișnuită) —i 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Co- 
troceni (completare A început cu o 
lupă) — 14,15; 16,30; .18,45; 21.
• JUDEX : Lumina - 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30.
O ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT 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, 
Giuleștl (completare Cronică la un 
miracol) — 16; 18,15; 20,30.
• ERMITAJUL — NOMAZII (cinema
scop) — CUCERIREA TIMPULUI - 
AVENTURA ROMANTICĂ : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : înfră
țirea Intre popoare — 10; 15,30; 18;
20,30.
• MARILYN : Dacia (completare Re-
dați-ne viața) — 9,30—14 în
nuare ; 16,15: 18,30; 20,45.
0 TRAGEȚI IN STANISLAS I : 
zești — 10; 12; 14; 16; 18,15;
Arta — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
Flamura (completare Ajutor, mă înec)
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE :
mos (completare
— 16; 18; 20.
O TREI SURORI
cegi - 10; 12,15;
torul — 15,30; 18; 20,30.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO :

• Gloria — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. 
0 TATĂL SOLDATULUI : Unirea 
(completare Elementele pe care le zi
dim în casele noastre) — 16; 18,15;
20.30.
e OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30. Melodia — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30
0 ULTIMUL MILIARDAR ; Flacăra 
(completare Porțile de Fier) — 10;
15,30; 17,45; 20, Miorița (completare 
Sport nr. 6/1965) — 9,45; 12;
18,30; 20,45.
® CAMERA ÎN FORMĂ DE
tan — 16: 18.15; 20,30.
O CAMERA ALBA : Munca 
tare Raliul Dunării) — 16; 18; 20.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Popular 
(completare Pupăza din tei) — 10,30; 
16,15; 19,30.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Aurora 
- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 90.30. 
O COLINA : Moșilor — 15,30; 18;
20.30.
0 VIAȚA DIFICILA : Crîngași -J 
15,30; 18; 20,30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Colentina 
(completare Cumpărătura) 
18; 20.
0 DUMINICA la ora
(completare Cronică la un 
10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
mul Sării (completare De la pescari 
adunate) — 16: 18; 20.
0 BOCCELUȚA : Rahova (completare 
Gara) - 16; 18,15; 20,30.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop: Progresul — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Lira (completare Plante acvatice) — 
15,30; 18; 20,30.
0 CATIFEAUA NEAGRA — cinema
scop : Ferentari (completare Redați-ne 
viața) — 16; 18,15; 20,30.
0 FATA LUI BUBE : Pacea - 15,15; 
18; 20,15.

„L" : Vi-

(comple-

14; 16;

6 : Volga 
miracol) — 
20,30, Dru-
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Să se respecte dreptul sacru al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur soarta!

întîlnire prietenească 

la Ambasada U.R.S. S.

Sentimentele opiniei 
publice românești

Ieri am citit cu fojii în 
ziare Declarația Ministe
rului Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste 
România în legătură cu 
reluarea atacurilor aerie
ne ale S.U.A. împotriva
R. D. Vietnam. Documen
tul dă glas sentimentelor 
opiniei publice din fara 
noastră, întregului nostru 
popor. Sînt sentimente de 
aspră condamnare a a- 
cestui nou atentat împo
triva suveranității fării- 
surori, R. D. Vietnam, și 
sînt sentimente de a- 
dîncă și deplină solidari
tate cu lupta eroicului 
popor vietnamez din nord 
și din sud împotriva a- 
gresiunii imperialiste.

Războiul dus de cîfiva 
ani în Vietnam de către 
inferven(ioniștii ameri
cani este, prin însăși na
tura sa, un război pro
fund nedrept. Oricîte ar
gumente ar născoci Pen
tagonul și Departamentul 
de Stat, nici un om cu ju
decată nu a crezut și nu 
va crede vreodată că
S. U.A. apără în jungla 
vietnameză securitatea 
lor proprie sau „liberta
tea" vietnamezilor fafă

' de... vietnamezi. Și, to
tuși, acesta a fost și a- 
cesta continuă să fie ar
gumentul suprem pentru 
care tineri americani sînt 
smulși din sînul familiilor 
lor, instruifi și trimiși în 
Vietnam să incendieze 
păduri și orezării, sate și 
orașe, să ucidă, și, la rîn- 
dul lor, să fie uciși de pa- 
triofii care își apără că
minele și fara de invada
tori.

Comentatorii de presă 
de pretutindeni — ob- 
servînd cu atenfie eve
nimentele și judecînd ur
mările lor la rece — au 
arătat cu claritate încă 
de acum doi-frei ani că 
americanii nu pot — în 
ciuda forjelor militare și 
armelor pe care le pun 
în mișcare — să cîștige 
acest război. De ce ? Pen
tru că le lipsește tocmai 
ceea ce au pafriofii viet

Zaharia STANCU

namezi : forja morală, a- 
cea forjă care este pro
prie popoarelor, ce — 
cum spunea Eminescu — 
își apără „sărăcia și ne
voile și neamul". Din sîn- 
gele vărsat de pafriofii 
sud-vietnamezi, din imen
sele suferinje aruncate a- 
supra unui popor brav, din 
cenușa cu care a acoperit 
teritorii vaste, Statele U- 
nite ale Americii nu au 
cules cîștiguri nici milita
re, nici politice. Cu ceva 
s-au ales totuși : cu deza
probarea și desgustul în
tregii lumi fafă de o po
litică care nesocotește 
brutal năzuințele de li
bertate și progres ale po
poarelor.

Aviafia unui stat atacă 
„obiective strategice” 
dinfr-o fără căreia nu i 
s-a declarat război I Vre
me de un an, aproape că 
n-a trecut zi în care bom
bardiere americane de 
toate tipurile, plecînd de 
la baze strategice din Pa
cific sau de pe vasele 
port-avion ale flotei a 
7-a, să nu se năpustească 
și să verse torente de 
fier și de foc asupra paș
nicului popor din Repu
blica Democrată Vietnam. 
Orașe și sate arse. Căi fe
rate și șosele distruse. 
Mii și mii de oameni u- 
ciși : bărbafi, tineri și bă- 
frîni, femei și copii...

Sporirea efectivelor ar
mate din Vietnamul de 
sud, înfefirea bombarda
mentelor atîf în sud cîf și 
în nord nu au dus la a- 
tingerea scopului urmă
rit, adică intimidarea po
porului vietnamez. Pa- 
triofii din Vietnamul de 
sud au devenit mai cu
rajoși, mai dîrji, mai 
fermi. Poporul din Viet
namul de nord nu s-a lă
sat înfricoșat de agresiu
nea americană, a îndurat 
ceea ce nu putea ocoli, 
a dat o ripostă atunci 
cînd a avut posibilitatea 
să riposteze. Forja mora
lă a pafriofilor vietnamezi 
care luptă în jungle 
și, de fapt, a întregului

popor vietnamez a cîșfi- 
gaf dragostea și a stîrnif 
admirajia lumii întregi. 
Este destul de lesne de 
înfeles în dauna cui.

Toate popoarele lumii 
au protestat împotriva a- 
gresiunii americane în 
Vietnam — veștejind a- 
ceastă agresiune, cerînd 
imediata ei încetare. Nu 
pujini americani s-au ală
turat acestor proteste 
luînd pozifie fermă con
tra cercurilor care poartă 
răspunderea pentru atro- 
cifăfile care se petrec în 
Vietnam.

în faja acestei largi miș
cări de protest, acum o 
lună și ceva Statele Unite 
ale Americii au început o 
ofensivă diplomatico-pro- 
pagandistică pe tema 
„căutării păcii”. Acum s-a 
dovedit limpede că prin 
aceasta nu s-a urmărit 
decîf să se cîștige timp 
și să se camufleze pre
gătirea unei noi ofensive 
războinice. După ce au 
transportat noi trupe în 
Vietnam, după ce au a- 
locat noi fonduri uriașe 
pentru finanfarea opera
țiilor, au fost reluate și 
bombardamentele asupra 
Republicii Democrate 
Vietnam. Din nou orașe 
și safe arse. Din nou căi 
ferate și șosele distruse. 
Din nou oameni uciși : 
bărbafi, tineri și băfrîni, 
femei și copii... Nici a- 
cesfe noi acte de război 
nu vor aduce autorilor 
lor mai multe succese, așa 
cum se arată acum și în 
presa americană. Conti
nuarea și extinderea a- 
gresiunii în Vietnam nu 
le va aduce americanilor 
decîf înfrîngeri.

Pentru a se solufiona 
problema vietnameză este 
necesar : să se pună 
capăt bombardamentelor 
aeriene asupra R. D. 
Vietnam, să fie re
trase trupele intervenfio- 
niste, să se aplice acor
durile de la Geneva, să 
se respecte dreptul sfînf 
al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur 
soarta.

Mitingul studenților 
din Capitală

însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. A. Iliuhin, a organizat vi
neri după-amiază, în sediul amba
sadei, o întîlnire prietenească cu 
prilejul celei de-a 18-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republica Socia
listă România.

Au luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu,

lanoș Fazekaș, Virgil Trofin, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, membri ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale și or
ganizații obștești, academicieni și 
alți oameni de cultură și știință, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

(Agerpres)

La Casa de cultură a stu
denților din Capitală a avut 
loc vineri un miting de pro
test împotriva reluării de către 
S.U.A. a bombardamentelor a- 
supra Republicii Democrate 
Vietnam. La miting au parti
cipat studenți din instituțiile 
de învățămînt superior din 
Capitală și tineri, din diferite 
țări care învață în aceste in
stitute.

Luînd cuvîntul în numele ti
neretului universitar bucu- 
reștean, Eugen Marinescu, se
cretar al Consiliului U.A.S. din 
București, a condamnat cu tă
rie agresiunea americană în 
Vietnam, arătînd că cercurile 
imperialiste ale S.U.A. creează 
noi pericole pentru pace în A- 
sia de sud-est. Reînceperea 
bombardamentelor asupra Re
publicii Democrate Vietnam — 
a spus el — a stîrnit un val 
de proteste în rîndurile po
poarelor care văd în interven
ția militară a S.U.A. în Viet
nam o expresie a politicii a- 
gresive a cercurilor imperia
liste ce se opun pretutindeni în 
lume năzuințelor de libertate 
și progres ale popoarelor.

Vorbitorul a arătat că stu
denții din Republica Socialistă 
România, alături de opinia pu
blică din țara noastră, au ur
mărit cu profundă neliniște și 
indignare evoluția intervenției 
militare americane în treburile 
interne ale poporului vietna
mez, angajarea forțelor arma
te ale S.U.A. împotriva miș
cării de eliberare din Vietna
mul de sud și intensificarea 
bombardamentelor împotriva 
unui stat socialist suveran și 
independent, Republica Demo
crată Vietnam. Studenții, ti
neretul din patria noastră, 
susțin cu fermitate poziția gu
vernului Republicii Socialiste 
România exprimată în „Decla
rația Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Socialis
te România în legătură cu re
luarea atacurilor aeriene ale 
S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam". Ea reafirmă încă o dată 
poziția cunoscută a țării noas
tre de a sprijini pe deplin 
punctul de vedere al Republi
cii Democrate Vietnam cu pri
vire la soluționarea problemei 
vietnameze, precum și pro
gramul Frontului național de 
eliberare — unicul reprezen
tant legitim al poporului din 
Vietnamul de sud.

Au mai vorbit studentul 
vietnamez Phan Van Minh, 
studenții români Emilian 
Stancu și Radu Valeriu, de la 
Universitatea din București, 
Petre Himeș, de la Institutul 
politehnic „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", Liviu Mureșan, de 
la Institutul de științe econo
mice „V. I. Lenin", și Mihai 
Moldoveanu, de la Institutul 
de medicină și farmacie. Ei au 
subliniat că noua încălcare a 
suveranității R. D. Vietnam 
constituie încă o dovadă a fal
sei politici de pace a Washing
tonului. Hotărîrea de a re
lua bombardamentele do
vedește că așa-zisa ofensi
vă de pace nu a urmărit 
decît înșelarea opiniei publice 
mondiale, constituind de fapt 
un paravan îndărătul căruia 
S.U.A. au sporit efectivele 
trupelor lor și mijloacele de 
ducere a războiului în Viet
nam. au mărit alocațiile fi
nanciare pentru intervenția 
lor militară, au pregătit inten
sificarea acțiunilor militare și 
extinderea agresiunii. Vorbi
torii și-au exprimat profunda 
neliniște față de noile acțiuni 
ale S.U.A., arătînd că guver
nul american poartă întreaga 
răspundere față de actuala 
situație din Asia de sud-est.

în încheiere, studenții ro
mâni și străini, prezenți Ia mi
ting, au adoptat o moțiune de 
protest care condamnă în mo
dul cel mai hotărît actele a- 
gresive ale S.U.A. și cer să se 
pună capăt neîntirziat atît 
bombardamentelor asupra R.D. 
Vietnam, cit și amestecului 
acestora în Vietnamul de sud. 
Moțiunea cere să fie respecta
te prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954 și dreptul 
sacru și imprescriptibil al po
porului vietnamez de a-și ho
tărî soarta în conformitate cu 
interesele și voința sa proprie.

Au fost trimise telegrame 
de solidaritate către Uniunea 
națională a studenților din R.D. 
Vietnam și Uniunea studenți
lor pentru eliberarea Vietna
mului de sud, în care parti- 
cipanții la miting și-au reafir
mat sprijinul frățesc și depli
na solidaritate cu poporul și 
studenții vietnamezi, încrede
rea nestrămutată în victoria 
cauzei drepte pentru care 
luptă cu eroism.

(Agerpres)

• La Ministerul învățământului au început 
ieri consfătuirile de lucru cu privire Ia îmbu
nătățirea predării matematicii, fizicii, chimiei și 
biologiei în școlile generale și licee.

• La complexul medical de la Borsec a luat 
ființă un nou sanatoriu balnear pentru trata
mentul curativ al maladiilor cardiovasculare.

• între 6 februarie și 31 martie, în comunele 
subordonate orașului București va avea loc cea 
de-a IV-a ediție a „Ștafetei culturale a Capi
talei".

• Primul volum al colecției „Inscripțiile me
dievale ale României", apărut recent în Editura 
Academiei, este închinat orașului București. 
Sînt în curs de apariție lucrările : „Contribuții 
la problema continuității în Dacia", „Opera 
lingvistică a lui Ion Budai-Deleanu" și altele.

• în stațiunile Lacul Roșu și Borsec au sosit 
primele grupuri de studenți din institutele de 
învățămînt superior din București, Iași și Tg. 
Mureș, care își vor petrece vacanța de iarnă în 
aceste localități.

• Începînd de azi, traseul liniei de autobuze nr. 
41 din Capitală se va modifica astfel : autobu
zele vor înconjura cartierul Berceni-Sud, pe Bd. 
Metalurgiei și strada Spitalelor, pentru a de
servi în mai bune condiții pe cetățenii din aceas
tă parte a orașului.

• Ieri seară s-au prezentat în premieră : „Ju
piter se amuză" de Cronin — la Teatrul de stat 
din Oradea ; „Căsnicie italiană" de Aldo Nico- 
laj — spectacol experimental — la Teatrul de 
stat din Piatra Neamț; „Astă seară-i fără mas
că" — spectacol de estradă, în regia lui Alexan
dru Marcovici și Gheorghe Ionescu — la Tea
trul de estradă din Ploiești.

• Ieri a sosit în Capitală violonistul sovietic 
Leonid Kogan, care va evolua în cadrul concer
telor Filarmonicii de stat „George Enescu" din 
5 și 6 februarie și va da un recital în seara zi
lei de 8 februarie la Sala Palatului, fiind acom
paniat de pianistul sovietic Naum Valter.

Cronica zilei
SEMNAREA PROTOCOLULUI 

PENTRU APLICAREA 
ACORDULUI ROMĂNO-ITALIAN 

DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

La 4 februarie a fost semnat la 
Ministerul Afacerilor Externe Pro
tocolul pentru aplicarea pe anul 
1966 a Acordului de colaborare teh- 
nico-științifică între guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Italiene.

Din partea română Protocolul a 
fost semnat de Corneliu Bogdan, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe, iar din partea italiană de 
Paolo Molajoni, director general 
adjunct al Direcției generale a re
lațiilor culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei.

La semnare au asistat Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Au fost prezenți membrii celor 
două delegații, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

COCTEIL
CU PRILEJUL TURNEULUI 

ANSAMBLULUI DE CÎNTECE 
ȘI DANSURI POPULARE 

AL R.P. ALBANIA

Cu prilejul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră Ansam
blul de stat de cîntece și dansuri 
populare al R. P. Albania, Raipi 
Gjermeni, ambasadorul Republicii 
Populare Albania la București, a 
oferit vineri seara, în saloanele am
basadei, un cocteil.

Au luat parte : Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., repre
zentanți ai vieții culturale și ar
tistice din Capitală.

Au fost prezenți membrii Ansam
blului de stat de cîntece și dansuri 
populare al R. P. Albania.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 februarie. In tară : Vreme 
rece cu cerul schimbător. Vor că
dea precipitații slabe locale. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 
2 grade, iar maximele între minus 
6 și 4 grade. Local mai ridicate. 
Ceață locală, in București : Vreme 
rece, cu cerul schimbător, Precipi
tații slabe. Temperatura ușor va
riabilă. Ceață dimineața.

LOTO
La tragerea Loto din 4 februarie 

1966, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :
9 83 4 77 90 47 88 3 64 23

Premii suplimentare : 23 66 44.

SPORT
Start în campionatele 

mondiale de biatlon

Lingă cunoscuta stațiune de 
sporturi de iarnă Garmisch Par- 
tenkirchen (R.F.G.) au început 
vineri campionatele mondiale de 
biatlon. Proba de 20 km a fost 
ciștigată de schiorul norvegian 
J. Istad, cu timpul de 1 h 38’21” 
8/10 (4’ penalizare), urmat de 
Sobczak (Polonia) 1 h 39’19" 9/10 
(4 minute penalizare) și Gun- 
darsev (U.R.S.S.) lh 39’53” 6/10 
(1 minut penalizare). Locul patru 
a fost ocupat de suedezul Olsson 
— lh 43’16” 6/10 urmat de spor
tivii români Gh. Cimpoia 1 h 
43’50” 1/10 și N. Bărbășescu — 
1 h 44’26" 5/10. Ceilalți compo- 
nenți ai echipei române, Carabe- 
la și Vilmos, s-au clasat pe locu
rile 12 și respectiv 15. Duminică 
se desfășoară proba de ștafetă 
4X7,5 km.

PE SCURT 
de peste hotare

CAMPIONATELE INTERNAȚIONA
LE DE TENIS DE MASĂ ALE R. D. 
GERMANE au început vineri la 
Berlin. îp primele meciuri ale compe
tiției pe echipe s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : masculin : România- 
R. D. Germană (juniori) 3—0; R, D. 
Germană II — Iugoslavia 3—2; Anglia- 
Ungaria 3—0; feminin : România — 
R. D. Germană III 3—0.

PATINATORUL AUSTRIAC EME- 
RICH DANZER, în vîrstă de 21 de ani, 
a cucerit pentru a doua oară consecu
tiv titlul de campion european la pa
tinaj artistic. Compatriotul său, Wolf
gang Schwartz, care conducea după 
exercițiile impuse, a greșit de două 
ori în final, astfel că în cele din urmă 
a fost întrecut cu o diferență de 6,2 
puncte. Patinatorul cehoslovac Ondrej 
Nepela, în vîrstă de numai 15 ani, 
originar din Bratislava, a obținut me
dalia de bronz.

LA COPENHAGA s-a desfășurat 
dubla întîlnire internațională amicală 
de handbal dintre echipele masculine 
ale Danemarcei și Suediei. In primul 
joc gazdele au obținut victoria cu 
14—11 (7—6). în cel de al doilea, 
handbaliștii suedezi s-au revanșat ter- 
minînd învingători cu 14—9 (8—4).

DE CE NU Șl ÎNDEPLINEȘTE PLANUL 
COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA ?

(Urmare din pag. I)

Cu alte cuvinte, în orice unitate 
industrială nouă care intră în 
funcțiune trebuie să apară în mod 
obligatoriu și inevitabil greutăți 
și deficiențe ? Poate că tocmai a- 
cest fatalism a împiedicat să se 
descopere la timp adevăratele 
cauze ale neajunsurilor. Care este 
realitatea ? Multă vreme, condu
cerea combinatului a scăpat din 
vedere problema pregătirii cadre
lor de muncitori, a specializării 
tehnicienilor, maiștrilor și ingine
rilor. în plus, abia în ultimul timp 
s-au luat unele măsuri în vederea 
întăririi asistenței tehnice în 
schimburile II și III. Or, tocmai în 
aceste schimburi au apărut deran
jamente în funcfionarea utilajelor, au 
avut loc cele mai multe abateri de la 
disciplina tehnologică.

„Cu cîteva luni în urmă, ne-a 
spus ing. SORIN STELEA, șeful 
secției, am sesizat conducerii com
binatului că au apărut coroziuni 
puternice la instalația de spălare 
cu monoetanolamină. In scurtă 
vreme au și fost scoase din func
țiune unele agregate. Din această 
cauză s-au pierdut pînă acum 
7 700 tone de amoniac".

— S-au întreprins măsuri pen
tru a se evita pe viitor scoaterea 
din funcțiune a unor utilaje din 
cauza coroziunilor ?

— Este vorba de un fenomen pe 
care nici proiectantul, nici noi nu 
l-am intuit din timp, ne spune di
rectorul tehnic al combinatului. 
Cînd ne-amrdat seama de pierde
rile importante care au survenit, 
am cerut direcției generale tute
lare și ministerului să facă o ex
pertiză cu specialiști. Ministerul a 
cerut să se aducă reprezentanții 
unor firme străine. De curînd s-a 
primit și o ofertă. Urmează să se 
perfecteze contractul. Intre timp 
însă, noi am reparat unele utilaje 
defecte și am comandat altele, pen
tru înlocuirea celor corodate.

Credem că este un mod greoi de 
rezolvare a unei probleme nodale 
pentru bunul mers al producției, 
și utilizarea din plin a capacităților 
unui mare combinat. Se poate pune 
întrebarea : nu este oare vorba aici 

și de o lipsă de încredere în forjele 
proprii, în capacitatea creatoare a ca
drelor noastre de ingineri șl cercetă
tori 1 Doar în jară există numeroțl 
specialiști care studiază și au solujio- 
nat cu succes o serie de metode pen
tru combaterea fenomenelor de coro
ziune. De ce nu au fost chemați 
imediat la fața locului, atunci cînd 
au apărut aceste fenomene, specia
liștii de la institutele de cercetări 
ale ministerului și ale Academiei ? 
S-ai- fi putut .preciza astfel mai 
repede soluțiile ce trebuie adop
tate fie pentru combaterea coro
ziunilor, fie pentru utilizarea în fa
bricarea anumitei’ utilaje a unor 
materiale mai rezistente.

La secția de azotat de amoniu 
s-a atins în unele perioade aproa
pe 90 la sută din capacitatea pro
iectată. Producția nu se desfășoară 
totuși ritmic, fiindcă amoniacul nu 
este .livrat în cantități suficiente. 
„Dar chiar dacă fabrica noastră de 
amoniac va merge strună — 
precizează ing. LADISLAU ZAH- 
RADNIC, șeful secției — noi tot 
vom avea greutăți în realizarea in
dicilor de utilizare stabiliți. Stran
gulări importante survin la depo
zitarea, ambalarea și expedierea 
producției. Sistemul de dozare a a- 
zotatului în saci nu a fost bine con
ceput de proiectant — I.P.R.A.N.- 
București — și cîntărirea se face 
azi „din ochi". Benzile pentru 
transportul sacilor pe rampă nu au 
fost puse în funcțiune și nu s-a 
soluționat încă problema stivuirii 
mecanizate a sacilor în vagoane. 
Din această cauză, la operațiile de 
manipulare și expediere a produc
ției folosim azi, peste normativul 
prevăzut, 150 de salariați. Pe bună 
dreptate chimiștii se întreabă: 
cum este posibil ca la un combinat 
modern ca al nostru să se admită ase
menea scăpări nepermise, care micșo
rează randamentul utilajelor șl agre
gatelor principale și frag în jos pro
ductivitatea muncii 1"

Nu se poate spune că deficiențele 
care stăruie la Combinatul chimic 
de la Craiova în realizarea sarcini
lor de plan, în utilizarea capacități
lor de producție nu sînt cunoscute 
la direcția generală de resort din 

Ministerul Industriei Chimice. Cum 
a reacționat forul tutelar față de 
această stare de lucruri ? In repe
tate rînduri, au fost trimise la fața 
locului comisii și brigăzi de ingi
neri și tehnicieni. De fiecare dată, 
analizele s-au încheiat cu stabili
rea de planuri de măsuri. La un 
moment dat, se ajunsese la 16 ase
menea planuri. Cum s-ar spune, 
cîte brigăzi sau comisii, atîtea pla
nuri. Ce folos însă ? Măsurile pre
conizate au rămas în bună parte 
pe hîrtie. Direcția generală din 
minister nu a mai controlat cum 
se aplică. Se poate aprecia astfel 
că s-a acordat un sprijin calificat 
combinatului ?

Am ținut să aflăm în această pri
vință și părerea tov. ing. IOAN 
HUDEA, director general al Direc
ției generale a industriei azotului 
din minister.

— Este adevărat, uneori noi am 
văzut lucrurile mai la suprafață, 
iar ajutorul acordat colectivului 
combinatului nu s-a făcut perma
nent simțit. Am greșit că nu am 
controlat cum se aplică măsurile 
stabilite pentru realizarea planu
lui de producție. în viitor vom 
face acest'lucru sistematic. Cred că 
situația care s-a creat este și o con

CONFERINȚELE DE CONSTITUIRE A UNIUNILOR 
RAIONALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE

(Urmare din pag. I) 

creatoare a țărănimii cooperatiste, 
să sporească necontenit producția 
vegetală și animală. De aceea, con
ferințele raionale trebuie să se în
cheie cu concluzii clare și măsuri 
concrete care să orienteze și să 
sprijine activitatea cooperativelor 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului și care să fie concre
tizate în planul de perspectivă pe 
care-1 întocmesc cooperativele : 
creșterea producției de cereale 
și lărgirea bazei furajere, dez
voltarea zootehniei și ridica
rea ponderei acestei ramuri în 
ansamblul producției și veniturilor 
din agricultură, sporirea producției 
horti-viticole etc. încă din prima 
conferință raională este bine să se 
analizeze posibilitățile de organi
zare a unor acțiuni de interes co
mun ale cooperativelor din raza 

secință a faptului că azi combina
tul are doi „stăpîni": partea de 
producție ține de direcția noas
tră generală, iar partea de in
vestiții de direcția lucrărilor ca
pitale din minister. Este un para
dox pe cale de a fi lichidat, deși 
se amină cam de mult timp luarea 
hotărîrilor propuse în acest scop.

★
Faptele arată că la Combinatul 

chimic Craiova se tergiversează lua
rea de măsuri hotărîte pentru bunul 
mers al procesului tehnologic și 
funefionarea ireproșabilă a utilaje
lor și aparaturii de automatizare. 
Răspunderea revine deopotrivă con
ducerii combinatului și Ministerului 
Industriei Chimice. Colectivul com
binatului așteaptă din partea mi
nisterului un sprijin competent și 
imediat în rezolvarea efectivă a pro
blemelor tehnice și organizatorice 
majore, de care depinde folosirea 
la întreaga capacitate a instalațiilor 
aflate în funejiune, îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului 
pe acest an, în scopul asigurării 
unei înalte eficienfe economice a 
fondurilor investite de sfat pentru 
construirea acestui mare obiectiv al 
industriei noastre chimice.

lor de activitate privind dezvolta
rea producției și valorificarea pro
duselor, să se stabilească măsuri 
pentru aprovizionarea acestora cu 
diferite utilaje și materiale cores
punzător nevoilor procesului de 
producție. De asemenea, să se pre
vadă felul cum se va organiza în
drumarea, controlul și evidența 
contabilă pentru ca, în interesul 
cooperativei și al membrilor ei, 
fondurile să fie folosite cu eficien
ță economică maximă și în concor
danță cu legile statului.

în centrul dezbaterilor conferin
țelor raionale ale uniunilor coope
ratiste stau și alte probleme deo
sebit de importante pentru activi
tatea cooperativelor agricole : dez
voltarea proprietății cooperatiste, 
îmbunătățirea organizării și retri
buirii muncii, întărirea rolului a- 
dunărji generale și dezvoltarea 
muncii colective a consiliului de 
conducere. Plani ’ de măsuri care 
va fi aprobat cu acest prilej, sin

teză a discuțiilor purtate și a pro
punerilor făcute, va cuprinde ac
țiuni concrete pentru sporirea pro
ducției și întărirea economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor agri
cole.

Realizarea prevederilor din pla
nul de producție pe acest an al 
cooperativelor agricole impune lu
area unor măsuri temeinice pri
vind desfășurarea în cele mai bune 
condiții a campaniei agricole de 
primăvară. De aceea, nu pot fi 
trecute cu vederea problemele le
gate de organizarea unor acțiuni 
urgente : revizuirea și repararea 
utilajelor, transportul îngrășămin
telor, pregătirea semințelor, pre
gătiri în vederea cultivării legu
melor etc. întrucît problemele pre
gătirii campaniei agricole de pri
măvară vor fi dezbătute pe larg 
în conferințele raionale, este bine 
să se analizeze ce s-a făcut în a- 
ceastă direcție și să se stabilească 

Noutăți în domeniul 
serviciilor publice

(Urmare din pag. I)

cum și detergenții necesari; taxa 
va fi calculată la kilogramul de 
rufe. Unitatea urmează să fie în
zestrată și cu calandre speciale, cu 
ajutorul cărora gospodinele își vor 
putea călca singure, extrem de 
repede și lenjeria de pat.

Anul acesta va mai începe în 
Capitală construcția unui mare 
complex industrial de spălătorie, 
curățătorie și vopsitorie, destinat 
să deservească atît populația, cît 
și hotelurile, căminele, magazinele, 
frizeriile etc.

Concomitent cu dezvoltarea tu
rismului, cu creșterea numărului de 
autoturisme proprietate personală, 
se impune și organizarea unei re
țele largi de unități de întreținere, 
în baza studiilor făcute, au fost 
elaborate trei proiecte-tip pentru 
noi stații de întreținere și repara- 
ții-auto, a căror construcție va fi 
încredințată sfaturilor populare re
gionale. Prima stație de tip B — 
care va efectua operații de spălat- 
gresat, revizii, reglaje și reparații 
ușoare — va fi construită și dată 
în folosință în cursul acestui an 
la Brașov. Lucrînd în două 
schimburi, o asemenea stație va 

măsuri concrete privind buna des
fășurare a acestor lucrări. Coope
rativele agricole să fie îndrumate 
să organizeze întrecerea socialistă, 
să prevadă defalcarea sarcinilor de 
plan pe brigăzi și echipe, astfel ca 
din primele zile bune de lucru în 
cîmp, să se muncească din plin.

Organele de partid sînt chemate 
să îndrume îndeaproape organiza
rea și desfășurarea conferințelor de 
constituire a uniunilor raionale și 
orășenești ale cooperativelor agri
cole pentru ca acestea să dezbată 
temeinic problemele de bază ale 
dezvoltării agriculturii cooperatiste 
din raion, să stabilească cele mai 
eficiente măsuri menite să asigure 
ca de la început noile organe de 
conducere a acesteia să desfășoare 
o activitate rodnică, în scopul în
floririi continue a cooperativelor 
agricole, pentru creșterea bunăstă
rii țărănimii și progresul întregii 
țări.

putea efectua circa 90—95 de spă
lări pe zi (2 800 lunar) și circa 5 000 
de revizii anual. La București va 
fi construită și dată în folosință 
prima stație care va executa și re
parațiile grele ale autoturismelor 
(de tip C). încă trei asemenea sta
ții urmează a fi construite în cu
rînd și în alte orașe.

La rîndul său, UCECOM a pla
nificat executarea în 1966, după 
proiecte proprii, a opt stații de în
treținere — în orașele Bacău, Arad, 
Sibiu, Deva, Baia Mare, Galați, Tg. 
Mureș, Suceava — asemănătoare 
celor opt date în folosință anul 
trecut.

în localitățile unde se dezvoltă o 
intensă circulație turistică, sfatu
rile populare studiază, o dată cu 
amplasarea stațiilor-auto, și con
dițiile de amenajare a altor uni
tăți ; de cazare, comerț (pentru 
desfacerea pieselor de schimb, 
produselor de artizanat, ziarelor 
și revistelor), alimentație publică, 
precum și a unor puncte de deser
vire (frizerii, reparații rapide de 
încălțăminte, curățătorii expres), 
telefoane publice etc, în așa fel 
ca serviciile efectuate pentru tu
riști să fie cît mai complete și 
operative.



IRECT
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agenția TASS anun

ță că vineri la ora 4 și 50 minute (ora Moscovei) 
stația „Luna-9“ a început să examineze suprafața 
lunară și să transmită pe Pămînt imagini ale pei
sajului lunar.

După încheierea cu succes a aselenizării line pe 
suprafața Lunii, a fost stabilită o trainică legătură 
radio cu stația „Luna-9“. La 4 februarie au fost 
stabilite patru legături prin radio cu o durată to
tală de 3 h 20'.

In timpul acestor transmisiuni s-au obținut in
formații telemetrice care au confirmat funcționarea 
normală a sistemelor de bord ale stației. Transmi
terea imaginilor peisajului lunar s-a efectuat la o 
comandă de pe Pămînt.

Informațiile transmise de stație sînt prelucrate 
și studiate.

Stația automată a plasat pe Lună două fanioane 
de culoare roșie, purtînd stema U.R.S.S.

★

LENINGRAD 4 (Agerpres). — Astronomii de la 
Observatorul din Pulkovo au urmărit cu atenție 
aselenizarea lină a stației „Luna-9“. Aici s-a pro
cedat la fotografierea marginii estice a Oceanu
lui Furtunilor, la vest de craterele Reiner și Ma
rius. Cu ajutorul unui telescop de model Maxutov, 
avînd diametrul de 500 mm, a fost fotografiat lo
cul de aselenizare a stației — înainte de această 
operație și după ea. A început developarea foto
grafiilor. Concomitent, fotografierea locului de ase
lenizare a stației „Luna-9“ s-a efectuat cu o mare 
lunetă astronomică de 26 țoii și un astrograf nor
mal.

Felicitări
creatorilor stației

MOSCOVA 4 (Agerpres). — C.C. 
■ al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului

Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au felicitat pe 
oamenii de știință, constructorii, 
inginerii, tehnicienii și muncitorii 
care au luat parte la crearea sta
ției automate „Luna-9“ și au rea- 

,. lizat aselenizarea ei lină.

Suprafața Lunii 
in (letalii

LONDRA 4 (Agerpres). — La 
observatorul astronomic „Jodrell 
Bank" din Marea Brltanie au fost 
recepționate vineri fotografii ale 
suprafeței Lunii, transmise de sta
fia sovietică „Luna-9". Directorul 
observatorului, Bernard Lovell, a 
declarat că fotografiile „sînt imagi
nile cele mai senzajionale, care au 
fost vreodată recepționate la Jod
rell Bank". El a precizat că fotogra
fiile, care au fost recepționate la 
intervale de șase minute, cuprind 
o regiune a Lunii în care sînt foar
te vizibile rocile și craterele. „Un 
lucru este sigur, a spus Lovell, și 
anume că aceste fotografii prezintă 
suprafața Lunii în detalii”.

LUNĂ

New York

„Omul va putea merge

NEW YORK 4 (Agerpres).— Nu
meroase personalități științifice și 
politice din Statele Unite au salu
tat aselenizarea stației automate 
„Luna-9“. Dr. Edward Welsh, se
cretar general al Consiliului Națio
nal pentru spațiul cosmic a decla
rat că aselenizarea lină pe supra
fața Lunii a stației automate so
vietice demonstrează pentru prima 
oară că suprafața lunară este soli
dă. El a apreciat că realizarea so
vietică este încurajatoare pentru 
savanții americani care pregătesc 
trimiterea vehiculului lunar „Sur
veyor", cu atît mai mult cji cit 
„Luna-9“ a putut transmite semna
le radio după aselenizare.

Dr. William Pickering, directorul 
laboratorului pentru propulsie cu 
reacție de la Pasadena (California), 
însărcinat cu pregătirea progra
mului „Surveyor" a spus că ase
lenizarea stației „Luna-9" demon
strează faptul că suprafața Lunii 
este destul de dură pentru a putea 
suporta un vehicul spațial, contrar 
teoriilor acelora ce susțineau că 
satelitul nostru ar fi acoperit de 

astrului"
un strat gros de pulbere care ar 
înghiți un asemenea vehicul și ar 
împiedica transmisiile radio.

într-un editorial publicat vineri 
dimineața, ziarul „New York 
Herald Tribune" scrie : „Semnalele 
radio indică faptul că omul va pu
tea merge pe suprafața astrului". 
Recunoscînd valoarea acestei rea
lizări, ziarul subliniază că „din 
punct de vedere tehnic o aterizare 
prin telecomandă este un fapt mult 
mai dificil decît o aterizare efec
tuată de un echipaj uman care ar 
fi capabil să aducă corecțiile ne
cesare în ultima secundă".

PARIS

Un mare succes 
al științei

PARIS 4 (Agerpres). — Succesul 
experienței sovietice în domeniul 
aselenizării line a stației automate

„Luna 9“ este co
mentat pe larg de 
personalități fran
ceze și de presă. 
Este vorba de „un 
mare succes al ști
inței", a declarat 
cunoscutul indus
triaș francez Ga- 
labert, fondator al 
Premiului inter
național pentru 
astronautică.

Pentru „l’Huma- 
nite" succesul so
vietic constituie 
„prima zi a cuce
ririi Lunii". Sub 
titlul „Succesul 
extraordinar al 
sovieticilor", „Le 
Figaro" descrie 
pe larg expe
riența sovietică, 
„Combat" consem
nează evenimen
tul cu cuvintele 
„Steagul sovietic 
flutură pe Lună".

MIIIA DELECATIH GUVERNAMENTALE

II0MI1I IN Tulii!
LONDRA 4. — De la trimișii spe

ciali Agerpres : Vineri dimineața 
Alexandru Bîrlădeanu, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației gu
vernamentale române, a avut o în
trevedere cu Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii. La convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej la Foreign 
Office au luat parte, de asemenea, 
din partea română : George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Londra ; din 
partea britanică : Sir Paul Gore 
Booth, subsecretar de stat perma
nent la Foreign Office, și Leslie 
Charles Glass, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

în timpul convorbirilor, care au 
durat două ore, au fost discutate 
probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări și ale vieții internațio
nale.

în domeniul relațiilor bilaterale 
au fost examinate probleme pri
vind : schimburile comerciale și 
culturale, creșterea schimburilor în 
domeniul științific și tehnic, arie
ratele financiare româno-britanice 
și relațiile consulare.

Cele două părți și-au exprimat, 
de asemenea, punctele de vedere 
asupra relațiilor Est-Vest, situației 
din Vietnam, problemei dezarmării 
și nediseminării armelor nucleare.

★
în cursul aceleiași dimineți Ghe- 

orghe Cioară, ministrul comerțului

încordare

QUITO 4 (Agerpres). — în capi
tala Ecuadorului, Quito, s-a înre
gistrat joi o situație încordată 
după ce poliția a folosit grenade 
cu gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia studenții participanți la 
o nouă demonstrație antiguverna
mentală. Manifestanții care au 
străbătut principalele străzi ale 
capitalei au scandat „Constituție" 
și „Universitate". Toate școlile și 
facultățile au fost închise'din or
dinul poliției. Joi, în diferite puncte 
ale orașului Quito s-au produs ex
plozii, o încărcătură explozivă a- 
variind locuința lui Eloy Alfaro, di
rectorul colegiului militar. Junta 
militară a decretat „legea marția
lă" într-o încercare de a împiedi
ca desfășurarea acțiunilor studen
țești.

DS| GENEVA. Șeful delegației româ- 
™ ne la lucrările conferinței Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, Vasile Dumitres
cu, a primit la sediul misiunii 
Republicii Socialiste România la Ge
neva o delegație a Consiliului Mon
dial al Păcii, condusă de Isabelle 
Blume. Delegația a înmînat un me
morandum al Consiliului Mondial al 
Păcii adresat tuturor țărilor partici
pante la lucrările Comitetului celor 
18, în care condamnă agresiunea 
S.U.A. în Vietnam și face apel la 
conferința de la Geneva să-și spo- 

exterior al Republicii Socialiste 
România, membru al delegației gu
vernamentale, a avut o convorbire 
cu Roy Mason, ministru de stat la 
Ministerul Comerțului al Marii 
Britanii, iar după-amiază a făcut 
o vizită Ia sediul Societății Vickers, 
unde a fost primit de Sir Lesly Ro
wan, vicepreședinte al societății.

★
Președintele Camerei de Comerț 

din Londra, lordul Verulam, a ofe
rit un prînz în cinstea delegației 
guvernamentale române. Au parti
cipat reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului și ai Camerei de Co
merț, ai Foreign Office-ului, pre
cum și reprezentanți a numeroase 
firme comerciale.

în timpul prînzului, Alexandru 
Bîrlădeanu și lordul Verulam au 
rostit toasturi.

★
Vineri seara, ambasadorul Repu

blicii Socialiste România, Alexan
dru Lăzăreanu, a oferit o recepție 
în cinstea delegației guvernamen
tale române.

Au participat : James Callaghan, 
ministrul finanțelor, Frank Cou
sins, ministrul tehnologiei, Anthony 
Greenwood, ministrul dezvoltării 
teritoriilor de peste mări, și alți 
membri ai guvernului, funcționari 
superiori și alte persoane oficiale, 
arhiepiscopul de Canterbury dr. 
Ramsey, membri ai Parlamentului, 
academicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, conducători și re
prezentanți ai unor firme indus
triale și comerciale, ziariști.

Patriotii

RABAT 4 (Agerpres). — Biroul 
Organizațiilor naționale din colo
niile portugheze (C.O.N.C.P.) a dat 
publicității la Rabat un comunicat 
cu ocazia aniversării începerii 
mișcării de eliberare națională din 
Angola la 4 februarie 1961. In co
municat se arată că membrii Miș
cării populare pentru eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) dețin, în prezent, 
inițiativa în lupta împotiiva colo
nialiștilor. Patrioții angolezi desfă
șoară, în ultimul timp, o luptă apri
gă în regiunea Cabinda, unde con
trolează 25 Ia sută din teritoriu, iar 
pierderile dușmanului, în această 
regiune, s-au cifrat numai în pe
rioada martie-decembrie 1965 la 
aproximativ 1 500 de soldați.

rească eforturile în vederea realiză
rii unor acorduri în problemele 
dezarmării.

E35 LONDRA. A încetat din viață 
888 deputatul laburist Harold Hay
man. Majoritatea laburiștilor în 
Parlamentul britanic a fost redusă 
la trei.

WASHINGTON. Comisia pen- 
““ tru energia atomică (C.E.A.) a 
comunicat că Ia baza sa din statul 
Nevada a fost efectuată o expe
riență atomică subterană.

MOSCOVA

Cu prilejul aniversării 
tratatului româno-sovietic

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
4 februarie, la Casa Prieteniei cu 
popoarele străine, din Moscova, a 
avut loc o seară consacrată celei 
de-a 18-a aniversări a Tratatului 
româno-sovietic de prietenie, cola
borare și ajutor reciproc. Adunarea 
a fost deschisă de E. Afana
senko, ministrul învățămîntului din 
R.S.F.S.R., președinte al Asociației 
de prietenie sovieto-română. A luat 
cuvîntul G. G. Sotnikov, ministrul 
adjunct al industriei constructoare 
de mașini grele, de transport și 
energetice, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
care a vorbit despre succesele do- 
bîndite de poporul român și po
porul sovietic în cei 18 ani care au 
trecut de la semnarea tratatului, 
despre colaborarea româno-sovie- 
tică.

Din partea ambasadei Republicii 
Socialiste România la Moscova a 
luat cuvîntul George Marin, prim- 
secretar al ambasadei.

Adunarea a fost urmată de un 
concert.

Buletinul oficial a 
publicat recent, sub 
forma unui aviz că
tre importatori, hotă- 
rîrea guvernului fran
cez de a ridica res
tricțiile cantitative la 
majoritatea mărfuri
lor industriale cum
părate din țările so
cialiste cu care Fran
ța întreține relații di
plomatice. Ca urma
re, aproximativ 70 la 
sută din produsele 
industriale importate 
— față de 15 la sută, 
cît era pînă acum — 
sînt eliberate de con- 
tingentări.

Această măsură se 
află în centrul aten
ției cercurilor de afa
ceri franceze și este 
viu comentată în pre
să. Pentru revista 
„Express" decizia 
Franței constituie îna
inte de toate „un act 
politic" în sensul 
„deschiderii spre Est". 
Publicația cercurilor 
financiare și de afa
ceri franceze, „Les 
Echos", vorbește des
pre o „deschidere în 
stil mare" care ilus
trează intențiile Fran

ței de a lărgi relațiile 
ei economice cu țări
le socialiste.

„Monitorul oficial al 
comerțului internațio
nal", editat de Cen
trul național al co
merțului exterior al 
Franței arată că noua 
măsură a fost cerută 
de necesitatea ca re
gimul aplicat impor
turilor din Vest și a- 
cela aplicat importu
rilor din Est să nu 
mai reflecte „o situa
ție politică depășită". 
„Parisul — scrie o- 
ficiosul partidului 
U.N.R „La Nation" — 
a luat o inițiativă 
economică care are 
în vedere o politică 
axată pe cooperare". 
In măsura în care se 
dorește crearea și în
tărirea legăturilor în
tre națiuni și sporirea 
schimburilor comer
ciale — relevă „Les 
Echos" — „orice re
gim de discriminare 
nu mai are rațiune".

Luînd cuvîntul în 
cadrul unei recente 
ședințe a Consiliului 
de Miniștri al Fran
ței, ministrul econo

Filialele Asociației de prietenie 
sovieto-române din orașele Lenin
grad, Kiev, Gheorghiu-Dej, Veliki- 
Ustiug, Erevan, Riga și din alte o- 
rașe au organizat adunări festive 
consacrate aniversării Tratatului.

★
MOSCOVA 4. — Agerpres: La 

4 februarie, Titus Sinu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al ambasa
dei Republicii Socialiste România 
la Moscova, a oferit în saloanele 
ambasadei un cocteil cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a Tra
tatului româno-sovietic de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc. 
Au participat K. T. Mazurov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, A. P. Ru
dakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Peive, președintele Sovietu
lui naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și alte per
soane oficiale, reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprinderile 
din Moscova, ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

miei și finanțelor, 
Michel Dâbre, a sub
liniat rolul crescînd, 
dar încă insuficient, 
al statelor socialiste 
în comerțul exterior 
al tării sale. Din 
acest motiv, conchi
dea ministrul francez, 
hotărîrea guvernului 
este menită să favo
rizeze lărgirea co
merțului cu țările din 
Est. Comentatorul zia
rului „Le Monde" este 
de părere că această 
liberalizare a schim
burilor ar trebui să 
ducă la o dezvoltare 
a comerțului asemă
nătoare aceleia pre
văzute în acordurile 
pe cinci ani încheiate 
nu de mult de Fran
ța cu Romînia și 
U.R.S.S. Iar „La Na
tion" arată că „Deși 
.țările din Est nu sînt 
obligate la nici o re
ciprocitate, nimic nu 
ne împiedică să spe
răm că debușeele 
noastre economice 
vor găsi avantajul lor 
în această „uvertură 
diplomatică".

Al. GHEORGHIU

f

mondială condamnă acțiunile
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La 3 februarie, numeroase formațiuni de avioane americane, deco- 
lînd de la bazele din Vietnamul de sud și Tailanda, ca și de pe navele 
port-avion ale Flotei a 7-a, au pătruns în spațiul aerian al R. D. Viet
nam și au bombardat și mitraliat regiuni populate din provinciile Thanh 
Hoa și Nghc An. După respingerea acestor atacuri, două distrugătoare 
ale Flotei a 7-a au pătruns în apele teritoriale ale R. D. Vietnam și au 
deschis focul asupra unor regiuni populate ale provinciei Nghe An. 
Aceasta este prima oară cînd navele de război ale Flotei a 7-a au bom
bardat teritoriul R. D. Vietnam, concomitent cu raidurile aviației ame
ricane — se arată într-o notă de protest a înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze.

Primele rapoarte primite din provincia Nghe An arată că forțele 
armate au doborît cinci avioane cu reacție americane și au capturat 
cîțiva piloți americani. Pînă în prezent, deasupra Vietnamului de nord 
au fost doborîte 864 avioane americane.

Memorandumul Ministerului 
de Externe al H D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres).— Agenția 
V.N.A. a transmis textul unui me
morandum al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam cu 
privire la campania de „căutare a 
păcii", lansată de Statele Unite. 
Memorandumul arată că în propu
nerile lor cuprinse în 14 puncte, 
„S.U.A. nu vorbesc nimic despre 
respectarea acordurilor de la Ge
neva" și că aceste puncte se re
duc, în esență, la următoarele: 
„Statele Unite încearcă din răspu
teri să se cramponeze în Vietna
mul de sud și să permanentizeze 
împărțirea Vietnamului. „Căutarea 

păcii" de către Statele Unite este 
menită doar să ascundă planurile 
lor de intensificare a războiului 
de agresiune".

i în memorandum sînt înfățișate 
pe larg acțiunile agresive ale 
S.U.A. de intensificare și extindere 
a războiului în această parte a 

l lumii.
Referindu-se la situația din Viet

namul de sud, documentul relevă 
că „numai atunci cînd trupele a- 
mericane vor fi retrasa din Viet
namul de sud, pac*a  va putea fi 
asigurată aici, iar dreptuț la auto
determinare al poporului Vietna

mului de sud va putea fi respec
tat... Dacă S.U.A. doresc intr-ade
văr pacea, ele trebuie să recu
noască Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud ca 
unicul reprezentant al poporului 
din Vietnamul de sud și să în
ceapă tratative cu el".

Documentul arată că în momen
tul în care au intensificat, mai 
mult ca oricînd, operațiunile agre
sive în Vietnamul de sud și au 
reluat raidurile de bombardament 
împotriva R.D. Vietnam, S.U.A. re
petă manevra aducerii problemei 
vietnameze în Consiliul de Secu
ritate al O.N.U., încercînd astfel 
să-și acopere noile crime și să fo
losească O.N.U. pentru intensifica
rea agresiunii din Vietnam

După ce reamintește poziția în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam referitoare la reglemen
tarea problemei vietnameze, rea
firmată de președintele Ho Și Min

Sg Plenara Comitetului Federal al
Uniunii Socialiste a Poporului 

Muncitor din Iugoslavia, care a 
avut loc la Belgrad, a adoptat o re
zoluție în care se exprimă solidari
tatea oamenilor muncii din Iugo- 

, slavia cu lupta eroică a poporului 
vietnamez, sînt condamnate acțiu
nile agresive ale forțelor militare 
ale S.U.A. și se cere ca poporului 

(vietnamez să i se dea posibilitatea 
' să hotărască în mod suveran și li- 
1 ber viitorul său. 

în scrisorile adresate la 24 ianua
rie 1966 șefilor de state din mai 
multe țări, memorandumul subli
niază necesitatea încetării necon
diționate și pentru totdeauna a 
bombardamentelor și a celorlalte 
acte de război împotriva R.D. Viet
nam.

„Atît timp cît imperialiștii ameri
cani continuă războiul lor de agre
siune în Vietnamul de sud și con
tinuă raidurile de bombardament 
asupra R. D. Vietnam, poporul din 
cele două zone ale Vietnamului 
este ferm hotărît, indiferent de 
sacrificiile care ar trebui făcute, 
să ducă pînă la capăt războiul de 
rezistență și să-și îndeplinească 
datoria sfîntă de a apăra integri
tatea patriei sale și independența 
națiunii sale și să contribuie la 
menținerea păcii în Asia de sud- 
est și în întreaga lume", se spune 
în încheierea memorandumului.

Aproximativ 1 000 de studenți 
de la Universitatea din Heidel

berg (K.F.G.) au organizat o de
monstrație de protest împotriva 
reluării bombardamentelor ameri
cane asupra R. D. Vietnam.

RFB La Madrid a avut loc o de- 
““ monstrație studențească de 
protest împotriva intervenției ame
ricane în Vietnam. Studenții au 
purtat pancarte pe care scria : 
„Statele Unite sînt agresoare în 
Vietnam și în America de sud".

BUDAPESTA

Să înceteze 
agresiunea!

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că într-o 
declarație a guvernului R.P. Un
gare în legătură cu reluarea a- 
tacurilor aeriene asupra terito
riului R. D. Vietnam se arată că 
poporul ungar condamnă în mo
dul cel mai categoric această 
nouă acțiune agresivă. Guvernul 
R.P. Ungare și întregul popor cer 
ca S.U.A. să înceteze imediat a- 
gresiunea lor împotriva R. D. 
Vietnam. Este exprimat sprijinul 
deplin pentru guvernul R. D. 
Vietnam și Frontul de Eliberare 
Națională din Vietnamul de sud. 
Sîntem convinși, se arată în de
clarație, că în acest conflict lega
litatea și dreptatea sînt de par
tea poporului vietnamez.

PHENIAN

Protest hotărît
PHENIAN 4 (Agerpres).— Mi

nisterul Afacerilor Externe al
R. P.D. Coreene a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
reluarea bombardamenielor asu
pra R. D. Vietnam și încercarea
S. U.A. de a aduce problema viet
nameză în fața Consiliului de 
Securitate.

„Extinderea de către imperia
liștii americani a războiului îm
potriva R. D. Vietnam constituie 
o provocare la adresa țărilor so
cialiste și a tuturor popoarelor 
care luptă pentru pace, libertate 
și independentă națională. Guver
nul R. P. D. Coreene și întregul 
popor coreean, protestează cu ho- 
tărîre împotriva acestei provocări 
a imperialismului american".

CORESPONDENȚA DIN ROMA

DEPUNĂ SOIIDARHATE
CO IUPTA POPORULUI
VIETNAMEZ

■T>

;;Ț:

în întreaga Italie au 
loc manifestații de pro
test și luări de poziție 
din partea celor mai 
largi pături ale popu
lației împotriva agre
siunii americane în 
Vietnam. în fabricile 
din Ferrara au fost 
organizate adunări la 
care au participat mii 
de oameni. Pe zidurile 
orașului Livorno s-au 
afișat manifeste prin 
care sînt demascate 
acțiunile agresive ale 
Statelor Unite. Coloa
ne de muncitori și alte 
pături ale populației 
au străbătut străzile 
orașului cerînd înceta- 

- rea bombardamentelor 
asupra teritoriului R.D. 
Vietnam, retragerea 
trupelor intervenționis- 

; te din Vietnamul de 
sud. O impresionantă 
manifestație a avut loc 
la Florența, unde, ală
turi de muncitori și 
de oameni de cultură 
din oraș, au participat 
și membri ai delegației 
Partidului Comunist 

I din S.U.A., care au luat 
parte la lucrările Con
gresului Partidului Co
munist Italian. Una din 
cele mai mari demon

strații s-a desfășurat 
la Napoli. La demon
strație au venit și nu
meroși oameni de cui- B 
tură și știință, printre I 
care fizicianul Aldo I 
Piccialli, profesorul u- I 
niversifar Bruno Vila- | 
le, care au luat cu- B 
vîntul la un miting ma- I 
nifestîndu-și deplina | 
solidaritate cu eroica I 
luptă a poporului viet- | 
namez.

într-un apel al h 
Comitetului național B 
italian pentru pace și | 
libertate în Vietnam B 
se spune că „în acest n 
moment dramatic noi | 
lansăm un apel la toa- B 
te forțele care acti- | 
vează în Italia și în 3 
lume în favoarea pă- 
ciy să dea viață unei 
largi mobilizări a opi
niei publice căufînd 
orice formă de presiu
ne asupra guvern' 'or 
respective; e necesar 
să se exercite o pu
ternică presiune asu
pra guvernului ameri
can pentru a-l determi
na să înceteze bom
bardamentele".

Ion MARGINEANU I

BELGIAN
BRUXELLES 4 (Ager

pres).— Ministrul de ex
terne adjunct al Belgiei, 
Henri Fayat, a anunțat 
vineri seara că primul 
ministru, belgian Pierre 
Harmel a prezentat de
misia guvernului său re
gelui Baudouin. El a pre
cizat că demisia a inter
venit ca urmare a neîn
țelegerilor dintre par
tenerii coaliției guver
namentale, alcătuită din 
socialiști și social-creș- 
tini, în legătură cu con
flictul medicilor și dis
puta pe marginea hotă- 
rîrii de a se închide un 
anumit număr de mine 
din regiunea Limbourg. 
Hotărîrea privind închi
derea unor mine consi
derate „nerentabile" a 
provocat o vie nemulțu
mire în rîndul minerilor, 
care au organizat una 
din cele mai mari ac
țiuni protestatare cu
noscute în ultima vreme 
în Belgia.
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