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Pe marginea con
sfătuirii de la Bra
sov a cultivatorilor 
)

de cartofi din în
treaga țară

PUȚI
CAR

, Șl 1

EM PRODUCE
TOFI MAI MULTI
HAI BUNI

Printre preocupările actuale ale 
cercetătorilor de la Centrul de chl- 
mle-flzlcâ al Academiei se numit- 
xâ șl studierea proprietăților dife
ritelor metale folosite In Industria 

noastră petrochimică

Traian FILIP

Cartoful este unul din produsele alimentare cele mal larg uti
lizate de populație. Datele statistice arată că pe plan mondial se 
remarcă tendința de creștere a producției și consumului de cartofi. 
Acest lucru este firesc dacă ne gîndim că ei își găsesc o largă 
întrebuințare ca materie primă în industrie, precum și pentru fu
rajarea animalelor. Ținînd seama de cerințele crescînde de cartofi, 
în ultimii ani, în țara noastră au fost luate măsuri pentru sporirea 
producției. Totodată, s-au extins soiurile raionate, de mare pro
ductivitate. Pe această bază, numeroase gospodării de stat, coope
rative agricole, membrii cooperatori, pe loturile în folosință, pre
cum șl cultivatori Individuali din zonele sub-muntoase au obținut 
recolte mari.

Pentru a analiza problemele de a căror rezolvare depinde ob
ținerea unor recolte tot mai bogate de cartofi, recent, la Brașov, a 
avut loc o consfătuire pe țară în care s-au evidențiat posibilitățile 
de asigurare a unor cantități sporite de cartofi de cea mai bună 
calitate, în 
dustrieL

vederea satisfacerii cerin|elor populației și ale in-

Specializarea regiunilor
cu condiții adecvate

In 
de 
u-

nile mari cultivatoare, în ultimii 
ani, gunoiul se întrebuințează prea 
puțin la cartofi. Din păcate, a fost 
adesea abandonată și practica uti
lizării gunoiului la cuib, cu toate 
că aceasta aduce sporuri de recol
tă mari și sigure. De asemenea, 
se fac o serie de greșeli în folo
sirea 
toate 
fătul 
tura 
s-a efectuat pe numai 14 000 
fată de 80 000 ha cît era prevă
zut pentru cultura cartofului. Este 
necesar ca în această perioadă să 
se intensifice transportul de în
grășăminte la cîmp, să fie ferti
lizate toate suprafețele destinate 
culturii cartofului.

îngrășămintelor chimice. Cu 
că este indicat ca superfos- 
să se aplice o dată cu ară- 
de toamnă, această lucrare 

ha

acestei culturi
Mai mult decît alte culturi, car

toful are cerințe deosebite de 
climă și sol. Există așa-numitele 
terenuri pentru cartofi — soluri 
mai ușoare, fertile, situate în zone 
mai răcoroase și cu umiditate su
ficientă. Această cultură găsește 
cele mai prielnice condiții pedocli
matice în regiunile Brașov, Sucea
va, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Maramureș, Iași, Bacău, Cluj și al
tele, unde se cultivă 70 la sută 
din suprafața destinată carto
filor șl se asigură peste 80 la sută 
din producția totală a țării. Este 
firesc deci ca organele de partid 
și de stat, unitățile agricole socia
liste din aceste regiuni să-și în
drepte atenția spre această cultu
ră. Așa se și procedează. In nume
roase unități agricole socialiste, de la 
an la an se obțin producții mal ridi
cate — cu 10 șl chiar 20 tone la 
hectar mai mari decît media pe țară. 
La gospodăria agricolă de stat Io- 
nășeni, regiunea Suceava, s-a ob
ținut o producție medie de 28 000 
kg cartofi la hectar, iar cooperati
vele agricole Hălchiu și Ghimbav 
din regiunea Brașov — cîte 21 000 
kg și respectiv 26 000 kg cartofi 
la hectar.

Dar sînt șl exemple care arată 
’ că, în unități cu condiții pedocli- 
k matice bune, se obțin producții 

foarte scăzute. Recoltele mici se da- 
foresc, între altele, amplasării cartofi
lor pe terenuri necorespunzătoare șl 
pe suprafețe foarte reduse. Anul 
trecut au fost destule cazurile 
cînd, chiar în cadrul aceleiași uni
tăți, s-au repartizat în mod egal 
suprafețe de cartofi la toate bri
găzile de cîmp, fără a se ține sea
ma că pe raza unor sate nu exis
tă terenuri corespunzătoare.

Experiența veche a cultivatori
lor arată că, mai mult decît alte 
culturi, cartoful valorifică în mod 
eficient îngrășămintele. La Stațiu
nea experimentală Brașov, prin 
aplicarea a 60 kg azot substanță 
activă, s-a realizat un spor de 2 770 
kg cartofi la ha. Sporuri și mai 
mari se obțin atunci cînd se asi
gură toate substanțele nutritive 
— azot, fosfor, potasiu etc.

Anul acesta pentru întreaga su
prafață destinată cartofilor, în unită
țile agricole socialiste se asigură cîte 
200 kg azotat de amoniu, 300 kg su- 
perfosfat șl 50 kg sare potasică.

Faptele arată însă că în multe 
unități baza tehnică materială e 
departe de a fi utilizată eficient

pentru creșterea producției 
reducerea prețului de cost, 
anul trecut cantități mari 
îngrășăminte n-au ajuns în 
nitățile cultivatoare, iar altele
nu au fost utilizate cu destinația 
stabilită.

Sporuri mari de producție pot 
fi realizate și prin utilizarea guno
iului de grajd. Rezultate superioa
re obțin unitățile care adminis
trează și gunoi de grajd, și 
îngrășăminte chimice, în diferite 
proporții, în funcție de starea de 
fertilitate a solului. La cooperati
va agricolă Davideni, regiunea 
Bacău, pe suprafețele unde s-au 
administrat gunoi de grajd 
și îngrășăminte chimice, s-a 
înregistrat un spor de producție de 
aproape 9 000 kg la hectar față de 
suprafețele neîngrășate. Dar cu 
toate că există o tradiție în folosi
rea îngrășămintelor organice la cul
tura cartofului, mal ales în regiu-

Se cere înnoirea 
generală și periodică 
a cartofdm-sămsnță

șl practicienii, sînt 
recunoaște că mărirea 
cartofi este în cel mai 
determinată de ex-

Specialiștii 
unanimi în a 
producției de 
înalt grad 
tinderea soiurilor cu însușiri bio
logice superioare. In ultimii ani au 
fost extinse o serie de soiuri noi, 
autohtone sau provenite din im
port. în prezent, pe toată suprafa
ța cultivată cu cartofi în gospodă
riile de stat se folosesc numai so

Constantin BORDEIANU

(Continuare în pag. a III-a)

La noua instalație de la Uzinele

chimico-metalurgice din Copșa Mică

PRIMA ȘARJĂ
DE PLUMB Șl ZINC

Joi dimineața s-a 
produs prima șarjă de 
plumb și zinc la noua 
instalație de la Uzinele 
chimico-metalurgice din 
Copșa Mică.

Noua instalație de 
prelucrare a minereuri
lor concentrate plumbo- 
zincoase este dotată 
cu utilaje de un înalt 
nivel tehnic, are un 
grad avansai de auto
matizare și mecanizare 
și lucrează după o teh
nologie modernă. In 
același furnal se obțin 
simultan cele două me
tale — plumb și zinc. 
Spre deosebire de teh
nologiile folosite pînă

în prezent în tara 
noastră, la instalația de 
la Copșa Mică se asi
gură o valorificare mai 
completă a minereului 
și recuperarea integra
lă a sulfului.

Procesul de elabora
re a plumbului și zin
cului are o funcționare 
continuă. Toate fazele 
sînt dirijate de la ta
blouri centralizate de 
comandă. Afît nivelul 
șarjei în furnal cît și 
cel al cocsului din in
stalațiile de preîncăl- 
zire sînt urmărite cu a- 
juforul unor aparate 
care funcționează 
Izotopi radioactivi.

Noul obiectiv al In
dustriei metalurgiei ne
feroase, cu o capaci
tate anuală de 50 000 
tone metal, a fost rea
lizat de colectivul În
treprinderii de cons
trucții și montaje pen
tru industria chimică 
din Brașov.

Pentru valorificarea 
sulfului obținut în in
stalație, în cadrul ace
leiași uzine a 
construită și pusă 
funcțiune o fabrică 
acid sulfuric cu o 
pacitate de producție 
de 100 000 tone pe an.

(Agerpres)

fost 
în 
de 

ca-

De ce este
împiedicat „FRAM“
să se perfecționeze?

vreme, 
creație 
nostru 
Orice

„Nu înțelegem de 
ce, de la o 
activitatea de 
a colectivului 
este ignorată,
încercare a ingineri
lor și tehnicienilor 
din întreprindere de 
a produce noi tipuri

de aparate frigorifi
ce s-a lovit de zidul 
rece al indiferenței 
specialiștilor din Mi
nisterul Comerțului 
Interior. Ei au res
pins sistematic pro
punerile uzinei noas
tre de a se trece la 
fabricarea unui fri-

gider modern, 
parametri îmbunătă
țiți". Aceasta este 
concluzia la care a a- 
juns economistul Ion 
Scorei, de la în
treprinderea meta
lurgică Sadu, într-o 
scrisoare trimisă 
cent redacției.

Foto : A. Cartojan

re-

Iată-ne la întreprinderea din 
Sadu, pe urmele scrisorii. Discu
tăm cu ing. DORIN STAICU, di
rectorul întreprinderii.

— Fabricăm frigiderul „Fram" — 
ne spune interlocutorul — de peste 
șase ani. îi cunoaștem punctele tari, 
dar mai ales pe cele slabe. Chel
tuielile de manoperă ale „Fram“- 
ului ce se află în prezent pe piață 
sînt cu 30 la sută mai mari față de 
tipurile noi, create în uzină. Prelu
crarea ușii, de pildă, se face ane
voios. Capacul mască nu are decît 
o funcție pur estetică. Față de .vo
lumul util, gabaritul frigiderului 
este mult prea mare. De aseme
nea, consumul de energie electri
că se menține încă destul de ri
dicat, iar randamentul termic este 
de numai 19 la sută. Specialiștii 
noștri au depus o muncă asiduă de 
căutări creatoare și au ajuns la con
cluzia că avem condiții să fabricăm 
un nou tip de frigider cu performan
țe tehnice șl economice superioare.

— In ce constau avantajele 
noului tip de frigider con
ceput în întreprindere?

— E suficient să facem 
fruntare de caracteristici, 
volum total mai mic cu 
18 la sută decît „Framul“, noul tip 
de frigider are o capacitate utilă 
cu 35 la sută mai mare și este mai 
ușor cu aproape 20 kg. în 24 de 
ore, el consumă cu 17 la sută mal 
puțină energie electrică, în timp 
ce capacitatea convențională de 
preparare a gheței se dublează. 
Incontestabil, noul tip de frigider 
este mult mai economic, are o li
nie modernă și cred că ar putea 
satisface în mai mare măsură ce
rințele de util și de frumos ale 
cumpărătorilor.

— Cum a fost primit noul fra
te al „Framului" de către spe
cialiștii comerțului și ce obser
vații au avut?
— CU foarte multă răceală — 

ne-a precizat ing. CONSTANTIN 
CIOATA, adjunctul șefului servi
ciului de concepție din 
dere. Prin intermediul 
noastre generale, am 
specialiștilor comerțului 
de frigider. Prima dată, 
rie 1965, iar ultima oară pe la 
jumătatea lunii ianuarie din acest 
an. Dar mutismul forurilor de spe
cialitate din Ministerul Comerțu-

lui Interior 
spart.

— „Lumea

nu a putut să

tăcerii", în care

fie

s-au 
închis anumiți specialiști al comer
țului ni se pare de neînțeles — 
adăugă tehnicianul VICTOR DIJ- 
MĂRESCU, adjunctul șefului ser
viciului C.T.C. din întreprinde
re. Nu e pentru prima dată cînd 
soluționarea unei probleme se tă
răgănează. în 1964, de exemplu, 
am trimis Ministerului Comerțului 
Interior, spre aprobare, documen
tația privind perfecționarea con
structivă a unor accesorii la frigi
derul •„Fram“ : spătarul ușii, sis
temul de iluminat. Nici pînă azi 
n-a sosit răspunsul.

— Concluzia la care au ajuns 
specialiștii întreprinderii noastre 
este că noul tip de frigider e su-

loan ERHAN

(Continuare în pag. a III-a)

între calitățile și trăsăturile o- 
mului nou, numărăm spiritul de 
Inițiativă. Omul de inițiativă este 
un om dinamic, capabil să se o- 
rienteze rapid și sigur în- 
fr-un ansamblu de probleme, 
să discearnă limpede o situație, 
să pună capăt unor practici gre
șite, să deschidă cu fermitate 
poarta în perspectiva timpului, 
să convingă, să antreneze pasiu
nea pentru creație a celor din 
jur. Inițiativele, aceste impulsuri 
ale progresului, unite, acționea
ză ca o uriașă forță stimulativă. 
In ele vedem reflexul noii atitu
dini față de muncă și față de so
cietate.

Am avut deseori prilejul să ur
măresc evoluția unor inițiative. 
Pe multe le-am văzut dîndu-și 
roadele, dar și o parte nemafe- 
rializîndu-se din lipsa celor care 
trebuiau să le susțină cu temei
nicie. O inițiativă valoroasă cu
cerește colectivul, inspiră încre
dere, vrăjește și pasionează pen
tru că ea izvorăște dintr-o nece
sitate obiectivă. O serie de fapte 
care dovedesc puterea spiritului 
de inițiativă individuală am în- 
tîlnit la Combinatul chimic de la 
Turnu Măgurele. Fără să aștepte 
cu brațele încrucișate echipa de 
intervenție, lăcătușul Dumitru Mo- 
canu s-a apucat să coasă banda 
transportoare, a pus-o singur în 
funcțiune în mai puțin de patru
zeci de minute, fără ca proce
sul de producție al fabricii de 
acid sulfuric să aibă de suferit. 
Din inițiativa maistrului mecanic 
Matei Mihoc, inovator cunoscut, 
a fost modificat circuitul acizilor 
și s-a confecționat un filtru mo
bil la conductele, de aspirație- 
aer, eliminîndu-se operațiile a- 
nevoioase pe timp de iarnă pen
tru curățirea gheței ce se depu
nea în fața filtrului.

La Uzina „23 August" am avut 
prilejul să cunosc multe inițiative 
individuale, care au dus la mă
rirea productivității muncii și la 
economii. M-a interesat în mod 
aparte concepția despre muncă 
și realizările strungarului Dumi
tru Oancea. Acesta, deși foloseș
te un strung perfecționat,’ s-a 
gîndit să-i aducă îmbunătățiri. 
El a schimbat forma geometrică 
a cuțitului de strunjit prelungin- 
du-i durata de utilizare. A per
fecționat dispozitivele de sfrun- 
jire a supapelor, separîndu-le, 
ceea ce a făcut să nu mai fie 
necesare reglajele mașinii. Pe de 
altă parte, împreună cu un alt 
tovarăș de meserie, a înlocuit 
prinderea între vîrfuri a supapei 
cu un dispozitiv special, ceea ce 
a dus la sporirea productivității 
muncii cu circa 20 la sută. Dumi
tru Oancea are o atitudine bine 
precizată nu numai față de mun
ca lui, ci și față de activitatea 
celor din jur. Dă soluții, nu 
se ferește să critice ce e rău șl 
de aceea maiștrii se sfătuiesc cu 
el, beneficiind de ideile lui,

(Continuare în pag. a Il-a)

o con- 
La un 

aproape

întreprin- 
direcțiel 

prezentat 
noul tip 

în ianua-

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE

SOVIETICE SOCIALISTE LA BUCUREȘTI
La 10 februarie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Uniunii

Republicilor Sovietice Socialiste la 
București, Alexandr Vasilievici 
Basov, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare. (In pag. a III-a, 
cuvîntările rostite).

I

I
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NOTE DE DRUM DIN PORTUGALIA

Grădinile nu înfloresc

eCUVI'NTAREA repre
zentantului REPU
BLICII SOCIALISTE RO
MÂNIA l'N COMITETUL 
CELOR 18 STATE PEN
TRU DEZARMARE

Cîmpul de răsadnițe, în suprafață de 3 ha, aparțînînd G.A.S. Sabarul-Bucureștl, este încălzit cu ajutorul apel fierbinți, care circulă prin țevi 
îngropate în pămînt. Aci se produc mari crntitățl de legume timpurii, precum șl cartofi care vor 11 livrați în a doua jumătate a lunii martie 

Fotoi Agerpre»

pentru toți
Deși despre România 

nu răzbat, tn prezent, 
multe știri în presa 
portugheză, intelec
tuali, oameni de afa
ceri, ziariști se intere
sează de situația eco
nomică, de problemele 
politice, sociale și cul
turale ale țării noas
tre, pe care o consi
deră ca bucurîndu-se 
de prestigiu internațio
nal. Oameni de afaceri 
manifestă interes față 
da schimburi economi
ce între cele două țări.

Există și prezențe ro
mânești la Lisabona. 
La catedra de limba 
română, de la Faculta
tea de litere, studenții, 
printre care și brazi
lieni, se inițiază în lim
ba română. Iar Emines- 
cu, Creangă și Cara- 
giale sînt prezenți în 
librăriile lisaboneze, 
prin „Poezii alese", „A- 
mintiri din copilărie" și 
„O scrisoare pierdută".

La 25 km de Li
sabona, grădinile înflo
resc de două ori pe

on. E „Coasta Soarelui’ 
sau „Pămîntul celor 
două primăveri*. La 
Estoril soarele zîmbește 
veșnic. E cea mai fru
moasă și elegantă sta
țiune balneară din Por
tugalia, centru al turis
mului cosmopolit. Un 
paradis al bogaților.

Prospectele turisti
ce invită la „plajă 
cu nisip fin, cu bar a- 
merican și schi nautic", 
la fir de porumbei, re
gate. Distracții de mi
lionari...

Portugalia... I 
Se spune că țara 
frage numele de 
cel de-al doilea 
al ei. 
je, pe 
granit 
Duoro, 
lui, Porto e 
totdeauna 
cețuri, fum și nori, și 
plouat mai în fiecare 
zi. Portughezii se mîn- 
dresc cu „capitala lor 
din nord", oraș al 
luptai neîmblînzifo

Porto, 
i și-ar 

la 
oraș 
eta- 

de 
fluviului 

Tagu- 
aproape 

învăluit în

Cocoțat în 
țărmurile 
ale 

fratele

pentru libertate în tre
cut.

Porto a ajuns cele
bru în lume prin vinul 
produs în viile din re
giunea lui Duoro și 
„botezat" cu numele 
orașului. Un pod imens, 
arcuit la mare înălți
me, peste apele adînci 
ale lui Duoro, te tre
ce spre cramele din 
cartierul Vila Nova 
Gaia, așa-numitele „ar- 
mazens". Tn imense 
butoaie de stejar, în
șiruite pe parcursul a 
zeci de kilometri, dor
mitează în penumbra 
răcoroasă a crame
lor, îmbătrînind și că- 
pătînd în același timp 
puteri, celebrul vin roșu 
și alb de Porto, repu
tat articol de export. 
Se produce în canti
tăți de circa 250 000 de 
hectolitri pe an. Co
mercializarea prețio
sului lichid este în mîi-

Al. GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a III-a)

B COLOCVIU
DESPRE„LUNA-9"

La Casa oamenilor 
de știință din Mos
cova a avut loc ieri 
o conierință de pre
să în cadrul căreia 
au iost comunicate 
primele concluzii 
științiiice în urma 
aselenizării line a 
stației automate 
„Luna-9".

A

H încă 4,8 miliarde 
de dolari pentru a- 
gresinnea din Viet
nam

(COMISIA SENATO
RIALA PENTRU FOR
ȚELE ARMATE ALE 
S.U.A. A APROBAT O 
LEGE CARE PREVE
DE SUPLIMENTAREA 
CREDITELOR ÎN VE
DEREA EXTINDERII 
RĂZBOIULUI DIN 
VIETNAM).
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Instantaneu în cartierul Jiului „Scîntela" Foto : Agerpres
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9
— Sîntem abia la început de an 

— ne atrage atenția AUREL STRU- 
GARU, de la țesătorie. Sectorul 
nostru se află în reorganizare. 
Zilele trecute, ca să dau numai un 
exemplu, am terminat de montat 
peste 200 de războaie automate. Nu 
e un lucru simplu ca, de la o ma
șină veche, să treci să lucrezi la 
alta nouă. Mulți nu le stăpînesc 
încă așa cum trebuie. Se mai ivesc 
și alte greutăți.

In primele zile ale anului, tind 
am primit în sectorul meu încă 
vreo cîteva războaie, mărturisesc 
că și eu eram îngrijorat dacă o să 
putem realiza prevederile planului. 
Ce să mai vorbim de muncitoarele 
care trebuie să deservească acum 
cîte 8 războaie, în loc de 3—4 ? 
Treaba aceasta nu cere un plus de 
efort fizic, ci priceperea de a or
ganiza și supraveghea locul de 
muncă, cere cunoașterea mașinilor.

— Au fost informate din timp 
despre aceste sarcini noi?

— Din cîte știu, nu. Dar, la drept 
vorbind, la ce ar folosi atîtea ex
plicații ? Cu sau fără ele, produc
ția tot o să meargă.

Merge șl așa ?
Pînă la un punct, tov. Strugaru 

are dreptate. Dacă într-o între
prindere se obțin rezultate bune, 
nu înseamnă, în mod automat, că 
aceasta s-ar datora numai cunoaș
terii temeinice de către muncitori 
a sarcinilor de producție. Sau in
vers: cînd undeva lucrurile șchioa- 
pătă, nu ne putem grăbi să tra
gem concluzia că principala cauză 
constă într-o informare defectuoa
să a colectivului asupra sarcinilor 
de plan. Șl totuși, poale fi contestată 
oare Însemnătatea informării, faptul 
că în anumite momente (între altele 
acum, la început de an) ea consti
tuie unul din factorii hotărîforl In 
orientarea tuturor forjelor spre un 
obiectiv comun, în mobilizarea co
lectivului la învingerea eventualelor 
dificulfăfl I

Așa cum remarca pe bună drep
tate tov. MARIA NAGY, secretara 
comitetului de partid, aici nu e 
vorba de un simplu mecanism admi
nistrativ de „aducere la cunoștință" 
a îndatoririlor ce revin fiecăruia la 
locul de muncă.

— Nu ne putem limita doar la 
comunicarea pe cale administra
tivă a cifrelor de plan defalcate 
pe sectoare, ateliere, mașini — 
continuă ea. Noi vedem în informa
rea oamenilor un act politic de mare 
însemnătate. Urmărim ca oamenii să 
înțeleagă întreaga importanfă șl sem
nificație a activității lor, legătura din
tre sarcinile individuale și cele ale 
întregului colectiv. Această înțele
gere este primul pas spre mobili
zarea tuturor forțelor pentru a- 
tingerea țelului stabilit. Despre 
aceasta vorbesc și propunerile fă
cute cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan.

— Nimeni nu pune la îndoială 
însemnătatea unei lecții predate la 
cursul de ridicare a calificării pro
fesionale — ne relata tov. PETRA 
ENE, secretara organizației de 
bază nr. 4 de la sectorul țesătorie. 
Și totuși, mă încumet s-o spun, 
o convorbire la locul de muncă, în 
care îi explici convingător fiecă
ruia ce rol îi revine lui în reali
zarea planului, valorează uneori 
mai mult decît nu știu cîte lecții. 
Noi nu ne-am mulțumit doar să 
comunicăm oamenilor sarcinile pe 
care le au de îndeplinit. La sfîrși- 
tul lucrului, membri de partid cu

cea mai bună pregătire pun mîna 
și ajută, pe fiecare în parte, a- 
colo unde se descurcă mai greu, 
organizează schimburi de expe
riență.

Informarea colectivului întreprin
derii nu este o acțiune „sezonieră" 
care începe șl sfîrțețte o dată cu dez
baterea cifrelor de plan, a sarcinilor 
de pe un trimestru pe altul, ci o ac
țiune permanentă. In unele sectoare 
ale întreprinderii „Dacia" însă, în 
afară de panourile care prezintă 
angajamentele luate de către colec
tivele atelierelor la începutul anu
lui, ulterior nu se mai face nici un 
fel de publicitate în legătură cu 
stadiul îndeplinirii lor. Unele ga
zete de perete, cum este cea de la 
sectorul finisaj, „trăiesc" doar prin 
articole generale, lipsite de comba
tivitate, care nu tratează proble
mele actuale ale producției. în 
mai multe ateliere ale sectorului 
de țesătorie agitația vizuală este 
ca și inexistentă, iar gazeta de pe
rete se află abia în faza de „con
cepție".

Intervenție operativă
Pe agenda organizației de partid 

de la „Dacia", anul 1966 a înscris 
un mare număr de probleme, unele 
la zi, altele de perspectivă. Munca, 
în toate sectoarele întreprinderii, a 
intrat într-o nouă cadență. Carac
teristic pentru stilul de muncă al 
organizației de partid este prezența 
vie, intervenția operativă în toate 
sectoarele muncii. Fără a aștepta 
indicații, îndrumări, organizația de 
partid a pus umărul acolo unde 
se simțea mai multă nevoie.

în secția filatură s-a trecut, din 
primele zile ale anului, de la pro
ducția de fire din bumbac la fire 
de celofibră. La început multe 
muncitoare nu reușeau să se înca
dreze în grafice. După cum ne spu
nea tov. MARIA POPA, secretara 
organizației de bază nr. 2, comu
niștii cu cea mai bună calificare 
profesională au organizat imediat 
convorbiri și demonstrații practice 
la locul de muncă, ajutînd munci
toarele care nu îndeplineau norme
le să recupereze rămînerile în ur
mă, să dea fire de calitate superi
oară. Iată un exemplu de inter
venție operativă, „la obiect".

Ce se întîmplă însă cînd la or
dinea zilei apar simultan mal mul
te probleme care cer o rezolvare 
urgentă ?

— N-o să măsurăm, bineînțeles, 
cu cîntarul farmaceutic — ne spu
nea muncitorul ION FILIP. Orga
nizația de bază din care fac parte 
s-a concentrat pe calitatea produ
selor, folosirea utilajelor, întărirea 
disciplinei. Sînf probleme ce nu pol 
fi tratate separat, pentru că sînf le
gate între ele, se completează ți 
condiționează una pe alta. Era nece
sar deci „să acționăm pe tot frontul", 
să ne repartizăm astfel forțele Incit 
să Ie cuprindem pe toate.

Se înțelege, nu e vorba de o re
țetă valabilă oricînd și oriunde. 
Sînt cazuri cînd un asemenea stil 
de muncă nu numai că nu este re
comandabil, ci este de-a dreptul 
dăunător. Dovadă, cele relatate de 
tov. VASILICA PASCU, secretara 
organizației de bază nr. 9 din sec
torul finisaj.

— Noi am procedat altfel, deoa

rece și condițiile sînt altele. Pen
tru a obține progrese reale, a fost 
nevoie să luăm sarcinile una cîte 
una și să le ducem pînă la capăt. 
La ce mă refer ? Ne-am propus ca 
anul acesta să îndreptăm eforturile 
colectivului în direcția îmbunătăți
rii calității țesăturilor. Necazurile 
cele mai mari proveneau de la ate
lierul de albitorie. Dacă de aici pîn- 
za pleacă cu defecte, cu greu mal 
pot fi înlăturate ele in celelalte 
faze ale procesului tehnologic. Zile 
în șir membrii biroului au fost 
prezenți în acest loc-cheie. Sfă- 
tuindu-ne cu muncitorii, am găsit 
soluții care au dus la remedierea 
deficiențelor. Acum ne gîndim să 
ajutăm colectivul atelierului de im
primerie.

Firește, mai sînt multe alte pro
bleme care se află în atenția orga
nizației de partid de la „Dacia". 
Rezolvarea lor la nivelul cerințelor 
actuale impune nu numai eforturi 
mai mari, ci și o permanentă stră
duință pentru perfecționarea sti
lului de muncă al organizației de 
partid.

Dumitru TIRCOB
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Primii pași...
Foto : N. Nicoiaescu

0 Filarmonica de Stat „G. EneScu” : Recital de pian 
IOANA MINEI HVOROV, Recital vocal ATHENA FLO- 
RESCU (sala mică a Palatului Republicii) — 20.
© Teatrul de operă și balet : COSI FAN TUTTE — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURlSULUI — 19,30. 
© Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : 
REGELE MOARE — 19,30, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala Magheru) : LUNA DEZ
MOȘTENIȚILOR — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDOLUL ȘI ION ANA
PODA — 20.
® Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : DOISPREZECE OAMENI FU
RIOȘI — 20.
© Teatrul „Țăndărică” (sala din str. Academiei) : NĂZBÎ- 
TIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — 10; 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS — 20. 
© Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

© TOM JONES : Patria — 8,45-, 11,15; 13,45; 16,15; 19;
21,30, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
O DEPĂȘIREA : Republica — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21,15, Festival — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Excel
sior — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la toate completarea
Șl acum puțină gimnastică).
O CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Lucea
fărul (completare Băiatul șl furtuna) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
© BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 10; 
12; 14.
O STEAUA BALETULUI : București (completare Cucerirea 
timpului) — 9,30; ll,30;13,30; 17; 19; 21, Grivița (comple
tare Gara) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Modern
(completare Arme ale cunoașterii) — 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
@ CE S-A 1NTIMPLAT CU BABY JANE î : Capitol — 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 21, Melodia — 9,30; 12,15; 15,30;
18,15; 21.
® ȘAH LA REGE : Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Feroviar — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Gloria — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la toate completarea Adam șl Eva 
în Flat lux).
© PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Central 
— 9,15; 12,45; 16,15; 19,45; Flacăra — 9,30; 13; 16,30; 20. 
0 EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Lumina (completare O 
vînătoare neobișnuită) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Dacia 
(completare Cucerirea timpului) — 9,30—15 în continuare; 
17; 19; 21.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Union (completare La carna
val) — 15; 17; 19; 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.

părut cu patru ani în urmă, 
.omanul „Casa" de Vasile 
Rebreanu a fost apreciat 
de critica literară ca o creajie 
remarcabilă a prozei noas

tre actuale. Se sublinia, pe bună drep
tate, cu acel prilej, dincolo de anumi
te imperfecjiuni de construcție, con
sistența și mișcarea epică a romanu
lui, arta prozatorului de a înfățișa per
sonaje bine individualizate, autentici
tatea conflictului social care stătea la 
baza lucrării. Era firesc așadar, date 
fiind realizările anterioare ale acestui 
talentat prozator, ca publicarea nou
lui său roman „Călăul cel bun" să fie 
așteptată cu interes.

Tema cărții ar fi aceea a unei in
tense și necontenite aspirații umane 
către „inocență, candoare, tandrețe". 
Romanul atestă, o dată mai mult, do
rința expresă a autorului de a căuta 
noi mijloace artistice, subordonîn- 
du-le afirmării unor sentimente uma
ne de puritate și ingenuitate — su
biect tratat și în alte scrieri ale sale, 
în noul volum, această temă este in
vocată, la început, din perspectiva 
unei lumi postbelice în care, după 
părerea autorului, se deșteptase „ne
voia de adolescență, o sete neîndu
rătoare și sălbatică de miracole’ care 
„țin trează speranța, regenerînd-o, 
făcînd astfel ca suferința să fie în
vinsă". Bine închegat, conceput din 
unghiul unor determinări sociale, un 
asemenea cadru ar fi putut constitui 
un punct de plecare interesant, în a- 
bordarea unei tematici mai complexe, 
mai bogată în semnificații, susținută 
de un conflict major, motivată artistic 
prin evocarea unor aspecte de viață 
cu o profundă rezonanță umană. Au
torul abandonează însă această per
spectivă, dezvoltînd oarecum în ab
stract tema, care, numai prin ea în
săși, desprinsă de un context social 
concret, nu reușește să atingă în des
fășurarea sa dimensiunile și densitatea 
unui profund univers de viață.

Scriitorul transfigurează astfel da
tele realității. Năzuința spre frumu
sețe și puritate umană este exprimată 
metaforic prin acea insistentă chemare 
a cailor, pe care o invocă, din per
spectiva unor vîrsfe diferite, eroii 
principali al cărții — băfrînul jocheu 
și Omul cu fes alb — prezențe sim
bolice, asemănătoare ca structură su
fletească. Băfrînul jocheu îi recheamă 
în imaginația sa, asculfîndu-le frea
mătul precipitat al galopului, urmă- 
rindu-le în extaz suplețea mișcărilor, 
estomparea lor îti depărtări de necu
prins.

în această cavalcadă fantastică a 
gîndurilor, el urzește și retrăiește 
astfel visul de aur al copilăriei, acea 
„vîrsfă solară’ dotată cu atributele

© CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE ; Doina (comple
tare Știați că?) — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
© ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNASTICĂ — C1ND SOȚIA H 
PLECATĂ — BĂIATUL ȘI FURTUNA — ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NICA nr. 2/1965 — SCULPTORUL ȘI TIMPUL — POVESTE 
DESPRE DIAVOLUL BORUȚĂ — AJUTOR, MĂ ÎNEC — 
ELEMENTE : Timpuri Noi -— 10—21 în continuare.
® MUNCILE LUI HERCULE : Giulești — 10,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
® AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : înfrățiiea între po
poare (completare Somalia — republică la Ecuator) — 10; 
15,45; 18; 20,15, Miorița (completare Compozitorul Aram 
Haciaturian) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
® FATA LUI BUBE : Buzești (completare O vînătoare 
neobișnuită) — 11; 15; 17,30; 20.
O TREI SURORI — cinemascop : Cosmos — 15,45; 18; 20. 
© OLD SHATTERHAND — cinemascop : Bucegi — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Volga — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
© COLINA : Unirea — 16; 18,15; 20,30.
© VIZITA — cinemascop ; Tomis — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45.
® TATĂL SOLDATULUI : Vitan (completare Sport nr. 
6/1965) — 15; 17; 19; 21.
® ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Munca 
(completare Nimic despre Arhimede) — 10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Popular (completare Cro
nică la un miracol) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Viitorul (com
pletare Arhltecțl, constructori, țesători) — 15,30; 18; 20,30. 
© CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ : Aurora (completare No
mazii) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18,30; 20,30, Arta (com
pletare Redațl-ne viața) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
6 PRIMA ZI DE LIBERTATE : Moșilor (completare Porțile 
de Fier) — 15,30; 18; 20,30.
® ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — cinema
scop ; Crîngași — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
O SAȘA : Colentina (completare A început cu o lupă) — 
15,30; 17,45; 20.
O ULTIMUL MILIARDAR : Rahova (completare Sport nr. 
6/1965) — 15; 17; 19; 21.
© CATIFEAUA NEAGRA — cinemascop : Progresul
(completare Redați-ne viața) — 15,30; 18; 20,15.
© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Lira — 15,30; 18; 
20,30.
O FEMEIA ÎN HALAT : Drumul Sării (completare Raliul 
Dunării) — 15,30; 17,45; 20.
0 CAMERA ALBĂ : Ferentari (completare Cronică Ia un 
miracol) — 16; 18,15; 20,30.
9 PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR (ambele serii) : Cotroceni 
(completare Pionierla nr. 6/1965) — 16; 19,30.
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Pacea (completare Ajutor, mă 
înec) — 16; 18; 20.

® 19,00 — Telejurnalul de seară © 19,15 — Pentru cei 
mici, filmul „Cine a găsit mănușa ?“, pentru tineretul șco
lar „Cu cît cînt — atîta sînt". O 20,00 — Săptămîna 
® 21,00 — Avanpremieră © 21,15 — Teleglob © 21,40 — 
Maeștrii genului scurt : JACK LONDON. Nuvela „Ultimul 
meci", ecranizată de Dumitru Matei o 22,15 — Parada ve
detelor: LUIS MARIANO o 22,40 — Telejurnalul de noapte, 
buletinul meteorologic.

candoarei și purității, senină șl suavă 
în același timp. Cucerit de această 
chemare, Omul cu fes alb pornește în 
căutarea cailor, pentru a-i reda oa
menilor, descoperind astfel lumea și 
pe sine la capătul acestei simbolice 
călătorii prin fărîmuri de basm. într-a- 
devăr, în liniile sale generale, poves
tirea respectă schema basmului popu
lar. Ca și în basmul popular, eroul 
parcurge cu repeziciune distanțe uria
șe înfr-un univers neobișnuit — ames
tec ciudat de real și fantastic — în

caro lumea neanimafă se însuflețește. 
Se observă totuși în acest sens că 
paralel cu evocarea unei lumi fan
tastice, autorul reușește uneori să 
creeze, numai prin cîteva detalii su
gestive imaginea specifică a unui a- 
numit cadru din realitate, ambianța 
caracteristică unor medii de viață ci
tadină, — toate acestea făcînd parte 
de asemenea din itinerarul eroului.

Un om singuratic, un vînăfor mi
zantrop, o femeie singuratică — iată 
cîțiva dintre interlocutorii Omului cu 
fes alb. Sînt ființe solitare, care se 
izolează de lumea înconjurătoare, cu- 
fundîndu-se într-o oarbă resemnare și 
indiferență. în contrast cu aceștia, bă
iatul oferă exemplul Omului activ (nu 
în zadar i se spune „Omul"...). îndu
ioșarea sa dezamăgită și graba de a 
părăsi aceste ființe apatice reflectă o 
atitudine generală, de reprobare față 
de asemenea formule de viață, ce 
duc inevitabil la artificialitate și uscă
ciune.

(Urmare din pag. I)

de experiența lui. O în
treagă secție se resimte da
torită unui astfel de om ini
mos. Inițiativele duc înain
te, deschid căi, impulsio
nează munca.

Inițiativa, gestul impe
tuos care se ambiționează să 
deschidă o cale șl să facă 
cel dinfîi pas, este asociată 
cu îndrăzneala. Inițiativa 
presupune o bună preve
dere a consecințelor, o gîn- 
dire anticipată a elemen
telor care vor constitui fe
nomenul. In producție se 
inițiază ansambluri de mă
suri tehnico-organizatorice 
menite să ducă la econo
mii, la grăbirea ritmului ; 
se organizează cursuri de 
calificare și schimburi de 
experiență, acțiuni creatoare 
pe duc la o armonioasă co
relație între sarcinile și po-
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sibilitățile mașinilor moder
ne. Deseori, grație inițiati
vei personale a unor mun
citori fruntași, utilajele ca
pătă o întrebuințare mai 
rațională și mai largă. Ini
țiativele valoroase necesi
tă îndrăzneală nu numai
pentru că ele trebuie să
înfrîngă și să depășească
reacțiile negative, conserva- 
tiste, rutiniere, neîncrede
rea și comoditatea, cl și 
pentru că a le aplica pre
supune răspundere, spirit 
de convingere, argumenta
ție temeinică și seriozitate.

Cu multă satisfacție și in
teres am cercetat, de cu- 
rînd, atelierul de proiec
tare, tehnologie șl utila]

din cadrul Direcției Genera
le Construcții Montaj a Sfa
tului popular al Capitalei. 
Acest atelier cu specific 
nou în domeniul unităților 
de execuție a construcțiilor 
de locuințe a reușit să re
zolve problema aplicării 
largi în construcții a cofra- 
jelor metalice spațiale, cu 
ajutorul cărora sporește con
siderabil productivitatea 
muncii pe șantiere. Noul 
cofraj metalic prezintă mari 
avantaje și este superior 
cofrajelor glisante. înfr-un 
ciclu de 48 de ore, cu aju
torul noului cofraj. se vor 
realiza nu numai pereții ex
teriori, cl șl planșeul, iar 
întărirea betonului va ti

grăbită prin încălzirea cu 
aburi sau apă fierbinte. A- 
plicarea cofrajului metalic 
spațial, cu începere din luna 
martie, la blocurile din bu
levardul Armata Poporului, 
va duce la creșterea pro
ductivității muncii, nu va 
mai necesita sporirea n-umă
rului de muncitori. înce- 
pînd de la proiectare, co- 
frajul metalic spațial s-a 
bucurat de valoroase per
fecționări datorate ingineri
lor proiecfanți și maiștrilor, 
autori de inițiative ingeni
oase și eficiente.

In domeniul ■ activității 
de cercetare științifică, Ini
țiativele apar acolo unde 
există o personalitate crea

toare, animată de dorința ca 
rezultatele cunoștințelor și 
experiențelor sale să fie răs- 
pîndife și aplicate pe scară 
largă. Pe căile noi, deschi
se în țara noastră de acad. 
Gr. C. Moisil, de pildă, 
generații tinere de mate
maticieni urmează cu de
plină încredere. Militînd 
pentru introducerea mașini
lor electronice de calcul 
și studiul numeroaselor dis
cipline recent apărute în 
legăfură cu aplicarea aces
tor mașini, acad. Gr. C. 
Moisil a fost unul dintre 
promotorii ideii înființării 
Centrului de calcul pe lîn- 
gă Universitatea din Bucu
rești. înainte de a dispune

de mașini, el a pus mult 
suflet pentru a forma ca
drele necesare, ceea ce 
face ca, în momentul de 
față, cercetarea teoretică și 
aplicativă în matemati
că să fie destul de 
avansată. Acest exemplu, 
ca și multe altele, arată cît 
de mare este cerința ca 
oamenii de știință să aibă 
inițiative, să stimuleze, să 
contribuie la organizarea 
colectivelor, să inspire în
credere în posibilitățile pro
prii de cercetare în cele 
mai dificile domenii.

Atunci cînd nu reeditea
ză idei vechi, uitate sau 
părăsite ca anacronice, ini
țiativele sînf factori sociali 
de mare valoare, factori de 
progres în toate domeniile 
de activitate, în stare să 
mobilizeze energiile, capa
citățile și talentele oamenilor 
muncii în marea noastră 
operă constructivă.

Ca înfr-un roman picaresc, scriito
rul își poartă eroul prin diferite me
dii. Incursiunea Omului cu fes alb în
fr-un modern zgîrie-nori se soldează 
cu decepția de a descoperi un vid 
acut în starea sufletească și îndelet
nicirile sedentare ale unor locatari, 
în mod semnificativ, el „împrăștie" 
caii — făpturi pline de noblețe shn- 
bolizînd candoarea, puritatea și, 'în 
general, setea de frumusețe — prin
tre oameni tocmai din incinta ameți
toarei clădiri, frezind-o parcă la via
ță. Moment culminant în desfășura
rea subiectului, episodul acesta e 
realizat cu finețe printr-o iscusită al
ternare a unor imagini de o remarca
bilă plasticitate cu anumite secvențe 
dialogate înfățișînd reacțiile spontane 
ale personajelor.

Povestire simbolică, „Călăul cel bun* 
nu se bazează așadar pe procedeele 
construcției epice tradiționale. Moda
litatea aleasă implică totuși anumite 
elemente de compoziție și impune 
organizarea lor în jurul unei idei 
metaforice care se cere cu consec
vență relevată pe fot parcursul 
scrierii. Or, în noul roman, autorul 
nu respectă întotdeauna această lo
gică internă a ideii. Apar — cum 
s-a mai remarcat în unele cronici — 
momente și episoade care nu co
respund sensului fundamental al în
tregii metafore. Prozatorul introduce 
elemente anecdotice, uneori cu fotul 
gratuite. De exemplu, o discuție des
pre „paternitatea" romanului... „Că
lăul cel bun", în care se stabilesc 
filiații hazardate între numele autoru
lui și cel al celebrului său omolog 
(Liviu Rebreanu). Se face de aseme
nea simțită o tendință de a apela la 
procedee cît mai bizare, chiar deru
tante pentru cititor. Autorul include de 
pildă episodul disputei dintre gardian 
și Omul cu fes alb nu atît pentru a e- 
videnția tăria morală a acestuia din 
urmă, care nu acceptă să renunțe la 
„ultimul cuvînf", cît, mai ales, pentru 
a experimenta în sine manifestarea 
unor automafisme verbale în exprima
rea curentă. „Experiența" decurge 
monoton și anevoios pe trei pagini și 
jumătate, „ultimul cuvînt” al eroului 
ieșind mereu „învingător* prin adi
ționare de consoane :

„... — St I
— St 1
— Sssft I și gardianul îl plesni. 

Sssssff I
— Sssstf I
— Ssssssft I
— Ssssssssssssstfff I făcu Omul cu 

fes alb și spuse foarte mîndru : eu 
pot face mai mult I"

Utilizarea frecventă a unor aseme
nea procedee de expresie diluează 
substanța romanului, zdruncină unita
tea sa de compoziție, ilusfrînd necon
cludent, prin episoade colaterale, ne
semnificative, mesajul său artistic.

Se creează pe alocuri o atmosferă 
sumbră, de coșmar. Tot acel drum prin 
„peninsula uitării" pe care îl străbate 
înfiorat Omul cu fes alb vrea să su
gereze parcă o călătorie bizară prin- 
fr-un iniern al tăcerii și al morții, o 
alunecare ireală într-o lume încreme
nită. Nelămurindu-și sensurile, plutind 
în echivoc, episodul nu se justifică 
artistic. Toate acestea fac ca romanul, 
deși redus ca întindere, să se citeas
că pe alocuri cu greutate, să pară 
încărcat, inegal. Ținînd seama de 
specificul modalității artistice folosite 
de autor — transpunerea datelor rea
lității într-un plan simbolic — cartea 
rămîne totuși deficitară în ce privește 
clarificarea fondului de idei, a con
ținutului ei artistic și filozofic.

înscriindu-se înfr-o fază de intense 
căutări, dovedind anumite calități pe 
linia cultivării unei proze de factură 
poetică, „Călăul cel bun" nu reușește 
totuși pe deplin să contureze o vi
ziune artistică profundă, inedită a- 
supra vieții și realității înconjură
toare.

Adrian ANGHELESCU

Doi copii, cu ghiozdanele-n 
spate, coboară grăbiți scările 
blocului cu nr. 23—25 din Bd. 
Dinicu Golescu. După ce au ieșit 
în stradă își spun la revedere : 
unul o ia la dreapta, altul la | 
stînga. Oare vreunul din ei are 9 
de gînd să lipsească azi de la I 
lecții ? Nu 1 Numai că, deși sînt g 
de aceeași vîrstă și locuiesc în 0 
același bloc, unul învață la Școa- S 
la generală nr. 151 din str. Ate- 8 
lierului, iar celălalt la Școala 
generală nr. 152 din str. Virgi- 
liu. Copiii din blocul amintit au 
fost nevoiți să se înscrie la școli 
diferite pentru că fac parte din 
circumscripții școlare deosebite.

Situații similare există și în n 
alte părți ale Capitalei. întîl- j 
nești copii de pe str. Dristorului fl 
la școala de pe Șoseaua Vitan, J 
deși pe strada lor se află — in- j 
suficient folosită — noua Școală B 
generală nr. 87. în Drumul Ta- 9 
berei, cu toate că s-au înfiin- 1 
țat în ultimii ani încă două 
școli generale, nr. 164 și nr. 191, | 
ele cuprind mai puțini elevi de- | 
cît permite spațiul de școlari- o 
zare, în timp ce Liceul nr. 33 I 
din apropierea lor este supra- | 
aglomerat.

Am încercat să stabilim cau- B 
za unor asemenea anomalii, la | 
secția de învățămînt a Sfatului 8 
popular al orașului București. I 
Profesorul Nicolae Muscă, șef 9 
adjunct al secției, și prof. Nico- 9 
laie Drăgănescu sînt de părere g 
că repartizarea elevilor în șco- 9 
Iile generale se face conform g 
prevederilor Regulamentului 
școlilor de cultură generală, a- 
vîndu-se în vedere criterii ca : 
folosirea rațională a spațiului 
existent la fiecare școală, domi
ciliul copiilor, evitarea pe cît 
este posibil a deplasărilor de la 
locuință spre școală pe artere de 
circulație intensă ș.a.

Nimic de zis I Instrucțiunile 
de principiu sînt bine gîndite. 
Dar realitatea dovedește că ele 
sînt încălcate tocmai de cei care 
ar trebui să le respecte în pri
mul rînd : secțiile de învățămînt, 
directorii de școli. „Fără îndo
ială, afirmă prof. NICULINA 
CÎMPEANU, directoarea Școlii 
generale nr. 154, că într-un oraș 
ca Bucureștiul, unde sub ochii 
noștri se desfășoară un proces 
permanent de dezvoltare urba
nistică. se impune o mai mare 
mobilitate în delimitarea și reor
ganizarea circumscripțiilor șco
lare. Din păcate, secția de învă
țămînt a sfatului popular al o- 
rașului nostru dă dovadă de in
suficientă preocupare în această 
privință. Chiar și atunci cînd se 
iau anumite măsuri pentru re
glementarea unor anomalii, nu 
se urmărește aplicarea lor".

Justa delimitare a zonelor o 
școlilor generale, mutările bine 
gîndite pe tabla de șah a cir
cumscripțiilor școlare sînt doar 
aparent o problemă strict or
ganizatorică. După cum ne-au 
semnalat mai multe cadre 
didactice, supraaglomerarea u- 
nor școli îngreunează desfășu
rarea normală a procesului in- 
structiv-educativ. Clasele cu un 
număr de peste 40 de copii limi
tează posibilitățile profesorilor de 
a munci individual cu școlarii, nu 
le oferă acestora condiții să par
ticipe activ la viața clasei. 
Conducerile unor școli au re
curs chiar la crearea de clase 
prin desființarea unor labora
toare etc.

Există însă și o altă cauză a 
supraaglomerării: „Unii direc
tori înscriu elevi din alte cir
cumscripții fără avizul condu- j 
cerii școlilor respective, fără 
aprobarea secției de învățămînt 
raionale. Am spune că în ulti
mul timp schimbările amintite 
nu mai constituie «excepții», ci 
o adevărată practică", consi
deră prof. MIRCEA CUCU, 
șeful secției învățămînt a Sfa
tului popular raional „30 De
cembrie".

— Cererile de mutare dintr-o 
circumscripție școlară în alta ar 
trebui studiate mai atent și a- 
probate în cazuri absolut justi
ficate — este de părere prof. 
IRINA ȘTEFĂNOIU, directoa
rea Școlii generale nr. 152. 
Nu trebuie să facem con
cesii acelor părinți care ar 
vrea să-și mute copiii după 
fiecare an școlar în căutarea 
unor învățători sau profesori 
„mai buni" sau pentru a schim
ba „anturajul". Experiența arată 
că trecerea dintr-o școală în 
alta nu-i ajută pe elevi să pro
greseze, ci din contră îi privea- | 
ză de avantajul continuității". |

Aspectele sesizate credem că ! 
merită să fie discutate mai pe | 
larg de organele de învățămînt I 
acum, cînd se stabilesc noile | 
planuri de școlarizare. Impor
tant este ca măsurile ce se vor 
lua să ducă la o folosire chib
zuită a spațiului de învățămînt 
în interesul conținutului activi
tății din școală.

Aurelia GOLIANU



Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste la București
5

Cuvîntările rostâte
în cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste a sub
liniat că popoarele sovietic și ro
mân sînt unite prin legături de 
trainică prietenie, care s-au ci
mentat prin sîngele vărsat în luptă 
împotriva dușmanului comun; 
prietenia dintre cele două popoa
re se bazează pe ideologia comună 
marxist-leninistă, pe înaltele prin
cipii ale internaționalismului pro
letar și pe unitatea țelurilor în 
lupta pentru socialism și comu
nism.

în continuare, ambasadorul 
U.R.S.S. a remarcat că relațiile de 
prietenie frățească și colaborare 
tovărășească dintre Uniunea So
vietică și Republica Socialistă Ro
mânia, dintre popoarele celor două 
țări, au cunoscut o dezvoltare con
tinuă.

Ambasadorul a arătat că oamenii 
sovietici se bucură în mod sincer 
de succesele remarcabile dobîndite 
de oamenii muncii din România 
frățească, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în construc
ția socialismului, în dezvoltarea e- 
conomiei socialiste, a științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
viață material al poporului. „Aces
te cuceriri istorice — a subliniat 
ambasadorul sovietic — și-au gă
sit o reflectare clară în hotărîrile 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român și în noua 
Constituție a Republicii Socialiste 
România".

în numele Comitetului Central 
al P.C.U.S., al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., al gu
vernului și al întregului popor so
vietic, ambasadorul a transmis Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
guvernului și poporului frate ro
mân cele mai cordiale salutări și 
urări de noi succese în opera de 
desăvîrșire a construirii socialis
mului.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru aprecierile și 
bunele urări adresate poporului 
român și a rugat pe ambasadorul 
U.R.S.S. să transmită Comitetului 
Central al P.C.U.S., Prezidiului So

vietului Suprem, Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și întregului 
popor sovietic urări tovărășești de 
noi și mari succese în activitatea 
lor rodnică pentru continua dez
voltare și înflorire a Uniunii So
vietice.

Președintele Consiliului de Stat 
a subliniat că prietenia trainică și 
colaborarea frățească dintre cele 
două țări și popoare, cimentate în 
lupta comună pentru zdrobirea 
fascismului, se întăresc și se dez
voltă continuu pe baza principii
lor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, servind 
intereselor ambelor popoare, întă
ririi unității și coeziunii țărilor so
cialiste, cauzei socialismului și pro
gresului omenirii.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, a a- 
rătat că poporul român se bucură 
din toată inima de marile succese 
pe care poporul sovietic le obține 
sub conducerea partidului său co
munist în dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a comunismului, a 
științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc, întîmpinînd cu entuziasm cel 
de-al XXIII-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat ambasado
rului U.R.S.S. succese în îndepli
nirea sarcinilor ce i-au fost încre
dințate, asigurîndu-1 că se va 
bucura de tot sprijinul și ajutorul 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Alexandr Vasi- 
lievici Basov.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste a fost în
soțit de membrii ambasadei.

(Agerpres)
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CE PANTOFI VOM PURTA LA PRIMAVARA?

nSMIDiVKS
Creatorii cooperației meșteșugărești răspund întrebării printr-o colecție demonstrativă de încălțăminte pentru femei și bărbați, executată potrivit sugestiilor unui grup de specialiști care a făcut recent o călătorie de studiu peste hotare, încălțămintea pentru femei păstrează linia cunoscută, alungită. Vîrful pantofilor tinde a deveni pătrat, iar tocurile sînt mai robuste. în schimb, forma pantofilor bărbătești este mult schimbată : vîrfuri late, semipatrate sau rotunde, tocuri plate și tălpi cusute pe ramă. Concomitent a fost creată și o colecție de poșete pentru femei. în următoarele săptămîni, colecțiile vor fi supuse dezbaterii maiștrilor și tehnicienilor din unitățile cooperației meșteșugărești din întreaga țară. Concluziile vor servi la alcătuirea unei colecții generale de modele, ce va fi oferită cumpărătorilor o dată cu sosirea primăverii.

Pe calea Dudeștl, raionul Tudor Vladimlrescu din 
Capitală, a fost construită o nouă și modernă poli

clinică care va fi dată in curind în folosință
Foto : M. Cioc

® „Bun venit 66“ este denumit noul concurs 
ce se desfășoară în prezent între brigăzile artis
tice de amatori din regiunea Argeș. La prima 
fază, organizată în luna ianuarie, în 23 de cen
tre din regiune, au participat aproape 400 de 
brigăzi.

® Teatrul „Ion Creangă" a prezentat ieri în 
premieră piesa „Bună dimineața, mîine 1" de 
Natalia Gheorghiu și Emilia Căldăraru. Regia 
este semnată de N. Al. Toscani. în rolurile prin
cipale apar actorii Sandina Stan, Magda Po- 
povici, Genoveva Preda, Nicolae Simion, Șerban 
Cantacuzino.

In ziua de 10 februarie, Comisia 
pentru cultură și învățămînt a 
Marii Adunări Naționale s-a în
trunit în ședință de lucru spre a 
examina proiectul de decret pri
vind modificarea structurii Minis
terului învățămîntului, în legătură 
cu crearea unei direcții generale 
pentru activitatea educativă și 
problemele sociale studențești.

Ședința a fost condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, pre
ședintele comisiei. Acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, a 
prezentat o expunere asupra pro
iectului de decret și a răspuns la 
întrebările deputaților.

în urma discuțiilor care au avut 
loc, comisia a avizat favorabil 
proiectul de decret și a înaintat 
avizul său Consiliului de Stat.
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TORINO 10 (Agerpres). — „Uni
versiada Albă" a continuat la To
rino cu desfășurarea meciurilor 
din cadrul turneului final al com
petiției de hochei pe gheață. Echi
pa U.R.S.S. a învins cu scorul de 
9—6 (5—1 ; 0—0 ; 3—5) echipa 
României. Punctele hocheiștilor 
români au fost realizate de Tarciu 
(2), G. Szabo, Mihăilescu, Pană și 
Schiau. Miercuri noaptea, echipa 
României a fost întrecută cu 8—3 
de către formația Cehoslovaciei. 
Astăzi echipa română joacă în 
compania echipei Canadei.

Au început întrecerile de patinaj

De cîteva zile, in magazinele pentru desfacerea sto* 
felor și confecțiilor a apărut un nou anunț : „Sol
duri de sezon cu reduceri de prețuri intre 25 și 30 

la sută" Foto : A. Ionescu

® A apărut primul număr al revistei „Invenții 
și inovații", publicație a Oficiului de stat pentru 
invenții.

® Dirijorul bulgar Ilia Temkov a apărut joi

MOSCOVA 10. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite: 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
hotărîrea „Cu privire la îmbună
tățirea sistemului de ridicare a 
calificării cadrelor de conducere 
ale colhozurilor și sovhozurilor șl 
a specialiștilor din agricultură".

Actualele școli de un an de pre
gătire a cadrelor de conducere 
pentru colhozuri și sovhozuri, 
cursurile de ridicare a calificării 
cadrelor de conducere și a specia
liștilor în agricultură din colho
zuri și sovhozuri vor fi transfor
mate în facultăți. Ele vor fi orga
nizate pe lîngă 78 de institute a-

gronomice și vor avea o secție de 
pregătire a cadrelor de conducere 
din colhozuri și sovhozuri, cu un 
termen de școlarizare de 6 luni, și 
o secție de ridicare a calificării 
cadrelor de conducere din colho
zuri și sovhozuri și a specialiștilor 
din agricultură, cu durata de șco
larizare de trei luni.

Cursurile de ridicare a califică
rii de pe lîngă școlile tehnice a- 
gricole, institutele de cercetări, 
stațiunile experimentale și de pe 
lîngă alte organizații, vor fi reor
ganizate în școli de ridicare a ca
lificării cadrelor agricole cu studii 
medii.

seara la pupitrul orchestrei simfonice o Radio- 
televiziunii. Sub bagheta sa orchestra a prezen
tat Concerto grosso nr. 5 în Re major de Haen- 
del, Concertul pentru vioară și orchestră de 
Paul Constantinescu, solistă Gaby Grubea, și 
Simfonia a IV-a de Brahms.

e La Constanța a fost terminată construcția 
corpului tehnic al noului oficiu P.T.T.R. care cu
prinde centrala telefonică și telegrafică auto
mată.

o Azi, în spectacolul „Rigoletto" de la Opera 
de stat din Cluj vor cînta soprana Valerie Ber- 
dal, baritonul Kalman Gyimesi, iar orchestra va 
fi dirijată de Istvan Szalatsy de la Opera din 
Debrețin. Oaspeții din R.P. Ungară vor apărea 
zilele următoare în „Boema" și „Faust".

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 februa
rie. în țară : Vreme umedă, cu cerul variabil mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de ninsoare 
la început, apoi mai ales sub formă de ploaie. Vînt 
potrivit cu unele intensificări trecătoare, predominînd 
din sectorul estic. Temperatura staționară la început, 
apoi în creștere ușoară, începînd din sud-vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 13 șl minus 3 
grade, izolat mai cobprîte, iar maximele între minus 3 
și plus 7 grade. în București : Vreme umedă, cu cerul 
variabil, mai mult acoperit. Precipitații temporare sub 
formă de lapoviță și ninsoare la început, apoi sub formă 
de ploaie. Temperatura staționară la început, apoi în 
creștere ușoară.

artistic. în proba de perechi, după 
desfășurarea exercițiilor impuse, 
conduce cuplul Tarasova—Prosku
rin (U.R.S.S.) cu 53,6 puncte. 
Letiția Păcurariu—Radu Ionian 
(România) se află pe locul 5 cu 45,7 
puncte.

La Claviere, schiorii fondiști 
s-au întrecut în probele de ștafetă. 
Proba feminină de 3x5 km a 
fost cîștigată de echipa Bulgariei 
cu timpul de 57’09"8/10, care a 
învins în ordine selecționatele 
U.R.S.S. — 57'37”5/10 și Poloniei — 
lh 01'24”l/10.
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© VOLEIBALIȘTII GĂLĂȚENI ÎNVIN
GĂTORI LA PARIS. — In prima zi a 
turneului internațional de volei (mascu
lin) de la Paris, echipa Știința Galați a 
învins formația Racing Club cu scorul 
de 3—0 (15—6, 15—4, 15—6).

Aseară, în cadrul competiției inter
naționale de volei (masculin) pentru 
„Cupa orașului Paris", echipa Știința 
Galați a învins cu scorul de 3—1 
(13—15 î 15—7 i 15—6 i 15—11) selec
ționata de tineret a Franței.

9 SCRIMERI ROMANI LA „CON
CURSUL SPERANȚELOR" DE LA BU
DAPESTA. — între 17 și 20 februarie 
se va desfășura la Budapesta concursul 
speranțelor olimpice la scrimă, compe
tiție care va reuni tineri scrimeri din 
Polonia, România, Iugoslavia, U.R.S.S., 
R. D. Germană și Ungaria.
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nlle unor societăți par
ticulare dintre care 
unele engleze.

Printre butoaie aflu 
șl secretul miraculoasei 
licori aducătoare de 
devize. începe o dată 
cu „corla de lagar' 
(călcatul strugurilor). 
Mustului rezultat i se 
adaugă mai tîrziu co
niac.

Goana 
după pîine

Cutreierînd Portuga
lia constafi lesne că e 
o fără agricolă. Venitul 
pe locuitor este din
tre cele mai scăzute 
din Europa. Agricul
tura nu oferă exportu
lui decît vinuri, pro
duse de pădure. Este 
prima producătoare de 
plută din lume. Nordul 
și sudul fării, despăr
țite de Tag, se deose
besc atît prin relief și 
fertilitate, cîf și prin 
numeroase aspecte ale 
problemelor sociale — 
comună fiindu-le lupta 
grea, aspră a făraniior 
muncitori pentru asigu
rarea exisienfei lor. în 
nord domină mica ex
ploatare agricolă, cu o- 
goare fărîmifate ; „prea 
mulți țărani, prea pu
țin pămînf", afirmă 
unii.

în sud domină ma
rile proprietăți ce a- 
jung pînă la 20 000 de 
hectare. Se practică o 
agricultură extensivă 
cu randament scăzut. 
Pămînful este lucrat de 
salariați agricoli, anga
jați doar pentru cîteva 
luni pe an. Spre deo
sebire de nordul vitre
git adesea de natură 
și nepopulat, aici se în
tind regiuni imense, ca 
Alentejo, cu pămînfuri 
fertile dar aproape 
goale de oameni.

Tnfro gară de fron
tieră cu Spania, pîlcuri 
de emigranfi se scurg 
dinspre nord. îi urmă
resc cum scrutează 
din tren ținuturile pau
pere pe care le aban
donează. Exodul rural 
lovește mai ales nor
dul. 75 la sută din e- 
migranți provin de 
acolo. Unii vin în cău
tare de lucru la Lisa
bona, Porto, Setubal. 
Dar cei mai mulți se 
îndreaptă spre alte 
țări. „Adevărata dra
mă socială actuală din 
Portugalia — arăta zia
rul francez „La Croix’ 
(inutil de căutat rela
tări de felul acesta în 
ziarele dictaturii sala- 
zariste) — e cauzată 
de faptul că nu există 
suficient de lucru pen
tru toată lumea, nici 
destule ogoare bine 
cultivate, nici sufici
entă industrie”. Iar 
soluția preconizată de 
guvern — ca cei în 
cauză să se instaleze 
în Angola pentru „va
lorificarea" ei — nu 
dispune de ecoul scon
tat. Marea majoritate 
a celor fără mij
loace de frai prefe
ră Europa occidentală.

Portugalia — po
trivit statisticilor — 
deține procentul cel 
mai ridicat de emi
grant din Europa. 
Grosul emigranților 
nu se mai îndreaptă 
azi, ca odinioară, spre 
Brazilia, ci mai cu sea
mă spre Franța, unde 
au ajuns la aproape 
300 000, și alte țări 
vest-europene. Cîfi nu 
trăiesc clipe tragice, 
emigrînd clandestin 
prin Spania, ascunși 
sub camioane sau ris- 
cîndu-și viața prin tre
cători de munte peri
culoase, la cheremul 
unor bande specializa
te ce-i jupoaie de ul
timul escudo... Emigra
ția a început să afec

teze șl pe muncitorii 
calificați din triunghiul 
industrial Lisabona — 
Setubal — Samarem. 
La Lisabona mi s-a 
vorbit și despre „a- 
vantajele" emigrației : 
rezolvă parțial pro
blema subșomajului din 
agricultură și aduce 
totodată venituri invizi
bile — devizele trimi
se de emigrant fami
liilor rămase. Dar din 
unghiul de vedere al 
regimului Salazar a 
scăpat marea dramă a 
zeci și sute de mii de 
oameni care, în cău
tare de pîine, sînt ne- 
voifi să se despartă 
de familii și să sufere 
aspre privațiuni.

S-ar putea aminti de 
un plan de ameliora
re a agriculturii, pre- 
conizînd folosirea mai 
rațională a pămîntului, 
extinderea irigațiilor, 
reîmpăduriri etc. Peste 
9 000 de tractoare se 
luptă cu pămîntul, dar 
cifra e încă modestă 
față de necesități. Din 
1964 a început să se 
aplice timid o refor
mă agrară. Dar latifun
diile continuă să exis
te. Industria actuală a 
Portugaliei e profilată 
pe ramuri ca : textile, 
alimentară, ciment. 
Mulți portughezi, mai 
ales din rîndul tinere
lor elemente de tehni
cieni și intelectuali, se 
pronunță pentru o li
beralizare a politicii 
interne, pentru valori
ficarea posibilităților 
țării de a-și dezvolta 
economia. Dar progra
mele dezvoltării indu
striale și agricole ela
borate și care ar putea 
remedia actuala stare 
de rămînere în urmă 
sînt handicapate de 
eforturile pentru men
ținerea dominației co
loniale, de războiul 
barbar împotriva miș
cării de eliberare na
țională din Angola.
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Cronica zilei

Atașatul militar al R. D. Germa
ne în Republica Socialistă Româ
nia, It. col. Walter Zander, a or
ganizat joi o seară de filme cu pri
lejul celei de-a X-a aniversări a 
Armatei Populare Naționale a R.D. 
Germane. Au luat parte general
colonel Mihai Burcă, adjunct al 
ministrului forțelor armate, gene
rali și ofițeri superiori ai Ministe
rului Forțelor Armate. Au partici
pat, de asemenea, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Ieri dimineață a sosit în Capitală 

o delegație a Uniunii Studenților 
din R.S.F. Iugoslavia condusă de 
tovarășul Sasa Mikic, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Iugo
slav și președinte al Uniunii Stu
denților din R.S.F. Iugoslavia, care 
va face o vizită în țara noastră. în 
aceeași zi, delegația a fost primită 
la Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
de către tovarășul Mircea Ange- 
lescu.

(Agerpres)
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In cadrul unei reuniuni, care a 
avut loc joi seara la Casa oame
nilor de știință din Capitală, Pre
zidiul Academiei Republicii Socia
liste România a sărbătorit pe acad. 
Eugen Macovschi, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 60 de ani.

Felicitărilor transmise de acad. 
Emil Pop, președintele secției de 
științe biologice și membru al Pre
zidiului Academiei, și de ceilalți 
participant la reuniune, le-a răs
puns sărbătoritul. El a exprimat 
mulțumiri pentru cinstirea acorda
tă și hotărîrea de a-și consacra și 
în viitor activitatea progresului ști
inței în țara noastră.

iuri raionate care, în aceleași con
diții pedoclimatice, pot da produc
ții mai mari cu 5 000 — 10 000 
kg la hectar. Desigur acest lu
cru este valabil și pentru coope
rativele agricole, membrii coope
ratori și producătorii din zona ne- 
cooperativizată care dispun de so
iuri bune de cartofi. Iată cîteva e- 
xemple concludente. La cooperati
va agricolă Covasna, regiunea Bra
șov, sporul de producție obținut 
de la soiul raionat, față de ameste
cul de soiuri locale a fost de 11 000 
kg la hectar, iar la cooperativa a- 
gricolă Timișești, din regiunea Ba
cău, de 10 000 kg. Chiar dacă am 
calcula un spor minim de numai 
4 000 kg la hectar, prin introduce
rea soiurilor valoroase în zonele fa
vorabile pentru cultura cartofului, 
numai cooperativele agricole ar pu
tea obține în plus 280 000 tone de 
cartofi. Dar, în prezent, în coope
rativele agricole soiurile raionate 
ocupă numai 35—40 la sută din 
suprafața destinată acestei culturi. 
Ori este cunoscut că soiurile 
de cartofi își pierd progresiv capa
citatea inițială de producție, se de- 
preciază calitativ, degenerează, da
că materialul de sămînță nu este 
schimbat periodic.

Despre acest fenomen s-a dis
cutat mult și la consfătuirea din 
1963, privind cultura cartofului, 
care a avut loc tot la Brașov. Și 
atunci au fost adoptate recoman
dări, precum și un plan de mă
suri. Numai că, în multe locuri, 
măsurile stabilite au rămas pe 
hîrtie. Consiliile agricole, condu
cerile unor unități agricole nu 
s-au preocupat de crearea loturi
lor semincere, care să asigure ma
terial de plantat în cantități sufi
ciente și de calitate corespunză
toare. Lipsa de prevedere și de 
consecvență în îndeplinirea sarci
nilor se răzbună. Este necesar ca în 
acest an să fie Identificate toate

sursele de cartofi buni pentru plan
tat, să fie temeinic organizat schim
bul între regiuni, raioane ți unități, 
să se rezerve pentru loturile semin
cere cele mai bune terenuri.

De mare însemnătate este pro
ducerea cartofilor de sămînță în 
vederea reînnoirii periodice a ma
terialului de plantare. Punerea în 
practică a măsurilor stabilite pri
vind crearea așa-numitelor zone în
chise pentru producerea cartofilor 
de sămînță, cu însușiri biologice 
superioare, în regiunile Brașov, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Su
ceava, trebuie să constituie una din 
preocupările principale ale organe
lor de partid, consiliilor agricole și 
conducerilor unităților agricole din 
aceste zone.

Participanții la consfătuire au 
cerut oamenilor de știință, cerce
tătorilor din stațiuni să-și intensi
fice eforturile pentru crearea 
de noi soiuri de cartofi mai 
productive și mai rezistente la boli, 
să contribuie mai intens la stabi
lirea agrotehnicii culturii cartofu
lui în condiții de irigare etc.

Cauze „mfci" 
cu efecte mari

Sînt și alți factori care determi
nă mărirea producției de cartofi, 
printre care, de pildă, densitatea la 
hectar. Multe exemple demonstrea
ză că nerealizarea densității opti
me provoacă pierderi de 4 000— 
10 000 kg cartofi la hectar.

Trebuie avută în vedere de a- 
semenea ridicarea gradului de me
canizare a lucrărilor. Cu actuala sis
temă de mașini, în cazul utilizării 
ei judicioase se pot mecaniza in
tegral lucrările de întreținere atît 
înainte, cît și după răsărirea plan
telor. Anul trecut însă lucrările 
de întreținere au fost efectuate cu 
întîrziere, iar prașila a treia s-a 
efectuat pe suprafețe mici.

Un mare spor de producția poate 
fi realizat prin extinderea irigării car
tofilor. In această privihță există 
mari rezerve nefolosite. Principa
lul este să fie folosite mai mult 
sursele lqcale de apă, prin ame
najarea de bazine de retenție, ca
nale de irigații etc.

La consfătuirea amintită, dezba
terile au relevat însemnătatea 
mare pe care o are prevenirea șl 
combaterea bolilor ți dăunătorilor. 
Unii participant s-au plîns că ma
șinile M.S.P.P. nu sînt construite 
special pentru a stropi partea in
ferioară a frunzelor, în vederea 
combaterii manei. Aceasta înseam
nă că nu a fost popularizată, pen
tru a fi cunoscută, adaptarea e- 
fectuată mașinii la stațiunea ex
perimentală Brașov.

Mulți participanți la consfătuire 
s-au referit la problemele de care 
depinde evitarea pierderilor pro

vocate de neglijențele care au loc 
la transportul și manipularea car
tofilor de la producători la consu
matori care trec, nici mai mult 
nici mai puțin, decît prin zece 
mîini. Mai multă grijă și respect, 
deci, pentru consumatori.

La consfătuire au fost adoptate 
recomandări privind cultura car
tofilor în 1966, precum și un plan 
de măsuri în care se prevede fo
losirea mai eficientă a condițiilor 
naturale favorabile și a bazei teh- 
nico-materiale pentru mărirea șl 
îmbunătățirea calității producției, 
îndeplinirea acestora necesită e- 
forturi susținute din partea orga
nelor de partid, a consiliilor agri
cole și a conducerilor unităților a- 
gricole, astfel ca la consfătuirea ur
mătoare să nu se mai discute despre 
lipsurile ți deficiențele semnalate, d 
să-ți facă loc aprecierile că piața este 
bine aprovizionată cu cartofi, că sînt 
satisfăcute toate cerinfele Industriei.
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perior celui aflat în fabricație — 
ne-a spus secretarul comitetului de 
partid, tov. VASILE ClRSTEA. 
Poate că tovarășii din direcția ge
nerală de resort din Ministerul 
Comerțului Interior sînt de altă 
părere. Atunci de ce nu își pre
cizează o dată punctul de ve
dere ? De un an de zile tot aș
teptăm observațiile la prototipul 
oferit de noi.

Este clar că ne aflăm în fața 
unui caz de conservatorism care 
împiedică asimilarea în fabricație 
a unor produse superioare calitativ. 
Iată ce ne spune directorul tehnic 
al Direcției generale de mecanică 
fină din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, ing. VASI
LE ȘERBĂNESCU.

— In general, organele comer
țului se hotărăsc greu atunci cînd 
e vorba de asimilarea unul nou 
produs. In cazul de față se pare 
că s-a atins culmea tărăgănării.

Cred totuși că din trimestrul II al 
acestui an se va introduce în fa
bricație agregatul îmbunătățit... 
dar pe vechea casetă a frigide
rului.

— Cum s-ar zice, jumătăți de 
măsură. Se vor menține și-n viitor 
carențele vechii casete ?

—■ Intr-adevăr. Bine că totuși 
s-a făcut un prim pas.

— Pe cînd următorul ?
— Totul depinde de organele 

comerțului. Dacă în această lună 
ne vor comunica observațiile, 
în anul viitor vom fabrica un fri
gider perfecționat din toate punc
tele de vedere.

Am cerut și părerea repre
zentanților comerțului. Iată ce 
ne-a spus ing. MIRCEA DRĂ- 
GHICESCU, director general ad
junct în Ministerul Comerțului In
terior :

— Niciodată nu ne-am opus 
introducerii noului. Dimpotrivă! 
Comerțul a impulsionat industria

să asimileze cele mai bune mo
dele.

— Dar în cazul frigiderului ?
— Am primit prototipul și do

cumentația. Am auzit însă că agre
gatul frigorific nu ar corespunde.

— Dar conducerea întreprinderii 
din Sadu reproșează că nu v-ați 
formulat observațiile, ceea ce ține 
lucrurile în loc.

—• Ca formă nu avem nimic de 
obiectat. Ne place.

Răspunsul directorului general 
adjunct e în contradicție cu păre
rea ing. GHEORGHE RUSU, din 
serviciul de produse electrotehnice 
din Ministerul Comerțului Interior.

— De fapt, nici nu avem ce să 
comunicăm întreprinderii din Sa
du. Prototipul a trecut doar pe la 
direcția noastră generală. Ceea ce 
am văzut atunci în treacăt nu 
ne-a mulțumit. Nu-mi amintesc să 
fi văzut o documentație în acest 
sens.

Intrucît nu am primit un răs
puns satisfăcător din partea orga
nelor comerțului, ne-am deplasat 
din nou la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Aici am 
discutat cu unul dintre cei care 
au conlucrat direct cu specialiștii 
comerțului, ing. NICOLAE PALO- 
ȘANU, tehnolog la serviciul teh
nic din cadrul Direcției generale 
de mecanică fină.

— La 15 Ianuarie 1965, prototipul 
frigiderului, împreună cu albumul de 
prezentare și cu studiul tehnico-eco- 
nomic, a fost depus la serviciul de 
standarde, calitate și omologări din 
cadrul Direcției generale pentru co
merțul cu produse metalo-chimice, 
mobilă și materiale de construcții.

După patru zile, la cererea acestei 
direcții generale, am trimis proto
tipul la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria electro
tehnică (I.C.P.E.). Specialiștii de 
aici l-au supus diferitelor probe și 
au emis buletinul de încercare nr. 
5566 din 27 aprilie 1965, prin care 
se certifică valoarea performanțelor 
frigiderului. Comerțul a tăcut însă 
mai departe. Spre sfîrșitul anului 
1965, a fost adusă din nou în dis
cuția comerțului problema noului 
frigider. Același prototip, care și 
acum se află la I.C.P.E., a fost 
prezentat specialiștilor comerțului.

— Cine anume din partea co
merțului e direct vizat în această 
odisee a frigiderului ?

— Inginerii Marius Bretan, 
Gheorghe Rusu și alții. Din capul 
locului, fără a examina caracteris
ticile tehnice și economice ale nou
lui tip de frigider ei și-au expri
mat îndoieli. Le-am cerut să ne 
arate ce observații au de făcut. Au 
refuzat. Au solicitat, în schimb, alt 
model, deși există un buletin de 
încercări care specifică, negru pe 
alb, că prototipul prezentat are di
mensiuni exterioare reduse și ca
pacitate utilă mai mare decît tipu
rile precedente. Ing, Marius Bre
tan a cerut în ianuarie anul curent 
ca I.C.P.E. să facă mai întîi un 
studiu... pentru forma dulapului 
și numai după aceea își vor spu
ne și organele comerțului punctul 
lor de vedere. După cum se vede, 
specialiștii comerțului bagă din 
nou bețe în roate, dar eu cred că 
în ultimă instanță este vorba de 
o încercare de a fugi de răspun
dere.

Cele relatate dovedesc că specialiștii din Ministerul Comer
țului Interior au probabil mari îndoieli în legătură cu avantajele 
noului tip de frigider. Nu punem la îndoială competența lor, dar 
faptele sînt fapte. In loc să analizeze amănunțit prototipul și docu
mentația lui tehnică, să facă observații judicioase, să-și formu
leze clar punctele de vedere, înmormîntează cazul în arhive. 
De situația creată în cazul asimilării noului tip de frigi
der se face răspunzătoare și Direcția generală de mecanică fină 
din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Ca for tutelar, ea 
avea datoria să sprijine cu mai multă fermitate inițiativa între
prinderii, să intervină hotărît ca organele comerțului să dea un 
răspuns imediat și competent și să nu se lase antrenată în dis
cuții sterile, birocratice. Se cuvine ca cele două ministere să ana
lizeze cu spirit de răspundere oportunitatea asimilării noului tip de 
frigider și să ajungă cît mai repede la un punct de vedere comun.



Lucrările Comitetului 
celor 18 state 
pentru tawiittt

Cuvintarea reprezentantului 
Republicii Socialiste România

GENEVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
cadrul Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, care își desfășoa
ră lucrările la Geneva, continuă 
dezbaterile generale în legătură cu 
principalele probleme discutate la 
actuala sesiune a Comitetului.

în ședința din 10 februarie, pre
zidată de șeful delegației Braziliei, 
a luat cuvîntul șeful delegației Re
publicii Socialiste România, amba
sadorul Vasile Dumitrescu.

în intervenția sa, reprezentantul 
român s-a referit, în primul rînd, la 
continuarea și intensificarea agre
siunii armate a Statelor Unite ale 
Americii împotriva poporului viet
namez, care a creat un serios pe
ricol pentru pacea și securitatea 
din Asia de sud-est și din lumea 
întreagă. Expunînd poziția țării 
noastre, el a relevat sprijinul pe 
care țara noastră îl acordă poziției 
în patru puncte a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și pro
gramului Frontului Național de Eli
berare — unicul reprezentant le
gitim al poporului din Vietnamul 
de sud.

„Comitetul celor 18 nu poate să 
rămînă indiferent — a spus V. Du
mitrescu — atunci cînd o mare 
putere, membră a acestui Comitet, 
întreprinde acțiuni agresive care 
sporesc încordarea în lume, agra
vează pericolele pentru pacea și 
securitatea internațională, aducînd 
astfel serioase prejudicii activității 
pe care sîntem chemați să o depu
nem în vederea îndeplinirii man
datului ce ne-a fost încredințat".

Referindu-se la sarcinile Comi
tetului celor 18 state, șeful delega
ției române a declarat că în epoca 
noastră, caracterizată prin apariția 
și consolidarea unui număr tot 
mai mare de state independente, 
pacea și securitatea generală nu 
pot fi clădite decît pe respectarea 
strictă a independenței și suvera
nității statelor, pe egalitate în 
drepturi și neamestec în treburile 
lor interne.

Toate popoarele, mari și mici, au 
în egală măsură dreptul la pace și 
securitate și trebuie să se poată 
bucura în mod egal de el.

Cursa înarmărilor, și în primul 
rînd primejdia nucleară pe care a- 
ceasta o generează, afectează în 
egală măsură siguranța, dreptul la 
viață al tuturor popoarelor.

Pornind de la aceasta, delegația 
română consideră că în cadrul lu
crărilor Comitetului celor 18 state 
ar trebui să se acorde cea mai 
mare atenție măsurilor majore și 
urgente de dezarmare, cum ar fi 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare și oricăror alte arme de dis
trugere în masă, lichidarea tuturor 
stocurilor existente de asemenea 
arme. Un prim pas în această di
recție l-ar constitui asumarea de 
către puterile nucleare a obligației 
de a nu folosi cel dintîi asemenea 
arme.

Reprezentantul român a declarat 
că bazele militare și prezența tru
pelor străine pe teritoriul altor 
state sînt factori de amenințare a 
păcii și securității internaționale 
și exercită o influență negativă a- 
supra relațiilor dintre state. Inte
resul întăririi păcii, al eliminării 
oricăror forme de amestec în tre
burile altor popoare, reclamă des
ființarea bazelor militare străine, 
retragerea tuturor trupelor aflate 
pe teritoriul altor state, măsuri 

care se află pe ordinea de zi a 
acestui comitet.

El a reafirmat în continuare po
ziția țării noastre în favoarea 
creării de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii, pentru 
lichidarea blocurilor militare.

în ceea ce privește problema 
nerăspîndirii armelor nucleare 
care, de asemenea, figurează pe 
ordinea de zi a acestei Conferințe, 
șeful delegației române a declarat 
că pentru a servi cu adevărat 
cauza securității generale și pen
tru a merita încrederea popoare
lor, este necesar ca ea să consti
tuie o parte integrantă a unui 
complex de măsuri eficace, menit 
să ducă la eliminarea pericolului 
nuclear, la realizarea dezarmării 
generale. Avem în vedere astfel 
de măsuri ca interzicerea folosirii 
armelor nucleare și a oricăror alte 
arme de distrugere în masă — iar 
ca prim pas în această direcție — 
angajamentul puterilor nucleare 
de a nu le folosi cel dintîi, distru
gerea stocurilor create, lichidarea 
bazelor militare străine și retra
gerea trupelor de pe teritoriile al
tor state.

După cum au subliniat nume
roase delegații atît la sesiunea a 
XX-a a Adunării Generale a 
O.N.U. cît și la această conferință, 
un acord de nerăspîndire a arme
lor nucleare care ar prevedea, în 
mod unilateral, obligații numai 
pentru puterile nenucleare, nu ar 
răspunde cerinței legitime a fiecă
rui popor de a-și vedea asigurat 
dreptul egal la securitate. El tre
buie să conțină obligații adecuate 
și pentru puterile nucleare, astfel 
încît să ofere garanții pentru 
securitatea tuturor statelor, să fie 
în măsură să întrunească o ade
ziune cît mai largă.

Nerăspîndirea armelor nucleare 
nu poate fi concepută ca un scop 
în sine, ea fiind una din măsurile 
componente ale programului de 
dezarmare nucleară, în a cărui în
făptuire neîntîrziată o răspundere 
deosebită revine puterilor nucle
are și spre care trebuie să convear
gă eforturile noastre comune.

V. Dumitrescu a declarat în con
tinuare că țara noastră se pronun
ță împotriva planurilor de consti
tuire a forțelor nucleare multila
terale sau atlantice ale N.A.T.O., 
împotriva oricăror alte proiecte de 
acest gen care, după părerea noas
tră, n-ar avea decît efecte negati
ve atît asupra relațiilor dintre state 
în general, cît și asupra desfășu
rării negocierilor noastre.

El s-a exprimat în același timp 
în sprijinul propunerilor guvernu
lui R. D. Germane, prezentate re
cent în Comitet, privind eliminarea 
armelor nucleare de pe teritoriul 
german.

Reprezentantul român a reafir
mat sprijinul pe care România l-a 
acordat și îl acordă ideii convocă
rii unei Conferințe mondiale de 
dezarmare cu participarea tuturor 
statelor.

★
A avut loc apoi un schimb de 

vederi în legătură cu unele pro
bleme de procedură privind desfă
șurarea viitoare a ședințelor. La 
discuții au participat delegații Sta
telor Unite, Italiei, Indiei și Repu
blicii Arabe Unite.

■Următoarea ședință a Comitetu
lui celor 18 va avea loc la 15 fe
bruarie. 1

După cum s-a mal anunțat, In ultimul timp In Belgia a avut loc un șir de greve ale minerilor din regiunea 
carboniferă Llmbourg. Conflictul dintre mineri șl guvem a dus la actuala criză politică din țară. Studenții 

din Gând demonstreazâ pe străzile orașului, manlfest!ndu-șl solidaritatea cu minerii greviști

Italia

SE PRELUNGESC...
ROMA 10, Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite : 
Președintele republicii, Saragat, 
și-a continuat joi consultările cu 
personalitățile politice italiene în 
vederea soluționării crizei de gu
vern. în cursul dimineții el i-a pri
mit pe Ruini, fost președinte al Se
natului, Leonș, fost președinte al 
Camerei Deputaților, și alții. în 
cursul după-amiezii au urmat foștii 
prim-miniștri Parri, Pella, Fanfani 
și Scelba, precum și președinții 
grupurilor parlamentare ale Parti
dului comunist și Partidului demo- 
crat-creștin. Amănunte în legătură 
cu convorbirile lui Saragat nu se 
cunosc, deoarece personalitățile 
consultate nu fac declarații presei. 
Un singur lucru se știe și anume 
că cei trei parteneri ai democrat- 
creștinilor (socialiștii, social-demo- 
crații și republicanii) l-au desem
nat pe Aldo Moro pentru a forma 
noul guvern. Democrat-creștinii nu 
au dat încă o declarație oficială dar 
se știe că pe lîngă Moro aceștia au 
mai propus și alte personalități din 
cadrul partidului lor.

Ecuador Manifestații 

antiguvernamentale

QUITO 10 (Agerpres). — Junta 
militară din Ecuador a demis pe 
generalul Antonin Rivas Hidalgo 
din funcția de șef al statului ma
jor al forțelor armate ecuadorie- 
ne.

între timp, potrivit relatărilor 
agenției Reuter, în ciuda institui
rii legii marțiale, în diferite orașe 
ecuadoriene studenții și muncitorii 
continuă manifestațiile antiguver
namentale cerînd abolirea regimu
lui dictatorial. Numeroși manifes- 
tanți au fost atacați cu brutali
tate de poliție.

Încă 0 miliarde de dolari

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Comisia senatorială pentru forțele 
armate a aprobat miercuri o lege 
prin care președintele Johnson 
este autorizat să folosească noi 
credite în valoare de 4,8 miliarde 
dolari pentru nevoile extinderii 
războiului din Vietnam. Aceste 
credite vor fi destinate achizițio
nării de elicoptere, avioane și ra
chete, construirii de porturi și ae
rodromuri, precum și a altor in
stalații militare. Noile credite care 
fac parte din suma de 12,7 miliar
de dolari cerută de președintele

COMUNICAT 
SOVIEMAFGAN

MOSCOVA 10 (Agerpres). — în 
urma vizitei făcute între 1 și 10 fe
bruarie în U.R.S.S. de M. H. Mai- 
wandwal, primul ministru al Afga
nistanului, la Moscova a fost dat 
publicității un comunicat în care 
părțile își exprimă satisfacția în 
legătură cu relațiile existente între 
cele două țări, care „au un carac
ter cu adevărat prietenesc de bună 
vecinătate și corespund intereselor 
vitale ale poporului sovietic și af
gan. Păstrarea și consolidarea aces
tor relații servește intereselor păcii 
și securității în această regiune a 
Asiei și în lumea întreagă".

în comunicat se arată că părțile 
au discutat probleme legate de si
tuația internațională actuală. Ele 
și-au exprimat îngrijorarea în le
gătură cu agresiunea americană în 
Vietnam și au subliniat că „pro
blema vietnameză poate fi rezol
vată numai pe baza acordurilor de 
la Geneva". Părțile au subliniat, de 
asemenea, că R. P. Chineză trebuie 
să ocupe în O.N.U. locul ce-i re
vine de drept.

L. Brejnev, A. Kosîghin și N. 
Podgornîi au acceptat invitația de 
a face o vizită în Afganistan.

Johnson pentru a finanța războiul 
din Vietnam urmează să fie su
puse miercurea viitoare aprobării 
Senatului și apoi Camerei Re
prezentanților.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al secretaru
lui general al O.N.U. a dat publi
cității o declarație a lui U Thant 
în care acesta se disociază de „con
sultările private" inițiate de diplo
mația americană la Națiunile Uni
te în legătură cu situația din 
Vietnam. „U Thant — se arată în 
declarație — continuă inițiativa sa 
independentă care urmărește con
vocarea unei conferințe la Ge
neva într-o formă care să aducă 
la masa tratativelor toate părțile 
beligerante".

Teritoriul
R. D. Vietnam 
din non bombardat

HANOI 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., nume
roase formațiuni de avioane ameri
cane, decolînd de pe navele port
avion ale flotei a 7-a și de la ba
zele din Vietnamul de sud și Tai- 
landa, au pătruns la 9 februarie în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd și mitraliind regiuni 
populate și obiective economice. Au 
fost doborîte două avioane ataca
toare. în total, deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam au fost doborîte 
cu începere de la 5 august 1964, un 
număr de 876 de avioane.

★
Purtătorul de cuvînt al Ministe

rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care protestează împotriva 
hotărîrii președintelui Filipinelor 
de a trimite în Vietnamul de sud 
peste 2 000 de militari, care să par
ticipe la războiul de agresiune îm
potriva Vietnamului de sud.

încetarea din viață 
a tovarășului 

Ignacio Hidalgo de Cisneros 
TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA
Vă exprimăm sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Ignacio Hidalgo de Cisneros, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Spania.

în persoana tovarășului Hidalgo de Cisneros comuniștii spanioli au 
pierdut un tovarăș care și-a consacrat întreaga sa viață luptei împo
triva fascismului, pentru un viitor luminos al poporului spaniol.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

La 9 februarie 1966 a încetat din 
viață, în urma unei neașteptate și 
grele boli, Ignacio Hidalgo de Cis
neros, erou legendar al poporului 
spaniol, general de aviație,'membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Spania.

Ignacio Hidalgo de Cisneros s-a 
născut în orașul Vitoria, provincia 
Alava (Țara Bască), la 11 iulie 1894, 
într-o familie aristocratică. îmbră- 
țișînd de tînăr cariera militară a 
fost atras de aviație, care pe atunci 
făcea primii pași în Spania. Avia
tor militar, Hidalgo de Cisneros a 
participat la războiul din Maroc în 
anii ’20. Viziunea războiului nejust 
din Maroc a rămas profund întipă
rită în sufletul său, determinînd o 
cotitură radicală în concepțiile sale 
din tinerețe.

în rîndurile armatei, Ignacio Hi
dalgo de Cisneros a intrat în con
tact cu alți ofițeri progresiști care 
se ridicau împotriva nedreptăților 
sociale din Spania și în 1930 a par
ticipat la răscoala republicană a 
aviatorilor de pe aerodromul Cua- 
tro Vientos de lîngă Madrid.

în perioada regimului republican 
(1931—1939), Ignacio Hidalgo de 
Cisneros a ocupat funcții de răs
pundere, făcînd tot posibilul pen
tru a infringe răscoala militaro-r 
fascistă, care timp de trei ani' 
(1936—1939) a însîngerat Spania. 
Datorită lui și altor ofițeri republi
cani forțele aviației s-au pus în 
slujba poporului. Expert și pilot 
curajos, Ignacio Hidalgo de Cisne
ros a luptat cu eroism și hotărîre 
în bătăliile purtate împotriva inva
datorilor hitleriști și musolinieni în

UN GRUP DE TOVARĂȘI 
SPANIOLI

Agențiile de presă anunță că la Santo Domingo au avut loc joi noi 
incidente. Universitatea națională a decretat trei zile de doliu în me
moria victimelor poliției. După cum se știe, miercuri în capitala do
minicană au avut loc ciocniri violente între studenți și poliție, în urma 
cărora s-au înregistrat șapte morți și peste 50 de răniți. Printre cel 
uciși se află patru studenți și Ricardo Caamano Tejada, unul din li
derii mișcării constituționaliste. în fotografie : Poliția gata să des

chidă focul asupra demonstranților la manifestația de miercuri

Spania. A fost avansat general și 
numit comandant-șef al Forțelor 
Aeriene al Republicii Spaniole. In 
urma istoricei apărări a Madridu
lui (noiembrie 1936), fiind martor 
ocular al eroismului și patriotismu
lui comuniștilor, Hidalgo de Cis
neros a intrat în rîndurile Partidu
lui Comunist din Spania pentru „a 
fi mai eficace la postul meu și în 
luptă", după cum a scris în cartea 
sa de memorii „Cotitura". De la 
Congresul al V-lea al partidului 
(1954) pînă la moarte a fost mem
bru al C.C. al P.C. din Spania.

Strălucita biografie militară și 
politică a lui Ignacio Hidalgo de 
Cisneros nu epuizează extraordinara 
sa personalitate. A fost un om blind 
și cinstit, modest și cordial, pro
fund convins de justețea drumului 
pe care a mers, de victoria finală 
a cauzei democratice și populare în 
Spania. în ultimul timp a trăit ca 
emigrant politic în Republica So
cialistă România pe care o cunoș
tea și o iubea și unde a găsit căl
dură și afecțiune. A murit în
conjurat de stima și dragostea 
tuturor celor care l-au cunoscut.

Să se odihnească în pace Igna
cio Hidalgo de Cisneros, ilustru 
comandant militar progresist, fi
gură nobilă și curajoasă, întruchi
pare a celor mai bune virtuți ale 
poporului spaniol, pentru a cărui 
eliberare socială și politică și-a 
dedicat întreaga sa viață, pînă la 
ultima răsuflare !

MOSCOVA

Luna a constituit joi 
obiectul unei conferin
țe de presă care a a- 
traj la Casa oamenilor 
de știință din Moscova 
un mare număr de zia
riști. Conferința a fost 
deschisă de președin
tele Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., acad. 
M. Keldîș, care a îm
părtășit primele con
cluzii științifice oferite 
de interesanta expe
riență desfășurată în 
Cosmos prin aseleniza
rea lină a stafiei auto
mate „Luna-9".

înfăptuirea aseleni
zării line reprezintă o 
problemă tehnică deo
sebit de dificilă — a 
spus vorbitorul. Mijlo
cul principal pentru a- 
sigurarea succesului a 
constat în reglarea frî- 
nării. Frînele reactive 
au intrat în acțiune în 
apropierea solului lu
nar cu o precizie ex
tremă, micșorînd viteza 
de cădere a stației de 
la 2 600 metri — la 
cîțiva metri pe secun
dă. în acest timp, ca
mera de televiziune a 

transmis necontenit I- 
magini înconjurătoare 
stației, deosebit de 
prețioase pentru di
rijarea frînelor auto-

COLOCVIU
DESPRE
„LUNA-9“
mate. El a decla
rat că următoarea e- 
tapă importantă în dez
voltarea cosmonauticii 
va fi crearea de apa
rate automate care vor 
transporta pe alte cor
puri cerești utilaje ști
ințifice, apoi vor urma 
zborurile oamenilor.

După aselenizare —

a arătat prof. A. Lebe
dinski — camera de 
televiziune a stației a 
început să transmită i- 
magini de pe solul lu
nar pe care îl „privea" 
de la o înălțime de 60 
de centimetri și cu o 
rază de vizibilitate de 
aproximativ 1,5 km. 
Pentru prima dată au 
putut fi distinse ace
leași detalii pe care 
le-ar distinge ochiul o- 
menesc. Transmisiile de 
imagini au avut loc de 
cîteva ori în timp ce 
Soarele se afla la ori
zontul lunar la înălțimi 
diferite. Prof. A. Lebe
dinski a subliniat im
portanța fotografierii 
de mai mulfe ori a pei
sajului înconjurător,
cînd Soarele se afla la 
înălțimi diferite deasu
pra orizontului. Locul 
aselenizării a fost ales 
într-o zonă care, la 
data lansării, se afla în 
dimineața lunară, cînd 
exisfau cele mai favo
rabile condiții pentru 
asigurarea regimului 
termic al stației. în 
continuare el a comu
nicat că în cursul zbo
rului stației „Luna-9” 
s-au măsurat dozele de 
radiații din spațiul in
terplanetar și la supra
fața Lunii. Intensitatea 

radiației pe suprafața 
Lunii s-a dovedit a fi 
de 30 milirazi pe zi. A 
fost descoperită și o 
radiație suplimentară, 
provocată, probabil, de 
reacțiile nucleare care 
au loc sub acțiunea 
razelor cosmice în stra
turile de la suprafața 
Lunii.

De o deosebită Im-

porfanță științifică sînt 
fotografiile transmise 
pe Pămînt. Examinarea 
multilaterală a imagini
lor obținute de la 
„Luna-9" — a declarat 
acad. A. Vinogradov 
— arată că „mările" 
lunare sînt formate din 
revărsări de lavă bazal- 
fică. Adînciturile s-au 
format, probabil, acolo 
unde au existat pungi 
de gaze în lava incan
descentă, iar pietrele 
care se văd în fotogra
fii au fost aruncate ta 

suprafața lavei, după 
răcirea acesteia, de ex
ploziile vulcanilor sau 
ca urmare a căderii 
mefeorijilor.

— Poate oare un 
cosmonaut să trăiască 
șl să muncească pe 
Lună?

— Fără îndoială, a 
spus acad. Keldîș. De
sigur, cu măsurile de 

protecție corespunză
toare.

Răspunzînd la o în
trebare referitoare la 
etapele principale care 
urmează să fie înfăp
tuite pentru asigurarea 
aselenizării unei nave 
cosmice pilotate, acad. 
M. Keldîș a arătat că, 
din punct de vedere 
al importantei, aseleni
zarea lină poate fi a- 
semuită doar cu pro
blema reîntoarcerii pe 
Pămînt. în această 
viitoare etapă, nava

cosmică va trebui să 
se apropie de Pămînt 
cu a doua viteză cos
mică — 11 mii de
metri pe secundă, în 
loc de 8 mii de metri 
pe secundă. Vorbitorul 
a arătat că mai trebuie 
rezolvate două proble
me principale : cum să 
fie ridicată nava de pe 
Lună, asigurîndu-se in-

MHBasBnMnnmBsra 

trarea ei în atmosfera 
Pămînfului și cum să se 
asigure aterizarea.

La o întrebare refe
ritoare la întrecerea 
oamenilor de știinfă 
sovietici și americani 
în cucerirea Cosmosu
lui, președintele Aca
demiei de Știin)e a 
U.R.S.S. a răspuns : 
„Cred că în acest do
meniu nu trebuie să 
existe întrecere, ci co
laborare".

A. MUNTEANU

Campania electo
rală din Austria este 
pe jumătate consu
mată. Pozițiile și pro
gramele partidelor 
sînt de acum cunos
cute iar argumentele 
în cea mai mare par
te epuizate. Disputa 
se poartă între cele 
două partide ale coa
liției guvernamentale, 
populist și socialist. 
Fiecare dorește să ob
țină o majoritate su
ficientă a voturilor și 
a locurilor în parla
ment și, pe această 
bază, dreptul de a 
forma guvernul.

Partidul populist 
s-a pronunțat împo
triva unui sistem „ri
gid și steril al coali
ției", arătînd că pro
blema ce se pune 
constă în forma în 
care vor relua parti
dele populist și socia
list cooperarea. Con
ducătorii populiști nu 
au exclus în cuvîntă- 
rile lor electorale 
posibilitatea acceptă
rii altor combinații. 

Partidul socialist s-a 
declarat însă pentru 
continuarea coaliției 
în modul în care ea a 
funcționat pînă acum.

AUSTRII

IM PREAIMA

ALEGERILOR
O chestiune abordată 
aproape zilnic de pro
paganda partidului 
populist este aceea pe 
care ziarele acestui 
partid o denumesc 

„pericolul frontului 
popular". Se are în 
vedere hotărîrea Par
tidului Comunist 
Austriac de a prezen
ta candidați într-o 
singură circumscrip
ție electorală și de a 
acorda partidului so
cialist voturile sale în 
celelalte 24 de cir
cumscripții.

Față de alegerile 
din 1962, listele elec
torale înscriu de data 
aceasta un partid în 
plus, cel format de 
fostul ministru de in
terne Olah. Presa e- 
vită să anticipeze a- 
supra șanselor aces
tuia. Totodată, se 
așteaptă verdictul ur
nelor în ce privește 
partidul liberal, de 
extremă dreaptă, ca
re în ultima perioadă 
a înregistrat pierderi 
de voturi. In alegerile 
din 1962 partidul 
populist a întrunit 81 
locuri în parlament, 
iar partidul socialist 
76. Ce modificări vor 
aduce alegerile de la 
6 martie este greu de 
presupus în actuala 
conjunctură politică 
austriacă.

Petre STANCESCU

H ATENA. 80 000 de muncitori me- 
talurgiști din întreaga Grecie au 

declarat joi o grevă de 24 de 
ore. La Atena și Pireu greviștii 
au organizat un mare miting în 
cadrul căruia și-au susținut reven
dicările.

Cffl MOSCOVA. în cadrul adunării 
generale anuale a Academiei de 

Științe a U.R.S.S., 35 de oameni de 
știință cu renume mondial din diver
se țări au fost aleși membri străini 
ai Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Din România, ca membri străini ai 
Academiei de Științe a U.R.S.S., au 
fost aleși academicienii Șerban Ți- 
țeica, Ilie Murgulescu și Costin Ne- 
nițescu.

gJSjl BRIONI. Iosip Broz Tito, pre- 
ședințele R.S.F. Iugoslavia, a 

primit pe Ahmed Taieb Benhima, 
ministrul afacerilor externe al Ma
rocului, care i-a înmînat un mesaj 
personal din partea regelui Hassan 
al Il-lea al Marocului.

Kg DELHI. în conformitate cu 
acordul dintre India și Pakis

tan, au fost reluate zborurile avioa
nelor civile indiene pe ruta Benga
lul de vest-statul Assam, care trece 
pe deasupra Pakistanului de est.

E35 PARIS. Procurorul Republicii fran- 
Effl ceze a cerut Joi seara judecătorului 
de instrucție Zollinger traducerea în 
fața justiției a Iui Marcel Le Roy, ofițer 
în serviciul de documentare externă și 
contraspionaj francez.

ES NOUAKCHOTT. In urma unor fn- 
*'“® cldente care au avut loc miercuri 
în capitala Mauritaniei, provocînd ră
nirea mai multor persoane, guvernul de 
Ia Nouakchott a instituit starea excep
țională.
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