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Valoareamai bine
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agricole

de mașini electrice, 
aceasta o chestiune 
întrucît în acești ani 

contemporană va e-
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Constituirea Uniunii 
raionale Băilești a 
cooperativelor agricole

Conferințele de constituire a 
Uniunilor raionale ale coopera
tivelor agricole, care au loc în 
aceste zile, dezbat cele mai im
portante probleme privind dez
voltarea agriculturii cooperatis
te, stabilesc, pe baza propunerilor 
făcute, măsurile menite să ducă 
la sporirea producției, valorifi
carea acesteia în bune condiții.

Exprimîndu-și adeziunea față 
de proiectele de statut ale coo
perativei agricole, uniunilor coo- 

batiste și Casei de pensii, par- 
ticipanții la conferințe au subli
niat importanța măsurilor luate 
de partid privind crearea unor 
organe proprii de conducere a 
cooperativelor agricole, care să 
contribuie la folosirea mai de
plină a marilor rezerve de spo
rire a producției agricole, la îm
binarea. armonioasă a interese
lor țărănimii cooperatiste cu in
teresele generale ale țării.

Zilele trecute a avut loc confe
rința pentru constituire a Uniunii 
raionale Băilești a cooperativelor 
agricole. Au fost discutate proble
me multiple ale dezvoltării agri
culturii acestui raion, cel mai mare 
raion agricol din regiunea Oltenia. 
Cele 43 cooperative de producție 
au obținut succese importante în 
dezvoltarea lor economică și orga
nizatorică. Proprietatea coopera
tistă se ridică la 225 milioane lei. 
In 1965, recoltele au fost cu 20—25 
la sută mai mari decît media ulti
milor 3—4 ani. Pe fondul acestor 
realizări a fost bir.e primită și în 
rajonul Băilești ideea creării unui 

propriu de conducere a coo
perativelor agricole. El a fost con
stituit, pe baza indicațiilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1965, cu prilejul recentei conferin
țe care a ales Uniunea raională a 
cooperativelor agricole.

Ion PERȘINARU

H O valoroasă 
lucrare de statis-

Tehnica și estetica 
se exclud?
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U SCRUMIERA
NEAGRĂ
Reportaj dintr-o călătorie 
în R. D. Vietnam 
de Pop Simion

(pag. a IlI-a)

Ion Masca, turnător la ofelăria 
Combinatului siderurgic Reșița, 
este în felul său un adevărat 
recordman. în cei douăzeci de 
ani de meserie el și-a adus con
tribuția la elaborarea a peste 

38 900 șarje de oțel

lucrurilor

Petru VINTILA

PUTEM ASIGURA

INTERNAȚIONALĂ

• Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe ai
R. 0. Vietnam

— Condamnă ho
tărârile adoptate la 
Honolulu in cadrul 
conferinței ameri
cano — sud-vietna- 
meze la nivel înalt.

® Demisia guvernului 
belgian acceptată

— Un comunicat ofi
cial, după audiența pri
mului ministru la rege, 
a anunțat că demisia 
guvernului a fost accep
tată (relatări despre des
fășurarea ultimelor eve
nimente politice într-o 
corespondență în pag. 
a Vl-a)

® Propunere pentru o 
discuție publică asu
pra căii de înlăturare 
a scindării Germaniei

— Scrisoarea adre
sată de Walter Ul- 
bricht delegaților la 
Congresul P.S.D.G. 
de la Dortmund.

• FEROVIARII BRITANICI 
DECLANȘEAZĂ GREVA 
GENERALĂ

— întrucît tratativele 
cu guvernul au eșuat, 
liderii sindicatului fero
viarilor au menținut or
dinul de grevă generală 
pentru luni — s-a anun
țat ieri la Londra.

De tund s-a descoperit for
midabila energie concentrată 
în microcosm, parcă ni s-a a- 
dus aminte că ți lucrurile mici, 
în aparență modeste și neîn
semnate, cuprind valori dem
ne de luat în seamă, uneori 
chiar fabuloase. întrebați o 
croitoreasă ce anume i se pare 
a fi mai important în univer
sul ei de artizanat textil și va 
răspunde că primordial este 
acul. Te-ai dus la magazin 
să-ți cumperi o cămașă, dar ai 
nimerit una căreia a doua zi 
nasturii au început să-i cadă, 
parc-ar fi fost cusuți cu o 
precară ață de funigei și pă
ianjen. Ai vîrît apoi cămașa 
în mașina de spălat și bagi de 
seamă că după spălat reverul 
i s-a micșorat cu două numere 
și că te strînge sub omușor. Ai 
cumpărat o carte și, dînd s-o 
citești, vezi că numărătoarea e 
de-andoaselea. Nici firul Ari- 
adnei nu te-ar mai descurca 
intr-un asemenea labirint de 
hîrtie și tipar. Am văzut un 
elev ducînd la școală o lădi- 
ță plină cu piulițe, șuruburi, 
capete de țevi și chiar rezer
ve metalice de pixuri, cîntă- 
rind în total vreo zece kilogra
me de fier vechi. Grija lui de 
miniaturist exercitată pe lu
cruri mărunte s-a dovedit va
loroasă prin tenacitate și dura
tă. Greutatea fierului vechi a- 
dunat astfel cu degetarul și cu 
suta de grame a ajuns să cîn- 
tărească măcar cît o mașină de 
cusut, scoasă din fabrică și pu
să în vitrina magazinului „Teh- 
nometal". întrebați un brutar 
cîtă pîine se poate coace 
din sutele de milioane de spi
ce pe care pionierii le adună 
în crugul verii ca pe niște 
flori ale bunului simț și ale 
hărniciei lipsite de orgoliuI 
Sînt miliarde de gesturi și de 
lucruri mici pe care adesea 
nici nu le observăm. In toate 
aceste cazuri, conștiința tre
buie să stea lîngă aritmetica 
elementară. Să nu uităm, de 
pildă, că acul, pînă să capete 
vîrf și ureche, a stat și el în 
vatra marilor cuptoare de oțel, 
a irupt frenetic și victorios

Corespondentă 
din

I
I
I
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noile tipuri 
Consider 
esențială, 
tehnica 
volua rapid. Tn aceste condiții, 
apare clar necesitatea confruntării 
permanente a prevederilor planului 
de asimilare cu perspectiva, pentru a 
se cunoaște din timp tendințele noi 
care vor apărea în tehnică și nivelul 
posibil fa care pot ajunge performan
tele noilor tipuri de produse.

Ce anume ar fi util să se ia în 
considerație pentru a se asigura 
rezultate superioare în diversifi
carea producției și optimizarea ci
clurilor de asimilare ? înain
te de toate, este necesar ca 
în cadrul planului de asimilare să se 
adopte cele mal Indicate soluții teh
nice de ansamblu. In principal, posl-

In anii cincinalului, uzina noas
tră va trebui să asimileze o gamă 
lai'gă de tipuri noi de mașini elec
trice. Pentru ca în extinderea no
menclatorului de produse să se ob
țină o eficiență economică maxi
mă, trebuie să lucrăm cu o pers
pectivă clară, pe baza unui pro
gram de asimilare eșalonat judicios 
pe ani. Jaloanele acestui program 
s-au și conturat, fapt care ne per
mite să organizăm mai bine acti
vitatea de concepție și de asimi
lare, dînd un conținut concret lu
crărilor de tipizare și de normali
zare a produselor, subansamblelor 
și pieselor. Dar, ceea ce trebuie a- 
vut în vedere neapărat în reali
zarea programului de asimilare pe 
cinci ani este nivelul tehnic la ca
re vor fi concepute și fabricate(Continuare în pag. a V-a)

un lucru neobișnuit.

„Uite — 
împletit un

lînă. Tu ai obiceiul 
mereu fularele...".

SOCIALA
Ceremonia unei căsătorii 

este întotdeauna un moment 
de mare emoție. Doi tineri 
se hotărăsc să pornească 
împreună în viață. Desigur, 
zile senine și fericite îi vor 
bucura pe proaspeții căsă
toriți, dar vor ști ei oare să 
înfrunte și intemperiile ? An
cheta noastră despre familie 
a pornit deci de la întrebă
rile de mai sus.

Cu ajutorul unor servicii 
de stare civilă și tribunale 
din Capitală am întocmit o 
statistică din care rezultă că 
18 la sută din totalul tine
rilor căsătoriți între anii 
1960—1964 au divorțat. La 
o medie de 1 000 de divor
țuri situația se prezintă 
fel :

1. Tineri căsătoriți de 
an — 14 la sută.

2. Căsătoriți de 2—4
— 49 la sută.

3. Acțiuni 
intate de 
sută.

4.

ast-

un

ani

de divorț îna- 
femei — 19 la

de divorț înain-Acțiuni
fafe de bărbați — 77 la sută. 

Divorț cu consimțămîn- 
ambelor părți — 4 la

5. 
tul 
sută.

FAPTUL DIVERS 
COTIDIAN

(pag. a V-a)

1. Referindu-vă la experiența dumneavoastră 
de viață, care credeți că sint pirghiile menite 
să consolideze și sa dea trăinicie familiei ?,

2. Ați avut vreun moment de cumpănă în viața 
de familie, 
sursele ce

cum l-ați depășit ? Pot fi ocolite 
dezorganizează familia ?

co-6. Tineri divorțați, cu 
pii — 10 la sută.

O primă concluzie : fa
miliile tinere predomină în 
procentajul divorțurilor.

— Care credeți că sînt 
motivele reale ale divorțului 
la familiile tinere ?

lată părerea tov. Gheor- 
ghe Panta, președintele tri
bunalului 1 Mai din Capi
tală :

— Principalul : unele că
sătorii sînt lipsite încă de 
la început de acele valori 
morale menite să asigure trăi
nicia căminului conjugal, afec
țiune reciprocă, cinste, since
ritate. De cîte ori sînt nevoit 
să desfac o căsătorie încerc o 
adîncă tristețe. Și, din păcate, 
cazurile de divorț nu s-au îm
puținat...

— Ce motive se aduc mai 
frecvent ?

— Procesele de divorț de 
anul trecut ne-au înlesnit a- 
numite concluzii, lată-le i

— Părăsirea domiciliului 
conjugal — 12 la sută.

— Neînțelegeri, dezintere
sul unuia din soți față de ce
lălalt sau față de familie — 
40 la sută.

— Violențe provocate de 
lipsa de educație, de beție — 
14 la sută.

— Infidelitate — 30 la sută.
4— Diverse alte cauze — 

la sută.
Este oare pripeala o carac

teristică a tinerilor ? Statisti
cile demonstrează că nu : 82 
la sută din tinerii căsătoriți 
pășesc cu dreptul în viața de 
familie. Marea majoritate con
cepe conviețuirea conjugală 
din prizma unei morale îna
intate. Desfaceri de căsătorii 
din motive strict materiale 
aproape că nu există. Am 
pus unui număr de zece per
soane întrebarea :

— Cînd ați simțit că fami
lia dumneavoastră s-a conso
lidat, a devenit trainică î

Traian Panalf (41 de ani, e- 
lecfrician) : Cînd s-a 
primul nostru copil.

Răspunsuri identice 
și alte cinci persoane.

Maria Adumitresei
ani, țărancă cooperatoare, ra
ionul Huși) : După ce ne-am 
făcut casă și ne-am întocmit 
căminul nostru.

Răspunsuri, înfr-un fel «se
mănătoarea, am primit și de 
la Lucuță Andrei și Lilică 
Gherghiescu, ambii din Bucu
rești : înjghebarea gospodă
riei.

Ion B. (34 ani, profesor) : 
N-aș putea spune precis. A 
fost totuși un moment cînd 
am început să simt că renaște 
căsnicia noastră. După primul 
an de căsătorie soția mea s-a 
îmbolnăvit grav. A sfat mult 
în spitale. începusem să mă 
obișnuiesc cu lipsa ei. în viața 
mea a apărut altă femeie. Așa 
a încolțit în mine ideea divor
țului. Cu o lună înainte de 4

născut

au dat

(26 de

Ieși definitiv din spital l-am 
făcut soției o vizită, 
a spus — ți-am 
fular de 
să pierzi 
în clipa aceea s-a întîmplat 
cu mine
M-a năpădit și pe mine duio
șia. Afecțiunea, grija ei față 
de mine nu se schimbase, 
l-am mărturisit că am fost 
la un pas de a lua o gravă 
hotărîre. „Ți s-a părut...” — 
mi-a răspuns ea.

Cu un gest simplu, spon
tan, dar profund în semnifi
cații, soția lui i-a dat punctul 
de sprijin necesar. Și Ion B. 
și-a regăsit echilibrul.

Cum se poate observa, pă
rerile diferă. Aici nu există și 
nici nu pot exista rețete. Ceea 
ce ar merita refintit este că, 
oamenii au știut ce trebuie să 
facă pentru a-și asigura trăi
nicia căminului familial.

...Să vedem însă ce s-a în- 
fîmpiat cu acei 18 la sută. De 
ce au călcat în viața de fami
lie cu sfîngul ?

Ce rămâne dincolo de na
ivitate I

Semnatarul acestui reportaj 
a asistat recent la destrăma
rea unei familii, la numai cî- 
teva minute de la semnarea 
actului oficial. Întîmplarea în 
sine nu are nimic extraordi
nar. Familia respectivă a fost 
desfăcută de o cauză frec-

bilifățile actuale șl cele viitoare să 
fie judicios folosite, ținindu-se seama 
de etapele în care soluțiile de viitor 
își vor găsi aplicabilitate în produc
ția de serie. Dacă soluțiile tehnice 
adoptate nu sînt corelate judicios 
cu posibilitățile și necesitățile con
crete ale dezvoltării industriei, apar 
inevitabil greutăți în activitatea de 
asimilare. Au fost cazuri cînd s-au 
stabilit soluții de asimilare care, 
deși concrete, în final s-au do
vedit a nu putea fi puse în 
practică. Cauza constă tocmai 
în faptul că s-au apreciat gre
șit posibilitățile de ansamblu ale 
tehnicii. Concludent în acest sens 
este soluția adoptată pentru acțio
narea vinciurilor maritime, cu mo
tor asincron, avînd o singură tura
ție, alimentat la frecvență varia
bilă, în locul soluției motorului a- 
sincron cu trei viteze, alimentat 
la frecvență constantă. Iată de ce 
este nevoie ca alegerea soluțiilor să 
se bazeze pe un studiu tehnico-eco- 
nomic aprofundat, fără a se înțelege 
prin aceasta că trebuie folosit în pro
iectare numai ceea ce este bine cu
noscut și experimentat, Iar elementele 
noi care apar în tehnică să fie lăsate 
pe un plan secundar.

In programul de asimilare pe 
cinci ani, o mare atenție trebuie 
să fie'acordată corelării lucrărilor 
nu numai sub aspect tehnic, ci și 
economic. Unde duce o asemenea 
necorelare se desprinde chiar din

Ing. Eugen NICOLESCU 
constructor-șef
Uzina de mașini electrice- 
București

Manole AUNEANU

^Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare tn pag. a II-a)

Fabrica do încălțăminte „Progresul*’ din Capitalâ. In acest an aici au 
fost date in funcțiune trei noi linii tehnologice modeme 

Foto i M. Cloe
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Amprenta prezentului socialist, 
vizibilă pretutindeni în Ungaria, 
își găsește o expresie deosebit 
de puternică în actualul peisaj 
industrial al capitalei. Marele 
combinat metalurgic Csepel, u- 
zinele constructoare de mașini 
Ganz-Măvag, șantierele navale, 
fabrica de autobuze Ikărus, fa
brici de aparataj electronic și 
de telecomunicații, de aparate 
optice, fabrici textile, de încăl
țăminte... sînt numai cîfeva din 
întreprinderile Budapestei, deve
nită un important centru in
dustrial. în prezent uzinele și fa
bricile de pe cele două maluri 
ale Dunării asigură aproape ju
mătate din producția industrială 
a țării.

Dar nu poți avea o imagine 
întregită a Budapestei dacă nu 
vizitezi noile cartiere de locuin
țe pentru oamenii muncii, lată, 
de pildă, cartierul Maria Vale
ria, o fostă „colonie muncito
rească". Cunoscutul poet Jozsef 
Attila, care și-a trăit o parte din 
viață în acest cartier, a descris 
în versuri emoționante viața 
mizeră de odinioară a populației 
sale : „Așa trăiesc. Și-n noapte 
după muncă, / Dorm buluc, zdro
biți de oboseală, / Intr-un bor
dei pe care curge-adîncă, / în- 
conjurînd pereții, umezeala”. 
Dacă poetul ar trăi astăzi ar 
scrie firește cu totul alte ver
suri, inspirate din noua rea
litate. Pe același loc a apă
rut un microraion cu blocuri- 
de cîte 8 etaje, cu străzi largi, 
magazine și așezăminte social- 
culturale, spații verzi și terenuri 
de sport pentru 30 000 de lo
cuitori.

Inginerul Kolfai, director 
al întreprinderii de investiții și 
coordonarea construcțiilor de 
locuințe, ne-a relatat că în anii 
care au trecut de la eliberare 
pe harfa orașului au apărut 28 
de cartiere și microraioane noi. 
Cu toate că guvernul a luat 
măsuri de descongestionare a 
capitalei, printre altele prin 
mutarea unor întreprinderi în 
provincie, totuși în anii puterii 
populare s-au stabilit la Buda
pesta sute de mii de oameni ve- 
niți din toate colțurile țării. Da
că, de. pildă, s-ar fi construit un 
oraș numai pentru cetățenii care 
s-au mutat aci din provincie 
după 1949, acesta ar fi avut a- 
cum 330 000 de locuitori.

Aurel POP

(Continuare în pag. a V-aJ
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O valoroasă lucrare t t â j r e

de statistică economică
Dezvoltarea multilaterală și com

plexă a economiei naționale ca re
zultat al politicii economice a par
tidului a făcut posibilă creșterea 
considerabilă a volumului comer- 

' țului nostru exterior ; continuarea 
■în ritm susținut â procesului de 
industrializare socialistă, diversifi
carea producției, valorificarea în
tr-un mod superior a resurselor 
naturale ale țării sporesc mereu 
posibilitățile în acest domeniu. A 
sporit mereu volumul comerțului 
exterior al țării noastre cu țările 
socialiste și cu alte state fără deo
sebire de sistem economic-șocial 
pe baza principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile inter- 
"ne; s-a schimbat structura co
merțului exterior, îndeosebi prin 
creșterea ponderii mașinilor și uti
lajelor și în genere a produselor 
industriale, a crescut gradul lui de 
complexitate.

Aportul sporit al României la 
comerțul internațional se înca
drează în ansamblul dezvoltării 
schimburilor economice pe plan 
mondial; în ultimii ani, ca urmare 
a creșterii volumului comerțului 
exterior al țărilor socialiste, pre
cum și al unui șir de țări capi
taliste, a intensificării relațiilor 
Est-Vest, a intrării în sfera schim
burilor comerciale mondiale a nu
meroase state noi, care și-au cu
cerit independența după cel de-al 
doilea război mondial, comerțul 
internațional în ansamblu cunoaș
te o puternică amplificare.

In aceste condiții, problemele 
comerțului exterior, ale raporturi
lor dintre schimburile țărilor și 
ansamblul comerțului internațio
nal oferă un larg cîmp de analiză 
și investigație științifică. A devenit 
o necesitate ca fenomenele din sfe
ra schimburilor comerciale inter
naționale să fie studiate cu ajuto
rul statisticii social-economice, ști
ință socială a cărei bază teoretică 
o constituie materialismul istoric 
și economia politică marxist-Ieni- 
nistă.

în acest sens, recenta apariție a 
lucrării „Statistica comerțului ex
terior", în Editura didactică și pe
dagogică, răspunde unor nevoi de 
mult resimțite. Este pentru prima 
oară cînd aceste probleme apar în 
literatura noastră de specialitate, 
fiind tratate într-o lucrare care, 
prin sfera largă a problemelor 
abordate, prin nivelul tratării, con
stituie o 
bogățirea 
mânești.

Cartea 
cu cunoașterea 
bază ale statisticii comerțului ex
terior, cu însușirea procedeelor 
științifice de calcul și de analiză 
a datelor oferite de aceasta. Ea tra
tează asemenea probleme impor
tante ca: organizarea evidenței și 
statisticii comerțului exterior în 
țara noastră și în celelalte țări so
cialiste, evidența cantitativă și va
lorică a mărfurilor în comerțul ex
terior al țărilor capitaliste, clasi
ficarea și nomenclatura mărfuri
lor în comerțul exterior, compara
rea datelor statisticii comerțului 
exterior din țările capitaliste și 
din țările socialiste, metoda indi
cilor în acest domeniu etc.

O calitate distinctivă a întregii 
lucrări este spiritul nou, concep
ția modernă în care sînt tratate 
atît problematica, cît și metodolo
gia științifică a statisticii comerțu
lui exterior. Autorii fac apel la cele 
mai înaintate instrumente, tehnici și 
procedee de investigație cunoscute 
astăzi în teoria și în practica eco
nomică. în condițiile procesului 
general de matematizare a științe
lor, cînd matematica devine „lim
bajul comun" al acestora, folosirea 
metodelor matematice la examina
rea fenomenelor social-economice 
din domeniul considerat constituie 
un merit remarcabil al lucrării. Au
torii demonstrează că cercetarea 
selectivă, de pildă, care este una 
dintre metodele moderne de cer
cetare statistică și al cărei rol în 
cunoașterea socială sporește con
tinuu, poate fi folosită cu succes, 
pe un front larg — contrar unor 
opinii încă răspîndite — la trata
rea și rezolvarea celor mai varia
te probleme ale comerțului exte
rior. Ei aplică ingenios formele noi 
ale acestei metode — ca selecția 
stratificată și cea concentrată.

Precizările pe care le aduce lu
crarea în legătură cu conținutul 
unor noțiuni, categorii și indicatori 
ai comerțului exterior cum sînt:

raportul de schimb, eficiența și 
rentabilitatea comerțului exterior; 
indicii internaționali de prețuri, 
coeficientul de depreciere mone
tară, cota pentru export și cota 
pentru import ș.a. — nu numai că 
sînt deosebit de utile pentru citi
tori, dar constituie contribuții 
științifice originale de certă va
loare.

Menționăm, ca o altă calitate a 
lucrării, folosirea cu pricepere în

„STATISTICA COMERȚU
LUI EXTERIOR" apărută sub 
redacția prof. univ. MANEA 
MĂNESCU, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, șeful cate
drei de Calcul statistic și ana
liză economică a Institutului 
de științe economice „V. I, Le- 
nin“-București, și a conf. univ. 
TITUS CRISTUREANU.

procesul examinării celor mai va
riate chestiuni a unor date statis
tice semnificative extrase din pu
blicațiile statistice românești, ale 
altor țări sau ale O.N.U. Prelucra-- 
te prin variate tehnici de calcul și 
însoțite de tabele și reprezentări

grafice, aceste date întregesc sem- 
.nificația indicatorilor și metode
lor de cercetare economică.

Forma de expunere clară, sis
tematizarea riguroasă a cunoștin
țelor într-o gradare progresivă, 
varietatea calculelor practice fo
losite, exemplificarea reușită a me
todelor de calcul sporesc valoa
rea științifică și didactică. Compa
rativ cu lucrările similare apărute 
în alte țări, lucrarea este mai 
complexă ca tematică și mai per
fecționată în ce privește metodo
logia științifică utilizată.

Cele aproape 60 de probleme de 
studiu pentru rezolvare din fina
lul lucrării evidențiază grija deo
sebită a autorilor pentru îmbina
rea aspectelor teoretice cu cele 
practice.

Deși — ca manual universitar — 
lucrarea este destinată, în primul 
rînd studenților din învățămîntul 
economic 
dă ca un 
de lucru 
crează în
terior, prezentînd interes și pen
tru cercurile largi ale cadrelor de 
economiști.

Conf. univ. dr. L. T0VISSI

superior, ea se recoman- 
instrument indispensabil 
pentru toți cei care lu- 
domeniul comerțului ex-

reală contribuție la îm- 
literaturii economice ro-

îi înarmează pe cititori 
elementelor de

® Filarmonica de stat „G. Enescu* : Concert sim
fonic. Dirijor REMUS GEORGESCU, solist : VARU
JAN COZIGHIAN ( ’ “
România) — 20.
• Sala Palatului:
prezentat
— 19,30.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
BISTRIȚA
© Teatrul . ___  ..
DOAMNA LUI IEREMIA — 19,30, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 16, TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 20.
• Teatrul de Comedie : ȘEFUL SECTORULUI SU
FLETE — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ - 15, CLIPE DE VIAȚĂ — 20, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLA- 
JINU — 15,30, DRAGA MINCINOSULE — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAU
NELE — 16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA
— 20.
• Teatml „Barbu Delavrancea* : SE CAUTĂ UN 
MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 15,30, DACTILO
GRAFII ; CU TOT SOARELE PE MASA — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 9,30, 
HARAP ALB — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : IDEI... PENTRU O RE
VISTĂ — 20.
© Teatrul „Țăndărică' (sala din Calea Victoriei) : 
CELE TREI NEVESTE ALE LUI DON CRISTOBAL — 
20,30, (sala din str. Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂ- 
IOARA — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS — 
20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

de

(Ateneul Republicii Socialiste

OMUL ZĂPEZILOR (spectacol
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase'

Operă șl Balet: ROMEO ȘI JULIETA 

stat de operetă : PLUTAȘUL DE PE 
19,30.

Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia):

de

de

DE

CiittMÂ-rftctĂFt
■■ 1 , ’ ■

© TOM JONES : Patria — 8,45î 11,15! 13,45; 16,15; 
19; 21,30, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.

• 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, Excelsior — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la toa
te completarea Și acum putină gimnastică).
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : 
Luceafărul (completare Băiatul și furtuna) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
® BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: Cinemateca ~ 
10; 12; 14.
• STEAUA BALETULUI : 
Cucerirea timpului) — 9,30;
Grivita (completare Gara) — 10; 12; ...
18,30; 20,30, Modern (completare Arme ale cunoaș
terii) — 10: 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• CE S-A 1NTÎMPLAT 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; 12j 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 com
pletarea Adam și Eva în Fiat lux).
© PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : 
Central — 9,15: 12.45. 16,15: 19,45: Flacăra — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Lumina (comple
tare O vînătoare neobișnuită) — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30, Dacia (completare Cucerirea timpului)
— 9,30—15 în continuare; 17; 19; 21.
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Union (comple
tare La carnaval) — 15; 17; 19; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : Doina 
(completare Știafi că?) — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15.
• ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNASTICĂ — ClND SO
ȚIA E PLECATĂ — BĂIATUL ȘI FURTUNA — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 2/1965 — SCULPTORUL 
ȘI TIMPUL — POVESTE DESPRE DIAVOLUL BO- 
RUȚĂ — 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 : înfrățirea între 
popoare (completare Somalia — republică la Ecua
tor) — 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 vtnă- 
toare neobișnuită) — 11; 15; 17,30; 20.
® TREI SURORI — cinemascop : Cosmos — 15,45; 
18; 20.

București (completare
11,30; 13,30; 17; 19; 21, 

'■ '* 14,30; 16,30;

• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Bucegl —<
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Volga — 9)
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
e 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.
O .TRAGEȚI IN STANISLAS I : Popular (completare 
Cronică la un miracol) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, 
Viitorul (completare Arhitecți, constructori, țesători) 
— 15,30; 18; 20,30.
© CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ : Aurora (comple
tare Nomazii) — 9,30; 11,30;' 13,30; 15,30; 18,30;
20,30, Arta (completare Redați-ne viața) — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
© PRIMA ZI DE LIBERTATE : Moșilor (completare 
Porțile de Fler) — 15,30; 18; 20,30.
« ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — 
cinemascop : Crîngași — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® SAȘA : Colentina (completare A început cu o 
lupă) — 15,30; 17,45; 20.
® ULTIMUL MILIARDAR : Rahova (completare 
Sport nr. 6/1965) — 15; 17; 19; 21.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Progresul 
(completare Redați-ne viața) — 15.30; 18; 20,15.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Lira — 15,30; 
18; 20,30.
O FEMEIA IN HALAT : Drumul Sării (completare 
Raliul Dunării) — 15,30; 17,45; 20.
® CAMERA ALBĂ : Ferentari (completare Cronică 
la un miracol) — 16; 18,15: 20,30.
• PĂDUREA SPlNZURAȚILOR (ambele serii) : Co- 
troceni (completare Pionieria nr. 6/1965) — 16; 19,30.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Pacea (completare Aju
tor, mă înec) — 16; 18; 20.

19,00 — Telejurnalul de seară © 19,15 — Pentru•___ ____ ______ _____ _______
cei mici, filmul „PUPĂZA DIN TEI". Pentru școlari: 
„Cireșarii" — de Constantin Chiriță. Roata norocu
lui : „URMĂRIREA" q 20,00 — Tele-enciclopedie 
O 21,00 — Un rapsod popular : ION BLAJAN 
• 21,30 — Păpuși și Varietăți 0 22,00 — Film: SFlN- 
TUL o 22,50 — Muzică ușoară instrumentală • 23,15 
— Telejurnalul de noapte, sport, buletinul meteoro
logic.

TRATAMENTESTAflUNI Șl Intre iarnă
V

Interviu cu prof. dr. Ion Mesrobeanu
cu trenurile

despre GRIPĂ Șl ALTE AFECȚIUNI

SPECIFICE SEZONULUI
despre alte
Stînd 2—3 

în stațiune

nu 
bești.

Mergînd la odihnă sau la tratament, ce
tățenii sînt îndreptățiți să pretindă ca per
sonalul stațiunilor să facă totul pentru a 
le asigura cazare bună, tratament adec
vat, masă gustoasă, folosirea plăcută a 
timpului. Cu atît mai mult acum, iarna, 
cînd vremea impune foarte multă grijă și 
atenție față de oaspeți. Multe din scrisorile 
sosite la redacție în aceste zile înfățișează 
aspecte din care reiese atenția cu care 
sînt primiți și înconjurați oaspeții unor 
stațiuni. Altele, dimpotrivă, aduc la cunoș
tință serioase defecțiuni organizatorice, 
atitudini necorespunzătoare ale celor care 
răspund de odihna și tratamentul oame
nilor.

Gazde bune
In iarna aceasta mi-am 

petrecut pentru prima 
oară concediul la Ocna 
Sibiului. Am fost bine 
primit. La serviciul de 
cazare n-am zăbovit 
mult. Imediat am fost 
condus la serviciul me
dical, unde dr. Ilie Nicg 
m-a examinat cu aten
ție și nii-a prescris tra- 

. tamentul împotriva reu
matismului. M-a impre
sionat preocuparea per
sonalului de serviciu 
pentru buna îngrijire și 
încălzire a camerelor, 
pentru prepararea și ser
virea mesei.

Seara, la club, poți ur
mări programele trans
mise la televizor sau să 
joci o partidă de șah, să 
vezi un film sau să ci
tești o carte. De cîteva 
ori la bibliotecă au avut 
loc recenzii, audiții mu
zicale etc. Le mulțumesc 
tuturor lucrătorilor sta
țiunii pentru eforturile 
ce le depun ca oaspeții 
să se simtă cît mai bine.

Alexe TRANDAFIR 
muncitor

buie să venim zilnic la 
tratament. Dar 
nici n-a auzit: 
partizat într-o vilă în
depărtată. A 
ne-am dus la dînsul cu 
aprobarea medicului șef 
pentru a fi cazați acolo 
unde făceam și trata
ment. N-a fost însă chip 
să-l înduplecăm, deși 
locuri libere erau. In

parcă 
ne-a re-

doua zi,

cură de ape minerale, 
mi se prescrie și „duș 
scoțian". In fiecare an 
am făcut acest trata
ment și m-am simțit 
bine. Iată însă că luna 
trecută nu s-a mai în- 
tîmplat așa. In primele 
zece zile de concediu 
n-am putut face deciț 
trei dușuri, și acestea ca 
vai de lume. Ba nu era 
apă caldă, ba nu era apă 
rece. Cînd exista și apă 
caldă și apă rece, ori nu 
funcționa dușul, ori era 
lipsă la apel tovarășul 
Pistol, cel care se ocupă 
(mai bine zis ar trebui 
să se ocupe) de efectua
rea acestui tratament. 
M-am dus la directorul 
adjunct al stațiunii, Ma
rin Iofcea, și i-arn spus 
păsul meu. M-a ascultat 

' ' : m-a
invitat să dau o declara
ție. Am scris-o imediat. 
Dar a doua zi tot n-am 
putut folosi dușul. A 
mai trecut o zi și am 
făcut un duș mai' mult 
rece, după care am tre
murat vreo trei ore. Am 
vorbit din nou cu tova
rășul Iofcea: el a arun
cat vina pe întreprinde
rea de gospodărie orășe
nească, I.G.O., care nu 
dă suficientă apă.

După părerea mea, 
conducerea stațiunii 
nu-și dă silința să ia 
toate măsurile pentru a 
crea condiții bune de 
tratament.

ai de ce să te gră-
, . Nu mai circulă 

nici tramvaie, nici auto
buze. Așa că ești nevoit 
să faci de planton în 
gară, pînă a doua zi la 
ora 5. Nu s-ar putea 
oare ca mașina stațiunii 
să asigure transportul 
de la Oradea la Victoria 
măcar pentru vizitatorii 
care sosesc 
de noapte ?

Și-acum, 
neajunsuri, 
săptămîni 
simți nevoia ca, pe lin
gă tratament, masă și 
odihnă, să ai și unele 
distracții. M-am dus la 
club. Clădirea e însă 
mică și de cîte ori am 
dat pe acolo era aglo
merație. M-am îndreptat 
spre bibliotecă. t Cărți 
puține și o dezordine... cu. luară dininte și. 
Ca să alegi una, trebuie 
să răscolești tot raftul și 
de-abia nu găsești ce

OBOI
cele din urmă, ne hotă- 
rîsem să renunțăm la 
tot și să ne întoarcem 
acasă. Nu știm însă prin 
ce minune șeful birou
lui de cazare „s-a îndu
rat", în cele din urmă, 
să ne cazeze in secția 
unde am cerut. Ne în
trebăm : de ce oare, în 
această stațiune, unde 
tratamentul medical se 
face în bune condiții, nu 

iau măsuri ca și cei 
la serviciul de cgza- 
să trateze oaspeții

cauți. Mi-ar fi plăcut să 
văd din cînd în cînd și 
cite un film. Cinemato
graful este în sat. Faci 
drumul pînă acolo ca șă 
afli că nu rulează filme 
în fiecare zi.

Gheorghe STROESCU 
cazangiu

| și primavara
8
8
J
I
I
8
8
I
8
8

Este un fapt cunoscut că sezonul 
rece favorizează apariția unor a- 
fecțiuni specifice ale căilor respi
ratorii. Bolile despre care vorbim 
se manifestă mai puternic și în pe
rioada de trecere de la iarnă ia 
primăvară. E încă frig și umed, 
aceste atribute meteorologice pri- 
indu-le ; e tocmai momentul cînd 
organismul și-a consumat o bună 
parte din stocul de vitamine, da
torită alimentației lipsite în mare 
parte de legume și fructe proas
pete, cît și datorită lipsei de soa
re. El este astfel mai ușor predis
pus 
mai 
etc.

infecțiilor de tot felul, dar 
ales celor respiratorii, gripei

cele mai predispuse la contagiune— 
copiii, bătrînii, cei suferinzi de di
ferite boli cronice și convales
cenții. Să nu obosim în a le re
peta, mai ales în perioadele de e- 
pidemie, că este în interesul pro
priei lor sănătăți șă evite aglo
merațiile și orice contact cu per
soane bolnave. Dar posibilitățile 
de prevenire — în afara vaccină
rilor făcute în colectivități prin 
grija Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale — privesc întrea
ga populație. Este vorba de apli
carea unor măsuri elementare de 
igienă : păstrarea curățeniei, aeri
sirea încăperilor de mai multe ori 
pe zi, spălatul mîinilor înainte de 
a mînca, strănutul în batistă etc. 
O altă categorie de măsuri pre
ventive sînt cele menite să mă
rească rezistența organismului. 
Dintre acestea amintirn : o alimen
tație mai bogată, vitaminizarea 
masivă cu vitamina C și suficien
tă cu vitamina A, pentru aceasta 
din urmă cerîndu-se și avizul me
dicului.

Ce trebuie făcut cînd îmbol
năvirea s-a produs?

— In general, măsurile sînt cu
noscute : pe lîngă prescripțiile cu 
privire la alimentație și vitamini- 
zare, cel mai indicat lucru este izo
larea la pat, care este obligatorie 
timp de 3—4 zile, atîta timp cît 
bolnavul e contagios. Gripa nu se 
tratează cu antibiotice, întrucît viru
sul gripal nu e sensibil la nici un 
antibiotic. In schimb, infecțiile bac
teriene (cu streptococi, stafilococi)

la care gripa predispune organis
mul bolnav și care i se șupraadau- 
gă de multe ori, trebuie în mod o- 
bligatoriu tratate cu antibiotice. 
Acest tratament nu poate fi însă 
în nici un caz instituit de bolnav 
sau de familie, din proprie iniția
tivă, ci numai după recomandarea 
medicului, care va urmări și su
praveghea evoluția bolii. în com
plicații poate fi folosit cu bune 
rezultate și Polidinul, un medica
ment a cărui administrare, pe cale 
de injecții, mărește rezistența or
ganismului.

Așadar, gripa e o afecțiune rela
tiv ușoară numai alunei cînd i se a- 
cordă atenția cuvenită și sînt respec
tate măsurile medicale ce se impun. 
Dacă nu, ea poate avea urmări gra
ve. Este deci nimerit ca ori de cîte 
ori întîlnim oameni care bravează 
boala inconștient, cu ușurință, du- 
cînd-o pe picioare și neglijînd-o, 
să le arătăm că greșesc față de ei 
și față de cei din jur. Trebuie să 
ne îngrijim și să ne păzim mai cu 
seamă în perioada de convalescen
ță a gripei, cînd organismul e slăbit 
și predispus nu numai infecții, 
microbiene de orice natură, dar 
chiar și recidivelor care sînt, de 
obicei, mai grave chiar decît for
ma inițială. In concluzie: să ne fe
rim de boală în mod conștient, res- 
pectînd măsurile de igienă și indica
țiile medicale, 
s-o tratăm cu 
moment, astfel 
mai mici.

In continuare, referindu-se 
la receptivitatea față de boa

lă, prof. Mesrobeanu a precizat:
— Statisticile arată clar că re

ceptivitatea este aceeași la toate 
vîrstele, fără excepție. Trebuie 
însă reținut că în evoluția bolii se 
înregistrează deosebiri pe catego
rii de vîrstă. Gripa, de exemplu, 
e mult mai gravă la sugari, la 
copiii mici și la persoanele vîrsț- 
nice și poate provoca chiar moar
tea unor bolnavi cronici — car
diaci, suferinzi de afecțiuni 
pulmonare, convalescenți în urma 
altor afecțiuni. Mai sensibili se 
dovedesc a fi și cei la care se ma
nifestă hipovitaminozele, adică 
acele boli care atrag după sine 
scăderea cantității de vitamine din 
organism mult sub limita nor
mală.

Vorbiți-ne 
Este posibil 
pripă, de la 
boala să fie

— Aș începe
lucru cunoscut și totuși neluat su
ficient în seamă : gripa e o boală 
infecfloasă, contagioasă, produsă de 
virusul gripal și e, de regulă, înso
țită de febră. O dată ce microbii 
au pătruns în organism, evoluția 
bolii nu mai poate fi oprită. Dar 
dacă este luată în serios de la în
ceput și tratamentul se instituie 
fără întîrziere, durata ei va fi mai 
scurtă, iar complicațiile vor putea 
fi mai ușor evitate.

Cum poate fi prevenită a- 
ceastă afecțiune ?

— Intîi o precizare : să fim foar
te atenți în special cu categoriile

9 Mai- 
multă 

părțile

De cite ori vin la Olă- 
nești, pe lingă obișnuita

Aristică BAGHINA 
laborant

despre gripă, 
ca, luînd-o din 
„primul strănut", 
lichidată ?
prin a repeta un

Noul complex comercial deschis în cartierul Drumul Taberei din Capitalâ Foto : R. Costln

SOS SOSr

După toanele 
șefului servi
ciului de cazare?

Suferind de bronșită 
astmatică, m-am dus 
împreună cu soțul meu 
la tratament la Govora. 
Așteptam — după cum 
este și normal — să fim 
primiți cu ospitalitate, 
cu înțelegerea cuvenită. 
Dar șeful biroului de ca
zare, Petre Geiculeasa, 
s-a purtat cu noi atît de 
urît încît i-ar fi făcut 
plăcere să ne vadă fă- 
cînd calea-întoarsă. Tre- 
cînd cu vederea că am 
așteptat timp îndelungat 
în frig, l?am rugat să nu 
ne cazeze prea departe 
de pavilionul unde tre-

bogată, vitaminizarea

se 
de 
re 
ca niște gazde primi
toare ?

Elena JALOBEANU
învâfătoare-pensionarâ

Descurcă-te 
dacă poți

In stațiunea 
Victoria vine 
lume, din toate 
țării. Oamenii sosesc in 
gara Oradea, la diferite 
ore, ziua și noaptea, 
după cum au trenuri. 
De-aici încep peripețiile. 
Din gară trebuie șă pleci 
cu tramvaiul pînă în 
centru, iar de acolo să 
iei mașina care te duce 
în stațiune. N-ar fi mare 
lucru. Dar pentru aceas
ta trebuie să cunoști 
orașul, să te descurci re
pede, ca să nu pierzi 
autobuzul. Dacă sosești 
însă la Oradea noaptea, 
pe la orele 23, de pildă,

A fi gazdă primitoare este pentru lucră
torii din stațiunile de odihnă o chestiune 
care ține nu numai de legile nescrise ale 
ospitalității, dar și o obligație elementară 
de serviciu. Deoarece ei se află în slujba 
oaspeților — și nu invers — sfaturile popu
lare trebuie să le pretindă o permanentă 
atenție față de toate amănuntele de deser
vire și confort, menite să asigure vizita
torilor cele mai bune condiții de odihnă și 
tratament; bineînțeles că aceasta include 
și grija ca noilor sosiți să li se pună la 
dispoziție mijloacele de transport necesare 
spre și din stațiuni.

Se impune, de asemenea, mai multă exi
gență și un control sistematic din partea 
Ministerului Sănătății și Prevederilor So
ciale față de activitatea și comportarea 
medicilor din stațiuni.

Cum reiese din scrisorile primite la re
dacție, nu în toate aceste unități activitatea 
cultural-artistică se desfășoară la nivelul 
cuvenit. Comitetele de cultură și artă tre
buie să se ocupe mai îndeaproape de 
acest gen de manifestări, de frecvența lor, 
așa fel încît să se asigure în toate stațiu
nile programe distractive bogate și variate 
— nu numai într-un anotimp sau altul, ci 
în tot cursul anului.

iar cînd a apărut — 
seriozitate, din primul 
ca riscurile să fie cît

Interviu realizat de 
Maria BABOIAN

VALOAREA

LUCRURILOR MICI
(Urmare din. pag. I)

în șarja cîntărind mul
te tone, aeul simțin- 
du-se solidar cu masa 
incandescentă din ca
re s-a născut. Oțelă- 
rul n-a spus 
cea parte din fluviul 
său de metal care va 
ajunge piesă minia
turală într-un obiect, 
așa-zis neînsemnat, 
poate ieși oricum. A- 
ceeași strădanie de 
meșter, aceeași pasiu
ne și aceeași înaltă 
conștiință în muncă 
au prezidat la calita
tea fiecărui gram din 
sutele și miile de tone 
de oțel care au trecut 
învăpăiate din cuptor 
în lingotiere.

Nu, nu e vorba nu
mai de iritarea ce 
ți-o provoacă volumul 
broșat anapoda, în 
pofida ștampilei con
trolului de calitate 
aplicată acolo de flo
rile mărului, ci . de 
sentimentul jenant că 
undeva, în circuitul 
industrial al cărții, un 
om stă ațipit, moțăind

că a-

indiferent, trecînd 
superficial peste lu
crul: ce i s-a dat în 
grijă, ignorînd faptul 
că întunecă și mâh
nește țihna unei lec
turi. Dați-i să citească 
o astfel de carte bro
șată anapoda, îmbră- 
cați-l în cămașa că
reia nasturii i șe rup 
a doua zi și cu această 
pedagogie simplă va 
pricepe fără doar și 
poate cît de impor
tante sînt lucrurile 
mici. Admirîțid în sen
sul cel mai direct to
na de oțel care a in
trat în armonioasa 
construcție a tractoru
lui, să ne gîndim și la 
acel gram concentrat 
în ultimul șurub, fără 
de care perfecțiunea 
și armonia tehnică , a 
mașinii ar șchiopăta 
alunecînd de pe con- 
veier.

Lucrurile mici își 
dezvăluie frumoasa >și 
discreta lor însemnă
tate, uneori prin ele 
însele, dar de cele 
mai multe ori își des
coperă virtuțile mate-

riale și etice, numai 
alăturate de altele. 
Pus sub ocularul u- 
nui microscop firul de 
nisip pare a fi — ceea 
ce și este — o stîncă 
teribilă în incisivitatea 
ei. întârzierea cu cinci 
minute a unui func
ționar cu hîrții și re
gistre pare a fi fără 
urmări, dar gîndiți-vă 
la valoarea celor cinci 
minute, puține și re
pede trecătoare, dacă 
acel funcționar gr fi 
pilot de „Aviasan" tri
mis să salveze un bol
nav grav. Fracțiunea 
derizorie a celor cinci 
minute capătă valoa
rea unei veșnicii, a 
unui act cu urmări 
ireparabile. Nu I Nu 
fărîmițăm nici o filo
zofie în bani mărunți, 
zăbovind cu condeiul 
și gîndul la valoarea 
galaxiei de lucruri ne
însemnate în mijlocul 
cărora înotăm ca in- 
tr-un ocean. Caratele 
lor trebuie să stră
lucească în inima și 
în conștiința fiecăruia 
dintre noi.



SCINTEIA PAGINA 3

' ' Lumea noastră 
a asistat, în ulti
mii douăzeci de 
ani, la o revolu
ție științifică ce 
depășește 
proporții 
seninătate 
ceea ce

în 
și în- 

tot 
istoria 

înregistrase pînă 
în prezent. Au a- 
părut noi științe 
și noi metode de 
cercetare ; fața 
lumii a început 
să se schimbe ; 
am intrat dintr-o 
dată în era ato
mică și a zborului astral.

Răsfrîngerile ultimelor dobîndiri 
teoretice asupra vieții industriale 
— automatizarea, în primul rînd — 
sînt, de pe acum, de însemnătate 
esențială și ele au născut nu nu
mai o dată întrebarea : oare toate 
aceste revoluții în tehnică nu aduc 
cu sine dispariția interesului pen
tru bunurile spirituale create de-a 
lungul veacurilor ?

Acestui avînt nebănuit al științei 
și tehnicii îi corespunde un număr 
din ce în ce mai mare de cerce
tători, ingineri și tehnicieni, bine 
pregătiți. Metodele de producție 
actuale cer o precizie a lucrului și 
a cunoștințelor, pe care tehnicienii 
de acum cîteva decenii nu’ le pu
teau nici măcar bănui. în fața aces
tei stări de fapt, impunînd omului 
muncii o pregătire științifică rigu
roasă și îndelungă, o disciplină a 
gîndului și o concentrare a activi
tății într-o direcție bine precizată, 
specializarea apare ca o soluție 
firească.

Tehnicianul de formație științifică 
riguroasă trebuie completat însă 
de un om de cultură generală, 
structura omului făcînd imposibilă 
această despărțire între rațiune și 
viața afectivă, diminuarea setei de 
frumos ce îmbogățește sensul exis
tenței noastre. El este ținut să aibă 
o înțelegere filozofică a lumii, să 
ia parte activă la viața socială a 
timpului. Alături de mînuirea cifrei 
și de siguranța calculului, tehnicia
nul va trebui să se definească 
printr-o cuprindere a tot ceea ce 
este omenesc, a tot ceea ce este 
expresie a simțirii și frumuseții 
umane ; el va trebui să înțeleagă 
măreția epocii noastre, care stabi
lește demnitatea omului, cucerește 
spațiul, stăpînește materia și in
ventează noi forme ale frumuseții 
plastice, literare și muzicale. Cum 
va putea îmbina însă cultura gene
rală cu specialitatea tînărul de as
tăzi, obligat să-și concentreze pu
terea de muncă pentru a dobîndi 
numeroasele cunoștințe necesare 
spre a deveni un bun cercetător și 
un perfect tehnician ?

întrebarea este legitimă ; ea al
cătuiește o problemă importantă nu 
numai a învățămîntului. Manifes
tări ale îngustimii de orizont mai 
j ...» fi încă observate. Cum se va 
îmbina, în adevăr, efortul tînăru- 
lui student pentru dobîndirea cu
noștințelor științifice, cu activitatea 
suplimentară, cerută de o pregă
tire artistică, în limitele impuse de . 
timpul pregătirii sale profesionale 
și a rezistenței sale fizice?

Depășirea granițelor unei specia
lități sau a unei activități tehnice 
și participarea la lumea frumosu
lui este, așa cum am spus, o ne
voie adînc omenească. încă din e- 
pocile primitive, ale pietiei cioplite, 
omul căuta, alături de munca uti
lă, săvîrșirea și bucuria frumosu
lui. Armele sau uneltele, sale erau 
în același timp împodobite, lucrate 
cu artă.

Această necesitate adînc ome
nească trebuie să fie însă îmbinată 
cu obligațiile, din ce în ce mai nu
meroase, ale unui învățămînt teo
retic, riguros, ale unei continue 
perfecționări și specializări, chiar 
și după încheierea pregătirii școla
re și universitare.

In credința noastră, problema ob
ține răspunsuri și soluții satisfăcă
toare, deopotrivă prin folosirea ju
dicioasă a ritmului de lucru al 
omului, cît și a condițiilor oferite 
de mediul societății noastre socia
liste. Și aceasta deoarece factorul 
social are un rol hotărîtor în culti-

din COC SAU, undp am etat cea 
mai mare parte a zilei, are 36 de 
ani și este doar o pietricea din fa
bulosul colan negru cu care se îm
podobește țărmul vietnamez în ex
tremitatea nord-estică. Aici era un 
sat și satul acela, fiind plantat pe 
o enormă farfurie de antracit, de
veni, simplu ca bună ziua, orășel 
al minerilor. Exploatarea cărbune
lui se face țerasat, de la suprafață 
spre adînc, încît fiecare mină sea
mănă cu un amfiteatru natural, cu 
mari desfășurări de energie, în 
timp ce de jur împrejur are loc fre
neticul și verdele spectacol al na
turii de la tropice, sub un soare 
intensificat la maximum de mediul 
carbonifer. Puternice compresoare 
bat găuri pe verticală, iar în acele 
găuri se vîră explosiv cu mare pu
tere de distrucție, încît minerii 
aceștia croiesc monstrul de antra
cit în fel și chip, lucrează ca în 
cașcaval. Autocamioane grele, 
marcate cu liane, în pofida atacuri
lor aviației americane, cară cărbu
nele pe un drum spiralat, la supra
față. Forța vie a acestor amfiteatre 
industriale, minerul, lucrează dez
golit pînă la brîu, purtînd în cap 
casca tropicală, la șold o năframă 
colorată cu care se șterge de su
doare, și un vas de aluminiu prins 
de curea, cu care bea supă rece 
de orez, cu sare puțină, ori își 
toarnă pe ceafă, la cerebel, apă 
de la gheață ; în umbrare special 
construite sînt rezervoare cu ghea
ță, mereu împrospătate, mijloc de 
luptă cu canicula pe care o între
ține pîlnia de antracit.

Bine că există ploaia tropicală, 
se va spune ; ea există, aproape 
zilnică, insă e o adevărată pa
coste, că umple pîlniile de antra
cit, inundă terasele, paralizează 
munca ; contra ploii naturale mi
nerii se apără normal, vîră în pîl
nia de antracit, pompele automate 
și debordează apa în oceanul a- 
flat la o azvîrlitură de băț. E mai 
greu să te aperi contra celeilalte 
ploi, ploaia de gloanțe pe care o 
stîrnesc zilnic avioanele Pentago
nului. împotriva acestei ploi bles
temate, minerii vietnamezi se pun 
la adăpost printr-un șir întreg de 
măsuri : uneltele de lucru, mașini
le, sînt aduse la culoarea mediu
lui (verde-crudul naturii plus ne
grul cărbunelui), perforatorul e 
dublat de pușca automată, lîngă 
șanțul excavat se află mai totdea
una tranșeea, în vreme ce sus,' 
în palmier, paznicul industrial, 
care este în același timp militar, 
are binoclu și antiaeriană.

In acest sud-est de Asie cerul 
e încă plin cu pericole, fapt care 
m-a și împiedicat să-mi petrec 
ziua întreagă, așa. cum doream, 
printre minerii aceia. Și-apoi do
ream să mai descriu portul CAMP- 
HA, situat în geana oceanului, în
tr-un peisaj de albastru de cobalt 
cu galben de Neapole și unde e- 
xistă multe cargouri care fac că
răușie internațională șt mulți, foar
te mulți docheri mărunți, dotați cu 
o mare agilitate la încărcatul căr
bunelui și la umblatul prin docuri, 
pe punți, printre schelăriile vase
lor și la mînuitul parîmei, a maca
ralelor, a băuturilor tari ; și aș mai 
fi spus de vasul RUTHY ANN. 
splendid exemplar din fauna car
gourilor mari, englezești, unde oa
menii mării cu oamenii portului au 
fraternizat splendid, în peisajul a- 
cela de albastru de cobalt cu gal
ben de Neapole și s-au dedat u- 
nor jocuri caraghioase, hazlii și 
au pălăvrăgit marinărește, fără 
a-și cunoaște limbile reciproc și 
au făcut’schimb de tutunuri, și de 
năfrămi colorate, și de adrese, și 
de speranțe ; și soarele era al tu
turor, și cerul de asemenea, și o- 
ceanul din care ieșeau ghebe vio
lete de scoicărie marină, iar sirena 
acelui vas a sunat, zguduind văz
duhul și RUTHY ANN a plecat, ca 
o englezoaică de pension, și do
cherii mărunți au revenit la trebu
rile lor și găsindu-ne printre ei 
(eram cu un suedez), din nou au 
fraternizat splendid, s-au dedat al
tor jocuri caraghioase, pălăvră
gind marinărește, fără a ne cu
noaște limbile reciproc și .fără a ne 
fi văzut vreodată, iar schimbul a- 
cela de tutunuri a fost din nou 
oficiat și tot așa schimbul de 
șepci, și schimbul de monezi de 
metal, și schimbul de speranțe, și 
schimbul de soare (interior), și vi
etnamezii aceia mărunți știau prea 
bine că îmi fac plăceie, tot repe- 
tind în fața mea singurul cuvînt 
românesc pe care îl știau, CON- 
STAN-SA, silabisind asiatic, și rî- 
zînd, și înconjurîndu-mă, și silabi
sind iar și iar cuvîntul acela ro
mânesc, pe care l-a învățat și 
suedezul, urgent, în timp ce soa
rele se oglindea în ocean și-n căr
bune, și-n verdea natură, distribu- 
indu-ni-se generos ; uite așa, des
pre toate acestea aș fi dorit să 
vorbesc pe îndelete, cînd s-a de
clanșat raidul aviatic, au început 
să latre mitralierele. Munca s-a în
trerupt. Păstrez scrumiera, diaman
tul negru al acelei zile ; îl simt 
fierbinte, aprins.

celor ce vin con
diții și mai priin- 
cioase formației 
lor artistice și in
telectuale. Se 
formează astfel 
un adevărat cir
cuit creator, în
tre individ și me
diul social.

Societatea noa
stră socialistă 
pune, așadar, 
prin însăși struc
tura ei, premise
le necesare pen
tru o formație ar
tistică a oameni

lor muncii, ajutîndu-i să-și depă
șească stadiul specializării stricte șl 
îndrumîndu-i către idealul tehnicia
nului înzestrat cu formație artisti
că. Mai mult. Nu se creează în 
școală și în viață, în uzină și în 
sala de concert, în laborator sau în 
expoziții de artă plastică numai un 
om complet, ci și un om înzestrat 
cu o cultură filozofică, așadar, cu 
o înțelegere completă a fenomene
lor lumii și vieții. Materialismul 
dialectic, pe care tinerii îl învață 
în școală și-l adîncesc prin lecturi 
personale, oferă oamenilor o expli
cație de ansamblu a întregii reali
tăți. Omul societății socialiste ac
tuale, pregătind societatea comu
nistă de mîine, nu este numai aju
tat să devină un om adevărat, prin 
completarea culturii tehnice cu 
simțul artistic și cultura generală, 
înțeleasă în sensul ei cel mai larg. 
El este ajutat să-și formeze o con
cepție de ansamblu asupra uni
versului, asupra societății, asupra 
omului, asupra locului pe care 
acesta îl ocupă în lume, a îndato
ririlor pe care le are față de viața 
socială, dar și a drepturilor sale, a 
bucuriilor artistice și intelectuale, 
pe care viața culturală actuală i le 
oferă.

trebuie să distrugă fru-

TEHNICAȘI ESTETICA
SE EXCLUD?

varea gustului pentru frumos. Intr-o 
societate în care omul se află in
tr-un permanent echilibru instabil, 
supus furtunilor luptei pentru exis
tență, această sete de frumos nu 
poate fi împlinită. Ea rămîne sau 
un deziderat sau încearcă să fie 
împlinită prin paleative, prin com
primate culturale.

Există, în adevăr, în ființa noastră 
biologică o cadență care ne 
călăuzește munca, dîndu-i în ace
lași timp eficacitate : este alterna
rea dintre muncă și repaos, între 
concentrare intelectuală sau fizică 
și destindere. Această alternare va 
trebui să fie folosită pentru desă-

tehnica ntu
moșul ci, dimpotrivă, să-1 creeze 1 

In acesite condiții, școala, consi
derată în întregul formelor de în- 
vățămînt, va trebui să fie mai ac
tivă pentru a forma înțelegerea și 
gustul estetic ale elevilor și mai ales 
de a-i îndemna să creeze frumosul, 
în activitatea lor tehnică. Elevii își 
vor completa, mai tîrziu, formația 
artistică, fără efort, în timpul des
tinderilor și repaosului. Educația 
școlară a tinerilor trebuie să fie în
drumată, așadar, în vederea pre
gătirii unei stări de receptivitate 
sufletească, pentru a înțelege și 
aprecia faptele din jur, create de 
mediul vierii socialiste, în scopul

I !

Am în față o scrumieră, și scru
miera asta nu-i oarecare, adică 
una de fier forjat, de sticlă masivă 
ori de lut ars (banală ceramică) ; 
scrumiera din fața mea e făcută 
dintr-un bulgăre de cărbune, fru
mos finisată, șlefuită cu abrazive 
și n-ai zice că-i ceea ce e. Toată 
ziulica aceea am stat în cărbune 
și printre oamenii din cărbune, iar 
respectiva scrumieră nu-i decit dia
mantul negru al acelei zile, splen
dida ei amuletă, a cărei istorie 
ți-o relatez (scriind în cărbune).

La Hongay, în golful Tonkin, 
pietroasă a Pacificului e 

antracit 
Știința 

să des- 
acestor

vîrșirea omului social trăind în so
cietatea socialistă. încordării mun
cii îi urmează destinderea repara
toare, răgazul, odihna. Se poate 
folosi astfel, deopotrivă, nevoia 
adînc sădită în om de a munci 
pentru desăvîrșirea învățămîntului 
de specialitate, după cum răgazul 
va putea fi rezervat culturii artis
tice, bucuriei muncii, spectacolului 
teatral, lecturilor literare. Va tre
bui, într-un cuvînt, să se folosească 
această nevoie de alternanță a 
corpului și spiritului uman, în sco
pul dezvoltării unei personalități 
armonioase ; omul va putea de
veni, deopotrivă, un tehnician și un 
iubitor de artă.

In această privință, există, din 
partea societății socialiste româ
nești actuale, condițiile cele mai 
favorabile pentru dezvoltarea ar
monioasă a personalității, prin 
crearea unui mediu priincios cul
turii generale și artistice.

Astfel, în epoca actuală, cînd for
mația unei personalități multila
terale a omului muncii a devenit, 
în societatea noastră socialistă, o 
politică de stat, așezămintele de 
învățămînt și cultură — școli, uni
versități, institute politehnice, case 
de cultură, universități populare, 
cămine culturale etc. — vor trebui 
să-și orienteze activitatea pentru a 
completa pe tehnician printr-un om 
de gust, pentru a împiedica trans
formarea omului într-un robot, pen
tru a dezvolta în fiecare om al 
muncii spiritul de 
creație.

Rezultatul acestui 
gent va conduce la

de a putea continua, mai apoi, pe 
socoteală proprie, dezvoltarea lor 
artistică, prin folosirea tuturor mij
loacelor pe care le pune la înde- 
mînă mediul social. La rîndul lor, 
acești tineri vor fi în măsură să 
contribuie la transformarea acestui 
mediu, perfecționîndu-1 și înfrumu- 
sețîndu-1 mereu, pentru a pregăti

coasta
căptușită cu straturi de 
de cea mai bună calitate, 
e, deocamdată, incapabilă 
cifreze misterul formării
zăcăminte într-o zonă și în condiții 
care sînt, în chip net, în afara lite
raturii de specialitate. Pentru că, 
păduri seculare n-au fost aici și 
nici n-au putut fi (țărmul e 
pietros), deci nu s-au 
ample vîrtejuri silvice, 
zite lemnoase apte să 
derea subpămînteană.

putut 
mari 
intre
Aici

steril, 
forma 
depo- 
în ar- 
a fost

dintotdeauna oceanul, leneșul, care 
se retrage vreo patru-cinci pași în 
fiecare sută de ani, dezgolindu-și 
treptat vatra neregulată, stîncoasă, 
cu ghebe de calcar, vaste în
grămădiri de scoici și schelete ale 
unor monștri marini, năpădite re
pede de vegetație agățătoare și 
arbuști tineri cu fructe mărunte, 
dulci-amărui, care atrag maimu
țele.

Se presupune că existența stratu
rilor la acest țărm al Pacificului ar 
fi opera unor puternice convulsii 
subterane, din cea de-a doua eră 
geologică'; apoteoza zbuciumului 
seismic ar fi fost revărsarea unor 
mari gulere de antracit pe coasta 
oceanului, lungi de o sută cincizeci 
de kilometri și late de optzeci, mo
tiv pentru care i se spune și ma
rea de cărbune a țării. Minele se 
află la suprafață și confirmă o ast
fel de ipoteză, însă enigma neagră 
durează, ceea ce nu-i împiedică 
pe vietnamezi să exploateze, cu 
inteligență și spirit metodic, aceaB- 
tă bogăție a solului lor.

Cum arată o astfel de mină : cea

(Urmare din pag. I)

în statistica de 
să nu anfici-

studentă din
B.

inițiativă, de

efort conver- 
o răspîndire 

mai largă a frumosului, în toate do
meniile vieții : mobilele pe care le 
construiesc meșterii noștri vor tre
bui să aibă, prin eleganța liniei, 
frumusețe, iar obiectele de folosin
ță zilnică vor deveni mai atrăgă
toare, prin înfățișare. Dar cum am 
putea trece peste strădaniile meș
terilor croitori și cizmari care vor 
fi obligați să lanseze modele de 
veșminte și încălțăminte din ce în 
ce mai elegante, sau peste con
strucțiile inginerilor, care, dincolo 
de zidurile orașelor, aruncă arcul 
armonios al podurilor pesle ape 
sau înalță îndrăzneț coșuri de 
uzine ?

Asistăm astfel, în toate sectoa
rele de activitate la o rîvnă către 
înfăptuirea frumosului, care oferă 
omului din timpul nostru un cadru 
estetic, în care acesta se dezvol
tă. In alte cuvinte : tehnica însăși 
presupune frumusețe ; tehnicianul 
săvîrșește, în lucrul său, dacă e fă
cut cu dragoste și pricepere, o în
făptuire rotunjită artistic. Așadar:

' LUCHIAN

1

W ' «I

W 1

venfă, amintită 
mai sus. Dar 
păm.

Dorina P.,
București, s-a prezentat la o-
fiferul stării civile împreună 
cu Traian P. Imediat după ofi
cierea căsătoriei, ginerele s-a 
înclinat politicos în fața 
proaspetei soții, spunînd că 
„afacerea" dintre ei s-a ter
minat, că el și-a făcut dato
ria de a o reabilita în ochii 
familiei și ai societății, așa că 
din acel moment se consideră 
liber. Apoi s-a urcat într-un 
autoturism și a dispărut. în 
dosarul de divorț care a ur
mat bizarei întîmplări motivul 
principal adus în desfacerea 
căsătoriei a fost : neînțelegere 
reciprocă.

Stăm de vorbă cu Dorina 
P., tînăra părăsită de soț 
treptele sfatului popular :

— Cine e vinovat ?
— El, bineînțeles. Nu 

am deschis acțiunea de 
vorț I

— Regretați 
părțire ?

— Nu. Acum 
ma că nu l-am

această

îmi dau 
Iubit.

— Dacă nu l-ați iubit, 
ce ați ajuns la ofițerul stării 
civile ?

Răspunsul înfîrzie. Dorina 
P. șovăie între sinceritate și 
motivele invocate la proces, 
în sfîrșit, se hotărăște :

— Pe Traian l-am cunoscut 
în urmă cu doi ani. La în
ceput m-a impresionat ; îmi 
spunea că se simte singur, că 
seamănă cu Beranger din „Ri
nocerii"...

— V-a cerut imediat în că
sătorie ?

— Nu imediat, niciodată ! 
Părinții m-au forțat să mă mă
rit cu el I

— l-am obligat să se căsă
torească. Trăiau împreună, era 
o imoralitate I (Geta D., mama 
Dorinei).

Instanța judecătorească a 
respins acțiunea de divorț a 
lui Traian 
lor doi nu 
Corabia a 
21 de ani 
nuare, < 
naivitate.
o parte pojghița naivității, ce 
mai rămîne ? Ușurință, plăce
rea de a se hazarda, de a 
merge „la noroc”. Putea evi
ta acest eșec ? Firește. Viața 
nu ne-a fost dată ca să ne 
alegem de la ea numai cu 
ridurile de pe față... Ce îi 
va rezerva viitorul Dorinei ? 
Ce sfaturi se impun în cazul 
ei ? Nu-i vom da nici un sfat. 
Arătîndu-i greșelile, o ajutăm 
să fragă singură concluziile. 
De ea depinde cum va ști 
să se descurce în viață.

faci legătura între ele, după 
ce le judeci în totalitatea lor, 
abia atunci ajungi la miezul 
lucrurilor, la esență.

lată cazul lui Ștefan
După trei ani — fimp în care 
a trăit cu iluzia că-și cu
noaște bine soția — în
tr-o zi, întorcîndu-se de la 
serviciu, a găsit acasă un bi
let : „Am plecat I Merg la 
mama, apoi unde voi putea. 
Lucrurile mele le-am luat. Iți 
doresc o viață bună. Ioana. 
P. S. Ai grijă de flori...'1

Ce s-a întîmplat cu fami
lia B. ? De ce a plecat Ioa
na ? Parcurgînd textul biletu
lui, am înclinat spre ipoteza 
că în sufletul Ioanei s-a pro
dus o dramă, că o împreju
rare gravă a determinaf-o la 
gestul extrem — părăsirea 
căminului conjugal. Pe de al
tă parte, Ștefan B. e cunos
cut ca un om așezat, cinstit,

ION BRAȘOVEANU (stu
dent, 26 ani, căsătorit) : „Ma
rea dragoste ? Nu știu, în ro
mane am întîlnit-o mai des : 
vezi „Baltagul” de Mihail Sa- 
doveanu, „A avea sau a nu 
avea" de Hemingway... De-a 
lungul anilor, în viața de fa
milie, sentimentele se meta
morfozează, devin mai com
plexe’’.

MAURICIU CĂTÂNOIU (stu
dent, Universitatea București): 
„Am vorbit cu mai multe fe
te. La unele am ținut mai 
puțin, la altele, mai mult. De
sigur, aș fi fericit să cunosc 
„marea dragoste" și... să o 
iau în căsătorie".

RELU CIUTACU 
de ani, 
că există 
„Iubirea cunoaște o mare va
rietate de intensități. Trebuie 
să fii un fin psiholog ca 
deslușești chimia inferioară

(medic, 28 
căsătorit) : Nu neg 

„marea dragoste".

Să
a

des-

reiese că pasiunea oarbă, ne
rațională, poate duce la des
trămarea familiei.

„Există și o iubi re 
moderată" ?

P. Dar familia ce- 
mai există de mult, 
eșuat. Dorina are 
și pare, în confi

de o nedezmințită 
. Dacă dăm însă la

Despre aparențe 
și despre fond

oficierii 
la Sfaful 

popular al raionului 16 Fe
bruarie din Capitală, 30 de 
perechi au declarat în una
nimitate că se cunosc foarte 
bine dinainte : 5 — din co
pilărie, 11 — de la locul de 
muncă, — 7 în diverse oca
zii, — 4 din 
din concediu, 
respondență.

lată-ne din 
nor opinii diferite I Pentru ce 
fel de cunoaștere să optăm ? 
întrebarea i-am pus-o tova
rășului Pefruț Marin (35 de 
ani, inginer elecfrofehnist- 
București).

— Spre cunoașterea de 
fond. După părerea mea, e- 
sențial nu e cînd îți cunoști 
tovarășul sau tovarășa de via
ță, ci cum îl cunoști. Și, mai 
ales, pînă unde merge a- 
ceastă cunoaștere. în intimi
tatea familială oamenii se 
dezvăluie mai ușor. Poți con
semna un fapt sau alful, o 
comportare, un gest răzleț, 
dar abia după ce le aduni șl

Cu prilejul 
nor căsătorii

u-

facultate, 2 —
1 — prin... co-

nou în fața u-

care își iubea soția. („La în
ceput ne înțelegeam foarte 
bine amîndoi"). Tehnicianul 
de la stația termică a blocu- 

a 
că 
de 
a- 
nu 

i-a auzit niciodată certîndu- 
se. De data aceasta, însă, a- 
parențele s-au dovedit înșe
lătoare. Ștefan B. s-a mulțu
mit cu o cunoaștere la supra
față, a preferat să închidă 
ochii în fața unor „inciden
te" care ar fi trebuit să-i dea 
de gîndit încă din primele 
luni de conviețuire cu Ioana.

— Am avut cu ea unele 
discuții — declară Ștefan B.

Ioana nu s-a prezentat la 
procesul de divorț. Ștefan B. 
a obținut desfacerea căsăto
riei pentru infidelitatea so
ției. Am întrebaf-o pe Ioana : 

— De ce 
proces ?

— N-avea 
vafă față de

— Abia 
seama ?

— Iubirea 
care nu poale fi impus. Vreau 
să fiu liberă.

— Cînd v-ați căsătorit nu 
știați că iubirea e un senti
ment ce nu poate fi Impus !

— Am confundat iubirea 
cu prietenia...

Oprim dialogul aici. Ștefan 
B. e hofărît să-și refacă via
ța. îi dorim succes deplin. 
Dar Ioana ? Va rămîne con
secventă celeilalte iubiri ? 
Greu de spus, fiindcă — cum 
s-a dovedit — nu e vorba 
numai de una... Ea declară 
că „vrea să fie liberă". însă 
„libertatea" astfel concepută 
nu înseamnă altceva decit 
ușurință, renunțarea, la pri
mele impulsuri, la ceea ce e 
durabil și important în viață.

lui unde locuiau cei doi 
declarat negru pe alb 
„despărțirea lui Ștefan B. 
soție l-a uimit". îi vedea 
desea împreună, veseli,

rost. Eram vino- 
el.

acum vă dați

e un sentiment

iubirea și prietenia
Cineva ne-a întrebat : „E 

obligatorie pentru soliditatea 
unei căsătorii Iubirea pasio
nală, de mare intensitate" 1 
Am colectat următoarele pă
reri :

dragostei, elementele 
care se compune. Dar dacă e 
făcută dintr-un aliaj prost, și 
o mare pasiune se poate 
stinge repede". Următorul 
exemplu credem că ilustrea
ză această idee.

Electricianul l. A. din Bucu
rești pretinde că își iubește 
soția „la nebunie", 
poate trăi fără 
căsătorit de 10 
1956, Georgeta, 
era simplă 
tr-o întreprindere. Cu timpul, 
însă, a obținut o calificare, 
devenind o muncitoare apre
ciată. Recent, i s-a încredin
țat funcția de ajutor de 
maistru. Ros de gelozie, 
1. A. pretinde că soția lui 
a avansat în muncă prin mij
loace necinstite, acuzînd-o 
de infidelitate. A urmărit-o 
zile și luni la rînd, fără ca 
bănuielile lui să se confirme. 
Cu toate astea, pentru Geor- 
gefa viața de familie a de
venit un chin. Este bătută, 
insultată, izgonită din casă, 
apoi rugată să revină la co
pii. (Au doi copii, un băiat 
și o fată).

— I. A. concepe fa
milia ca pe o proprietate 
de care ar vrea să dispună 
după bunul plac. Din punct 
de vedere intelectual, bate 
pasul pe loc, în fimp ce so
ția lui învață, și îl depă
șește. A. simte că-i scade 
puterea de „stăpîn" și asta îl 
înfurie. Am impresia că fe
nomenul de dezorganizare a 
acestei familii s-a născut din 
neputința de a progresa — 
sub toate aspectele — a so
țului. (Constantin Constanti- 
nescu, tehnician auto).

— Iubirea lui- I. A. e 
patologică, nu pasională I 
Cred că el e gelos nu pe 
soția lui, ci pe capacitatea ei 
de a se autodepăși. A. 
e intolerant, nu admite ex
plicații pentru că nu-i 
vine. Ar trebui să aibă 
să ia fotul de 
nu pentru el, 
tru copiii lui. 
șincu, asistent

lată deci un caz din cara

că 
ea", 
ani. 

soția 
îngrijitoare

con- 
tăria 
Dacă 
pen-

la capăt.
cel puțin
(Didina Mără- 
medical).

— îmi iubesc foarte mult 
soția. Asta nu mă împiedică 
să-i văd defectele. (C. R.ț.

— Sînt convinsă că se poa
te trăi frumos și cînd lipsește 
o iubire pasională de foarte 
mare intensitate. în cazul fa
miliei mele, important e că 
ținem unul la altul și că ne 
înțelegem foarte bine. (D.M.)

— Eu aș numi-o iubire 
obișnuită. De ce? Trăinicia 
căminului conjugal depinde 
de un complex întreg de 
factori. Liantul familiei nu e 
unul singur. Un scriitor fran
cez spunea că „a iubi nu în
seamnă a privi unul spre al
tul, ci a privi împreună în 
aceeași direcție". (Gh. Be- 
rescu, cercetător la Institutul 
de filozofie).

TEODOR HUȘANU (inginer 
agronom, 31 de ani): în via
ța de familie, iubirea — pa
sională sau moderată, obiș
nuită — nu poate fi ruptă 
de idealul ambilor soți. Nu 
pot 
conjugată 
ani în 
căsătorit, 
funcționară la sfatul popu
lar din lași. După absolvirea 
facultății am fost repartizat la 
o cooperativă agricolă de 
producție din apropierea o- 
rașului. Făceam naveta o 
dată sau de două ori pe săp- 
tămînă. Uneori, cînd eram 
reținut de treburi, venea so
ția la mine. A cunoscut oa
menii din comună, s-a obiș
nuit cu munca mea.

Acum lucrăm amîndoi în ca
drul aceleiași cooperative a- 
gricole de producție. Eu, ca 
agronom, ea, ca inginer hor- 
fivificol. Ce vreau să spun? 
Că în familie iubirea „pură" 
nu ajunge. înțelegerea între 
soți, încrederea, prietenia 
îmbogățesc iubirea.

99 la sută din tineri 
căsătoresc din dragoste!

concepe 
de 

urmă, 
soția

iubirea în- 
vid. Cu opt 
cînd m-am 

mea era

se 
E 

un fapt mai mult decit îm
bucurător. Tovarășul Gheor- 
ghe Panta, președintele Tri
bunalului raional 1 Mai, ne 
spunea că sînt foarte rare 
cazurile cînd o căsătorie se 
întemeiază pe interese mate
riale egoiste : dorința de a 
parveni, goana după situația 
materială a soțului, stabilirea 
în oraș etc.

Soții Bratu 
sînt căsătoriți 
(„Ne-am luat 
Ne iubim cu 
nefi: iubire pasională!) Dar 
în ultimii doi ani au înain
tat de trei ori acțiune de di
vorț. Și de fiecare dată s-au 
împăcat! Au irosit bani, și-au 
măcinat nervii, s-au compro
mis în ochii vecinilor. Unde 
au greșit și continuă să gre
șească soții Bratu?

— înfr-o zi, venind de la 
serviciu, soția mi-a spus pe 
un fon neglijent că, nu, a pre
gătit nimic de mîncare. Nu 
se întîmpla pentru prima 
oară. Eram obosit și flămînd. 
M-am înfuriat. (El).

— Am încercat să-i explic 
dar n-a vrut să mă asculte. 
(Ea).

Intransigent, soțul a înaintat 
acțiune de divorț!

— într-o seară am fost la 
restaurant cu un coleg de bi
rou. M-am întors acasă tir- 
ziu și cu chef. Sofia m-a luat 
în primire de la ușă. (El).

— înțeleg ca omul să bea, 
dar cu măsură. în bucătărie 
s-a împiedicat și a spart un 
serviciu de cristal. (Ea).

Deocamdată, în familia 
Bratu e liniște. Totuși, soții 
n-au învățat să-și stăpîneas- 
că nervii, orice greșeală ca
pătă proporții.

Uneori, lucrur fără 
porfanță — în fond 
fleacuri — sînt gata să 
foame cursul normal de

București 
cinci ani. 
dragoste.

im- 
nișfe 
răs- 

con-

viețuire familială. Să fie „bu
turuga mică" atîf de pericu
loasă? Da, din momentul în 
care lipsește măsura. Familia 
cunoaște, in decursul anilor, 
un proces de consolidare care 
se bazează și pe ștergerea as
perităților mărunte. Tactul, 

I strădania de a-l înțelege pe 
, celălalt, toleranța față de lu

cruri lipsite de importanță, 
respectarea personalității to
varășului de viață sînt indis
pensabile.

Am pus, firesc, înfreba- 
i rea?

—• Cînd se transformă iu
birea în prieteniei

TITICĂ NICOLAE (strun
gar): Să ne înțelegem, am 
52 de ani și am intrat în al 
30-lea an de căsnicie, 
mine nu mai poate fi 
ba de o iubire ca 
mea cînd aveam, să 
25 de ani. Vîrsta, 
pările, 
gosfea a făcut poale 
mult loc afecțiunii, 
nuia ' ’ 
că ne iubim și acum, dar ne 
iubim altfel. De-a lungul ani
lor, în viața de familie senti
mentele trăiesc o anumită 
metamorfoză.

— Vă iubiți ca doi prie
teni ?

— Nu, ca soț și soție! Fără 
iubire e greu să conviețu- 
iești cu o femeie. La început 
domină adesea pasiunea. Cu 
trecerea anilor, însă, flă
cările se potolesc, dar rămî
ne căldura. Sentimentele se 
multiplică, devin mai com
plexe șl, cred eu, mai pro
funde. Ce anume asigură după 
părerea mea durata și trăini
cia familiei ! 1) nevoia fireas
că de Intimitate ; 2) copiii ;
3) respectul reciproc ; 4) to
leranță. înțelepciune; 5) înțe
legerea, prietenie.

Am continuat această an
chetă cu 10 tineri între 22— 
30 de ani la Casa de cultură 
a raionului 30 Decembrie.

Cu o singură excepție (to
leranță și înțelepciune), pă
rerile tovarășului Titică Nico- 
lae coincid cu ale tinerilor. 
O dovadă în plus că, în ma
rea lor majoritate, tinerii că
sătoriți privesc viața de fa
milie în mod realist, cu răs
pundere. Și un amănunt: 9 
inși din 10 au menționat dra
gostea, considerînd-o indis
pensabilă, dar n-au frecuf-o 
pe primul loc. Din pudoare? 
Din modestie ? Din luciditate ? 
Nu. Au găsit că sentimentul 
de dragoste e mult mai com
plex și că nu poate fi separat 
de ceilalți factori cu care, 
împreună, asigură trăinicia și 
armonia familială. Aceasta ni 
se pare, de altfel, concepția 
cea mai evoluată, cea mai ra
țională și cea mai adevărată 
despre familie. Este, dacă se 
poate spune, știința despre 
familie sau arta de a’ trăi îm
preună, de a înfrunta valurile 
vieții, ca doi pasageri pe a- 
ceeași corabie.

A
lată-ne, așadar, la sfîrșiful 

anchetei noastre. Veche de 
cînd lumea, problema . feri
cirii conjugale, a trăiniciei 
familiei, continuă să preocupe 
pe oameni și în societatea 
noastră nouă. Mulfi factori de 
destrămare, sînt evitabili. 
Cum s-a văzut, ei țin de a- 
varii reparabile, de greșeli 
provenite din lipsă de educa
ție sau din lipsă de expe
riență. Familia este o celulă 
vitală a societății noastre, de 
aceea ea trebuie să fie păs
trată mereu sănătoasă, vigu
roasă, fînără. Atenția, grija 
cu care este privită astăzi fa
milia pornește de la ideea că 
de robustețea, de forța ei mo
rală depinde însăși vigoarea 
societății noastre socialiste. 
De aceea, funcția și marea 
răspundere ce revin familiei 
în societate obligă pe fiecare 
dintre noi la profunde re
flecții.

La 
vor- 
vre- 

zicem, 
preocu- 

ne-au schimbat. Dra- 
mai

u-grijii
față de celălalt. Sigur

Reportaj dintr-o

călătorie în R.D,

Vietnom

de Pop Simion
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Domenii ale activității sociale 
care-i solicită pe chimiști

Acad. Eugen ANGELESCU

în 1915, în ziua în care 
s-a descoperit acetatul de 
celuloză, nimeni nu se gîn- 
dea încă la prodigioasa 
dezvoltare a chimiei mo
derne. într-un timp uimi
tor de scurt, chimia a cu
noscut un drum ascendent, 
îmbogățit an de an cu noi 
cuceriri științifice, — de la 
descoperirea cauciucului 
sintetic la rășinile polivini- 
lice.

Aproape că nu există 
domeniu de activitate 
umană din zilele noastre 
în care chimia să nu fie 
chemată să-și spună cu- 
vîntul. Industria petrolu
lui și a gazelor naturale, 
agricultura, siderurgia și 
industria constructoare de 
mașini, textilele, medica
mentele, coloranții, com
bustibilii artificiali, mate
rialele noi de construcții, 

I produsele cosmetice etc.;
au oferit vaste cîmpuri de 
aplicare cuceririlor chi
miei și ele nici nu ar pu
tea fi concepute la sta
diul și cu caracteristicile 
actuale fără aportul chi
miei.

Importanța și rolul chi
miei în viața societății 
crește, aș spune, în progre
sie geometrică. Dezvoltarea 
vertiginoasă a științei con
temporane a dus la

crearea de noi discipline, 
așa-numiiele „științe de 
graniță", formate prinfr-un 
proces de interferență. 

IS-a lărgit astfel conside
rabil sfera de acțiune a 
chimiei care vine în con
tact nemijlocit cu fizica, 
biologia, energetica, a- 
gronomla, medicina, con
strucțiile etc.

Multe din valoroasele des
coperiri moderne se dato- 
resc tocmai unor discipline 
ca biochimia, chimia fizică, 
biofizica etc. care își îm
prumută reciproc metodele 
de cercetare și folosesc a- 
celeași teorii pentru inter
pretarea fenomenelor.

Chimia operează cu un 
minunat mijloc de cunoaș
tere și realizări — analiza 
și sinteza — prin sinteză 
chimistul devenind un ade
vărat creator de bunuri 
care „completează" natu
ra. Acesta este, de pildă, 
cazul produșilor naturali și 
al acelor produși cu totul 
noi. inexistenți în natură, 
care prezintă proprietăți

& impune crearea wui cadru 
stabil, organist a! relațiilor 

științei chimice cu producția 
industrială

Ing. Alexandru HUCH
IPROCHIM-București

Alături de fizică, chimia 
zilelor noastre aduce un 
aport multilateral la pro
gresul tehnic și economic, 
impunîndu-se ca una din
tre cele mai revoluționare 
științe și, totodată, ca o ra
mură direct productivă, o 
adevărată forță de produc
ție. Bogatele resurse ' natu
rale — țiței, gaze naturale, 
minerale, păduri, stuf etc. 
— constituie premise sigure 
pentru o largă dezvoltare 
a industriei chimice în țara 
noastră.

După cum s-a stabilit în 
Directivele adoptate de 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. industria chimică va 
cunoaște în continuare un 
ritm deosebit de înalt de 
dezvoltare — o creștere de 
2,3 ori în 1970 față de 1965, 
cu un spor mediu anual de 
circa 18,5 la sută — ce va 
asigura în continuare In

superioare și posibilități 
deosebite de utilizare, ca 
masele plastice, firele și fi
brele artificiale, diferite 
categorii de antidăunători 
și îngrășăminte în agricul
tură etc.

în expunerea cu privire 
la îmbunătățirea activității 
de cercetare științifică,

tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, subliniind importanța 
și locul chimiei în con
strucția socialismului, rele
va că unele ramuri ale 
chimiei, cum sînt chimia 
compușilor macromole
cular!, a îngrășămintelor 
chimice, biochimia, nu 
s-au dezvoltat corespun
zător, pe măsura posibili
tăților și cerințelor actua
le ale economiei țării 
noastre.

Desigur, lichidarea rămî- 
nerii în urmă a acestor 
importante ramuri ale chi
miei presupune un ansam
blu de măsuri și eforturi. 
Cred însă că baza acestora 
o constituie asigurarea unei

îmbinări armonioase a 
cercetării fundamentale cu 
cea aplicativă.

Se știe că, pe măsura dez
voltării științei și tehnicii, 
distanța dintre cercetarea 
fundamentală și cea cu 
caracter aplicat se micșo
rează treptat. Cele mai noi 
descoperiri științifice fun
damentale se cer a fi apli
cate într-un scurt interval 
de timp în producție. Din 
păcate, nu întotdeauna se 
realizează acest deziderat. 
Sînt cazuri cînd o temă este 
cercetată simultan sub ra
port teoretic de mai multe 
unități, dar aplicația ei în 
producție se amînă nede
terminat. Pe de altă parte, 
în combinatele și uzinele 
industriei noastre chimice 
mulți ingineri se limitează 
doar la supravegherea insta
lațiilor Ia care lucrează, fără 
a se mai interesa și de nou
tățile care apar la nivel mon
dial în domeniul respectiv. 
Rezultatul este desigur 
plafonarea, rutina, dispa
riția preocupării pentru 
cercetare, a inițiativei.

Ținînd seama de baza 
de materii prime și de 
nevoile valorificării supe
rioare a resurselor țării, 
îndeosebi a petrolului, 
gazelor naturale, cărbu
nelui, trebuie să se acor

dustriei chimice o impor
tantă pondere în procesul 
de industrializare socialistă 
a țării.

Realizarea obiective- 
lor propuse de cincinal, 
a sarcinilor privind va
lorificarea largă a resur
selor naturale, produc
ția a noi tipuri de mase 
plastice și fibre sinteti
ce cu caracteristici su
perioare, dezvoltarea 
producției de îngrășă
minte, biostimulatori, 
medicamente de uz ve
terinar și alte substanțe 
chimice necesare econo
miei naționale presupun 
o creștere continuă a 
aportului cercetării știin
țifice.

Cercetarea de chimie din 
țara noastră a permis re
zolvarea într-un timp scurt 
a unor probleme de mare 

de o mai mare dezvoltare 
cercetării fundamentale în 
domeniul chimiei cu apli
cații directe în producție.

Extinderea cercetărilor în 
domeniul petrochimiei este 
o premisă a valorificării 
raționale și complexe a ga
zelor de sondă și cracare 
pentru fabricarea detergen- 
ților de sinteză, a solvenți- 
lor organici, a carburanți
lor superiori pentru motoa
re. Trebuie să ne îndrep
tăm atenția asupra cerce
tărilor privind fabricarea 
cauciucului sintetic, lărgi
rea sortimentelor de mase 
plastice și fibre sintetice de 
calitate superioară, produc
ția de substanțe pentru 
combaterea dăunătorilor. 
Aș aminti apoi necesitatea 
unor studii de anvergură 
care să aibă în vedere mic
șorarea prețului de' cost al 
diverselor substanțe utili
zate ca medicamente sau 
coloranți.

Spațiul nu ne permite 
decît să amintim că cerce
tările în domeniul radio- 
chimiei, al echilibrului chi
mic în gaze, al soluțiilor și 
lichidelor ionice prezintă 
un mare interes pentru e- 
conomia noastră națională. 
Alte cercetări ale chimiș- 
tilor noștri, cum ar fi cele 
din domeniul coloizilor or
ganici, al substanțelor ca- 
pilar-active și al compuși
lor naturali și sintetici pot 
deschide mari perspective 
unor industrii de sinteză, 
industriei alimentare, in
dustriei detergenților etc.

Dezvoltarea cercetării 
chimice în aceste direcții 
va servi industriei noas
tre, fie direct, prin rezul
tate aplicabile imediat în 
practică, fie indirect, prin 
asiqurarea unui nivel ști
ințific ridicat în industrie 
și în învățămînt, prin 
crearea unui potențial 
științific național tot mai 

I puternic.

Oamenii de știință, ală
turi de muncitorii și tehni
cienii din domeniul chi
miei, sînt hotărîți ca, răs- 
punzînd cu însuflețire sar
cinilor trasate de partid, 
să-și pună întreaga lor pu
tere de muncă și de creație 
în slujba eforturilor pentru 
valorificarea rațională și e- 
conomică a resurselor de 
materii prime de care dis
pune țara noastră.

importanță științifică și eco
nomică. Ea și-a adus con
tribuția la trecerea indus
triei organice de la baza 
de materii prime cocsochi- 
mică, pe care a avut-o la 
origină, la petrochimie. Ba
zele industriei maselor 
plastice au fost puse prin 
cercetările făcute în țară 
și instalațiile-pilot realizate 
Ia Uzina Dudești-ICECHIM, 
pentru policlorură de vinii 
și poliacetat de vinii, tre- 
cîndu-se apoi la instalații 
semiindustrlale la Combi
natul chimic Tîrnăveni șl 
Uzinele chimice Rîșnov. 
Acetilena din gaz metan a 
fost realizată la scară in
dustrială tot pe baza cer
cetărilor efectuate în țară. 
De asemenea detergenții, 
adezivii, o serie de anti- 
dăunători, coloranți și me
dicamente au fost realiza

te pe baza cercetărilor 
proprii.

I
în abordarea noilor 
sarcini ale cincinalului, 
tehnologia industrială 
trebuie să țină seamă 
de anumite schimbări 
și tendințe Intervenite 
în dezvoltarea chimiei.

Astfel, în ultima vreme, da
torită punerii la punct a 
unor noi procedee de fa
bricație pe plan mondial, 
a scăzut importanța acetl- 
lenei ca materie primă pen
tru derivații vinilici, fiind 
înlocuită cu etilena, mult 
mai avantajoasă economic. 
Trebuie să ne încadrăm 
mai hotărît în orienta
rea netă a industriei 
chimice moderne de a rea
liza produse cu un grad de 
puritate cît mai înalt, adică 
de o calitate superioară, 
care să faciliteze fazele 
următoare ale proceselor 
tehnologice și să evite apa
riția de produse secundare 
în cantități mari.

Asemenea probleme, de 
știință aplicată, impun însă 
o dezvoltare a cercetării 
fundamentale pentru eluci
darea unor procese chimi
ce, a mecanismelor de 
reacție cît și a unor proble
me ale condițiilor de lucru, 
în fine, obținerea de efecte 
economice maxime face ne
cesară căutarea continuă de

soluții noi atît în cerce
tarea de chimie strict 
tehnologică, cît și în do
meniul construcției de 
aparate și cel al urmă
ririi proceselor și meto
delor de analiză — cu 
atît mai mult cu cît în 
condițiile actuale de 

I progres științific accele
rat sînt procese tehno
logice din chimie care 
se demodează și devin 
depășite în circa 5—6 
ani.

Creșterea contribuției chi
miei și cercetătorilor ei la

Laboratoarele chimice 
uzinale pot deveni 

puternice nuclee de cercetare 

pentru progresul industriei
Constantin VOLANSCHI

cercetător principal — Centrul de chimie fizică al Academiei

Laboratorul de chimie 
este nu numai cadrul auxi
liar indispensabil al cerce
tării în diverse ramuri ale 
științei și tehnicii, ci și te
renul unor importante des
coperiri, cu nemijlocită u- 
tilitate economică. Ramuri 
industriale noi, printre ca
re se numără și chimia sin
tetică au apărut în labora
toarele de chimie, ca întru
chipare materială și expe
rimentală a acestei cerce
tări. într-un anumit sens, 
industria chimică moder
nă, în plină dezvoltare, nu 
reprezintă, în ultimă in
stanță, decît o continuare 
directă, desigur la scară 
mare, a activității labora
toarelor de chimie — în- 
tr-atît de pronunțată a a- 
juns întrepătrunderea din
tre tehnica de laborator și 
tehnica industrială. Pe de 
altă parte, procedeele uti
lizate de chimiști în labo
ratoare includ și asimilea
ză continuu îmbunătățiri 
și perfecționări care reies 
de multe ori din chiar pro
cesul de producție.

1
 Ritmul dezvoltării Indu

striei chimice în lume este 
în bună măsură un re
zultat, dar și un factor 
care impune ca ritmurile 
de dezvoltare a cercetă
rii din laboratoarele de 
chimie, eficiența cercetă
rii, gradul de îmbinare a 
cercetării fundamentale 
cu cea aplicativă să fie 
dintre cele mai ridicate.

Creșterea rolului și im
portanța atribuită labora
toarelor de chimie sînt e- 
vidențiate de realități preg
nante. Marile firme ale 
industriei chimice din 
străinătate dispun, pe lin
gă uzinele producătoare, 
de puternice laboratoare 

eforturile pentru îndeplini
rea cincinalului au, ca o 
condiție și totodată ca pre
misă esențială, îmbunătăți
rea legăturilor cu produc
ția sub multiple aspecte. Cu 
toate rezultatele pozitive 
obținute, trebuie totuși ară
tat că multe din realizările 
cercetărilor chimice n-au 
fost exploatate total și mul
te investigații, soldate cu 
bune rezultate, s-au oprit 
fie la faza de laborator, fie 
la cea pilot. Există în mod 
uzual

o carență pronunțată, o 
mare întîrziere între mo
mentul cînd a fost termi
nată cercetarea și cel în 
care s-a trecut la reali
zarea fazei pilot sau Ia 
proiectarea instalației 
industriale. De exemplu,

fabricarea polietilenei, pusă 
la punct în faza de labo
rator în unități ale Acade
miei și experimentată în 
faza pilot la Uzina Du
dești-ICECHIM încă din 
anul 1957, nu a fost trecută 
nici astăzi în faza industria
lă. De asemenea, obținerea 
glicerinei din propilenă, 
procedură încheiată în 
1963, a fost trecută în faza 
pilot, abia după doi ani, 
etapă rămasă și azi încă 
neîncheiată.

Perfecționarea legăturilor 
dintre știință și producție în 
domeniul chimiei este deo
sebit de necesară și

pentru ca în actualul 
cincinal să se asigure 
reducerea importului de 
licențe, evitîndu-se tot
odată importurile repe- 

| tate de aparatură străi- 
« nă.

Cercetarea chimică pro
prie poate și trebuie să dea 
răspuns acestor probleme, 

în legătură cu acestea, 
merită să se atragă aten
ția asupra unei serioase 
deficiențe care mai stăruie 
în cercetarea de chimie — 
faptul că, odată achizițio

care participă din plin la 
rezolvarea unor importan
te probleme de producție, 
dar și ale dezvoltării știin
țifice. Laboratoarele unor 
concerne ca „Dupont", 
„Imperial chemical", „Ba
yer", „La Roche" și altele 
constituie puternice centre 
de cercetare și de creație în 
domeniul chimiei. Recent, 
specialiștii de la laboratoa
rele „Argone" din S.U.A. 
au deschis un nou capitol 
în chimie prin descoperi
rea unor compuși ai gaze
lor inerte (cărora li se pre
văd deja importante apli
cații în domeniul sintezei 
chimice etc.).

în țara noastră există 
numeroase laboratoare de 
chimie care participă efi
cient la realizări teoretice 
și practice de mare însem
nătate. Totuși,

laboratoarele de chimie, 
indiferent de sfera lor de 
cercetare, trebuie să par
ticipe mai activ, eficient și 
mai multilateral la va
lorificarea superioară a 
bogatelor resurse natu
rale de care dispune țara 
noastră, la atingerea unor 
importante obiective ale 
dezvoltării economiei na
ționale,

cum ar fi îmbunătățirea 
calității unui larg șir de 
produse, asigurarea cu în
grășăminte chimice și an
tidăunători a agriculturii, 
la rezolvarea unor impor
tante probleme ale indu
striei extractive, siderur
gice etc.

Important este ca în la
boratoarele de chimie uzi
nale de control, în cele de 
cercetări tehnologice, ale 
uzinelor și departamente
lor, în laboratoarele insti

nat un proces tehnologic, 
el este practic abandonat 
de către cercetare, deși fi
resc ar fi ca el să consti
tuie subiectul unor eforturi 
și căutări proprii în conti
nuare, în vederea îmbună
tățirii continue a procesului 
și obținerii de noi sorti
mente. Astfel, după reali
zarea instalației semiindus- 
triale pentru fabricarea po- 
liclorurii de vinii, nu s-au 
continuat cercetările pentru 
obținerea de noi polimeri, 
conform cerințelor consu
matorilor și ale pieței mon
diale, ceea ce a dus la a- 
chiziționarea în continuare 
de aparate șl tehnologii din 
străinătate.

La intrarea în producție 
în cursul cincinalului a 
noi capacități industriale 
la nivel tehnic înaintat se 
impune o mai mare dez
voltare a cercetărilor pe 
instalațiile industriale, 

pentru asigurarea bunei lor 
funcționări și depistarea 
sistematică a perturbărilor 
și punctelor slabe. Ceea ce 
s-a făcut în acest sens este 
prea puțin. Au fost cazuri 
cînd uzine cu instalații de 
mare tehnicitate n-au pri
mit, pentru buna lor utili
zare și întreținere, sprijinul 
institutelor de cercetări. 
Este suficient să amintesc 
că la rezolvarea principa
lelor probleme ale instala
ției de produs fibre sin
tetice Melana, de la Să- 
vinești, a participat nu
mai ICECHIM-ul.

Prin crearea Consiliului 
Național al Cercetării Știin
țifice, specialiștii din do
meniul chimiei vor dispune 
de un puternic mijloc de 
coordonare a cercetărilor 
lor, de legare a acestora 
în mai mare măsură de 
producție, de instituire a 
unei fructuoase colaborări 
între institutele de cerce
tări, între catedrele de chi
mie din învățămîntul supe
rior, între toate acestea și 
industrie.

tutelor Academiei și fa
cultăților să se ridice nive
lul șl să se lărgească aria 
preocupărilor, să crească 
ponderea lucrărilor de cerce
tare propriu-zlsă. Nu sînt 
puține laboratoarele unde 
activitatea chimiștilor se 
rezumă de multe ori la 
simple analize de serie și 
alte operații care ar putea 
fi efectuate foarte bine și 
de cadre cu pregătire me
die. Desigur, aceasta atin
ge și probleme de dotare 
cu aparate de înaltă teh
nicitate și eficiență. în la*- 
boratoarele unde se fac a- 
nalize în serie, aceste apa
rate aduc multe avantaje: 
pe de o parte, fiind de 
mare sensibilitate, precizie 
și rapiditate, servesc mai 
bine producției, pe de altă 
parte înlesnesc chimiștilor 
să întreprindă realmente 
lucrări de cercetare, elibe- 
rîndu-i de unele munci 
mărunte și asigurîndu-le 
mijloace moderne de in
vestigare și de control.

Este o problemă deose
bit de importantă, căci în- 
t.r-o știință, cum este chi
mia, gradul de tehnicitate 
al aparaturii pentru analize 
și experiențe determină, în- 
fr-o măsură hofărîfoare, în
suși nivelul activității științi
fice a cercetătorilor. Decala
jul care există, de pildă, 
între nivelul de activitate 
a laboratoarelor de .pe lin
gă întreprinderile noastre 
chimice decurge nu din 
factori ca materialul uman 
sau gradul de pregătire, ci 
este în mod direct înrîurit 
de deosebirile marcate în 
înzestrarea cu aparatură 
modernă, cu puternice mij
loace materiale tehnico- 
științifice.

Există și rămînerl în ur
mă în activitatea unor la

boratoare de chimie provo
cate de folosirea defec
tuoasă chiar și a bazei ma
teriale existente. Astfel, la 
Combinatul petrochimic 
Ploiești există spectrofo- 
tometre pentru ultraviolet 
și infraroșu, care sînt fo
losite în măsură prea mi
că pentru lucrări de cerce
tare. La fel stau lucrurile 
și cu spectrofotometrul 
pentru infraroșu de la U- 
zina de anvelope Danubia
na. Alteori, aparatura de 
care dispun unele labora
toare nu are performanțele 
necesare unităților de cer
cetare. De pildă, laborato
rului nostru i-a fost repar
tizat un spectrofotometru 
Beckman, cu posibilități 
restrînse față de nevoile de 
determinări pe care le a- 
vem.

Penfru îmbunătățirea 
dotării laboratoarelor de 
chimie se cer eforturi mai 
multe din partea cercetă
rii noastre științifice, a In
stitutelor de specialitate, 
cît și a industriei noastre 

Ide aparafaj, care și-a do
vedit maturitatea printr-o 
serie de realizări remar
cabile.

Este greșit să se creadă că 
problema dotării nu poate 
fi rezolvată decît prin im
port. Cît privește' acesta, 
trebuie arătat că uneori, 
din „mici" deficiențe de 
ordin administrativ și or

Noile generații să ducă 
mai departe tradițiile 

străluciților noștri savanți
Prof. univ. Constantin CALISTRU

decanul Facultății de chimie industrială — Institutul politehnic lași

Tradițiile chimiei românești 
sînt strălucit reprezentate 
printr-o pleiadă de savanți 
care au imprimat atît cercetă
rii cît și învățămîntului de chi
mie o dezvoltare viguroasă, 
aducînd valoroase contribuții 
la progresul chimiei pe plan 
mondial. Dacă Nicolae Teclu 
a fost nevoit să activeze în 
străinătate, negăsind în ve
chiul regim înțelegere și spri
jin, prin munca neobosită a 
lui Petru Poni și a lui C. I. 
Istrate este fundamentat 
științific atît învățămîntul 
chimiei anorganice, cît și 
acela al chimiei organi
ce. Printre eminență lor 
continuatori se numără N. 
Costăchescu, P. Bogdan, G. 
Longinescu, N. Dănăilă și Gh. 
Spacu, personalități care au 
ridicat chimia românească la 
un înalt nivel. Becul Teclu, 
relația Longinescu, reactivul 
Spacu, iată numai cîteva 
creații ale unor savanți ro
mâni, care cunosc o univer
sală utilizare în chimie.

învățămîntul superior de 
chimie s-a dezvoltat continuu 
în ultimele două decenii. In 
institutele politehnice din 
București, lași și Timișoa
ra funcționează facultăți de 
chimie industrială, care for
mează cadre de ingineri 
pentru cercetările de tehno
logie, pentru proiectarea și 
exploatarea instalațiilor. în 
cadrul acestor facultăți există 
grupe de specializare, cores- 
punzînd principalelor ramuri 
ale industriei chimice. Facul
tăți de tehnologie chimică 
funcționează și la Institutul 
Politehnic din Galați, precum 
și la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București.

Avîntul industriei noastre 
chimice, ponderea deosebită 
care-i revine în cadrul proce
sului general de industriali
zare socialistă, resursele mul
tiple ale țării în domeniul chi
miei care se cer valorificate la 
niveluri mereu mai înalte de
termină sarcini importante și 
de mare răspundere învăță- 
mîntului superior de chimie.

Astăzi nu mai este sufi
cient să asigurăm înmaga- 
zinarea de către studenți 
a unui anumit bagaj de 
cunoștințe, ci este necesar 
să ne străduim în a forma 
cercetători, căutători de 
drumuri și de soluții noi, 
tineri care să-și însușeas
că cele mal înaintate cu* 

ganizatoric, se ajunge la 
daune sensibile. Au fost 
cazuri cînd s-au procurat, 
de peste hotare — de că
tre „Tehnoimport" — in
stalații costisitoare dar... 
incomplete, care nu pu- 
teu fi folosite cu randa
ment maxim în laborator. 
Spectrografului Raman, cu 
care este dotat Centrul 
nostru, i-au fost aduse e- 
lementele cele mai impor
tante și cele mai scumpe, 
iar anexele — fotomultipli- 
catorii — n-au putut fi încă 
achiziționate. Asemenea si
tuații își găsesc nu rareori 
explicația în faptul că cei 
care contractează aceste in
stalații au, de obicei, doar 
o pregătire comercială și 
informațiile pe care le pot 
culege de la furnizori sînt 
insuficiente.

în laboratoarele de cer
cetări chimice se pregătesc 
realizările productive de 
viitor. O legătură armo
nioasă între cele două la
turi ale cercetării în chi
mie poate fi realizată pe 
diverse căi :

I
 laboratoare pe lingă ma

rile uzine producătoare, 
bine utilate și încadrate 
cu personal științific co
respunzător ; atragerea 
cadrelor cu înaltă califi
care din universități și in
stitute de cercetări la re
zolvarea problemelor

I
eerlri ale științei moderne, 
să-și asigure temelia unui 
înalt nivel de specializare, 
să-și formeze simțul nou
lui, îndrăzneală și origina
litate în gîndire.

în tehnologia chimică con
temporană se manifestă o per
manentă tendință de moderni
zare, prin aplicarea în pro
ducția industrială a celor mai 
recente cuceriri ale științei. 
De aceea este necesar ca cer
cetarea tehnologică funda
mentală să se caracterizeze 
printr-un înalt grad de gene
ralizare a aplicațiilor sale. 
Considerate în această lumi
nă, o parte dintre cursurile 
noastre de tehnologie chimi
că prezintă pronunțate rămî- 
neri în urmă. Aceasta se con
cretizează în nivelul teoretic 
scăzut al abordării proceselor 
chimice industriale. Am con
vingerea că

învățămînful nostru de In
ginerie chimică va putea 
fi substanțial îmbunătățit 
prin aducerea conținutului 
tuturor disciplinelor de 
tehnologie în concordanță 
cu structura și conținutul 
tehnologiei chimice con
temporane. Prin aceasta, 
vom putea mări eficiența 
pregătirii viitorului inginer 
chimist, îi vom putea asi
gura un orizont mai larg, 
competență în abordarea 
noilor probleme pe care 
le ridică progresul tehnic 
în industria chimică.

Un aspect care trebuie sub
liniat este cel referitor la asi
gurarea unei pregătiri com
plexe în cadrul facultății și, 
respectiv, al unor secții de 
specializare. Planul de învă
țămînt care asigură pregătirea 
inginerului chimist trebuie să 
fie deosebit de acela al pre
gătirii specialistului de chi
mie. Este necesar ca în îm
bunătățirea planului de învă
țămînt să se plece de la sar
cinile bine precizai care re
vin inginerilor chimiști în le
gătură cu liniile de dezvol
tare ale industriei chimice în 
țara noastră.

Aceasta impune, în primul 
rînd, îmbunătățirea discipline
lor de tehnologie chimică, a- 
dică a acelor discipline care 
conferă calitatea de inginer 
chimist, creșterea nivelului 
științific al acestor discipline, 
nu ca ramuri ale chimiei, ci 
ca ramuri ale Ingineriei zhl* 
mice. Conținutul proiectelor

practice de producție în 
calitate de consilieri ști
ințifici pe lîngă marile 
combinate industriale; 
contracte de colaborare 

9 între întreprinderile pro
ductive și laboratoarele 
din institutele de cerce
tări în cadrul cărora între
prinderile cu mari posibi
lități financiare să confrl- 

Ibuie la înzestrarea cu feh- 
nlcă modernă a laboratoa
relor etc.

Ar merita, de asemenea, 
de examinat problema a- 
tragerii specialiștilor din 
laboratoarele de control, 
ale întreprinderilor la 
munca de cercetare și de 
inovație, prin crearea de 
secții de cercetare tehnolo
gică în aceste întreprinderi.

Condițiile create labora
toarelor de chimie din țara 
noastră, grija pentru creș
terea și perfecționarea ba
zei lor tehnico-materiale, 
pentru înzestrarea cu apa
ratură modernă, formarea 
cadrelor cu înaltă califi
care de către învățămîntul 
nostru superior și măsuri
le de coordonare pe care 
le va adopta Consiliul Na
țional al Cercetării Știin
țifice vor asigura ridicarea 
cercetărilor de chimie la 
nivelul marilor sarcini ale 
progresului tehnic și dez
voltarea rapidă a industriei 
noastre chimice.

de an trebuie adus în con
cordanță cu stadiul actual de 
dezvoltare a tehnologiei chi
mice, renunțîndu-se la des
crieri și insisfîndu-se mai mult 
asupra metodelor de stabilire 
științifică a parametrilor teh
nologici.

Un alt aspect de mare în
semnătate în procesul de în- 
vățămînt îl constituie con
cepția asupra lucrărilor prac
tice de la catedrele de [ *'• 
nologie chimică. La multe 
dintre catedrele noastre de 
tehnologie se pune și în pre
zent, în cadrul aplicațiilor 
practice, accent pe lucrările 
specifice chimistului, în loc ca 
inginerul chimist să fie de
prins, încă din școală, cu me
tode de lucru proprii, distinc
te, în funcție de cerințele și 
profilul ramurilor industriale 
specifice. Pregătirea ingineru
lui chimist trebuie să cuprindă 
problemele multiple ale tre
cerii de la metodele de lucru 
în laborator la activitatea pe 
scară industrială. Practic, nici 
nu se poate concepe învă- 
fămîntul de specialitate și nici 
cercetarea fundamentală și a- 
plicafă de tehnologie chimică 
fără cunoașterea necesităților 
Industriei. Nu este normal ca 
în cadrul catedrelor de tehno
logie chimică să se efec
tueze cercetări de chimie. 
Deși relativ noi pe plan in
ternațional, importanța cerce
tărilor fundamentale și apli
cative de tehnologie chimică 
crește cu mare rapiditate.

Din această cauză, con
sider că se impune cadre
lor didactice de la cate
drele de tehnologie chi
mică o preocupare susți
nută penfru activitatea de 
cercetare în domeniul in
gineriei chimice, în înțele
sul de astăzi al unei ast
fel de cercetări.

Inginerii care au parficipaf 
la construcția industriei chi
mice românești, care conduc 
în prezent această industrie 
s-au format la facultățile noas
tre de chimie industrială. Lor 
trebuie să li se alăture noi și 
noi generații de specialiști. 
La această nobilă acțiune ca
drele didactice sînt angajate 
din plin, cu hotărîrea de a 
asigura viitorilor chimiști și 
ingineri chimiști o pregătire 
temeinică la nivelul cerințelor 
actuala.
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MITING STUDENȚESC LA SINAIA

■ O NOUĂ PUBLICAȚIE LA IAȘI

• Incepînd de astăzi, la Iași apare o nouă 
publicație — săptămînalul politic, social și 
cultural — „Cronica". Noua revistă va 
continua tradiția publicisticii ieșene, re
prezentată în trecut de „Dacia literară", 
„Propășirea", „Convorbiri literare", „Con
temporanul", „Viața românească", „în
semnări ieșene", „Manifest", „Jurnalul li
terar". „Cronica" va oglindi activitatea 
creatoare din Moldova și din întreaga țară, 
va fi o tribună a culturii înaintate — a- 
ceea care zi de zi, sub conducerea parti
dului, se făurește în patria noastră.

• La Casa universitarilor din București 
s-au desfășurat timp de două zile lucră
rile consfătuirii pe țară cu tema „Problem 
me actuale ale predării istoriei literaturii 
române în învățămîntul superior", la care 
au participat academicieni, cadre didacti
ce care predau literatura română în facul
tăți, institute pedagogice și licee, precum 
și reprezentanți ai unor instituții cultu
rale centrale, scriitori, critici literari.

I

9 Librăria „Cartea prin poștă" din Bucu-

nomic aprobat de Consiliul de Miniștri, 
noua unitate va avea o capacitate de pre
lucrare de 3 000 tone de sfeclă de zahăr în 
24 de ore.

• Comitetele de cetățeni din Capitală au 
stabilit terenurile pe care să se amenajeze 
răsadnițe pentru obținerea celor 29 milioa
ne fire de flori, ce vor fi sădite în scuaruri 
și peluzele din jurul blocurilor.

® în Editura Tineretului vor apărea în 
curînd următoarele volume : „Dante" de 
Al. Bălăci (colecția „Oameni de seamă"), 
„întoarcerea din Cythera", versuri de Ve
ronica Porumbacu, „Farmecul depărtări
lor" de Eusebiu Camilar.

• Actorii Teatrului de stat din Bacău 
au prezentat ieri, în premieră pe țară, trei 
comedii ale cunoscutului dramaturg irlan
dez Sean O’Casey : „O liră la cerere", „S-a 
sfîrșit cum a început" și „Istorie nocturnă" 
puse în scenă de regizorul I. Gh. Rusu.

• Cu ocazia unor săpături arheologice 
întreprinse în preajma Brăilei, a fost des
coperit un complex funerar geto-dacic da- 
tînd din secolele IV—III î.e.n.

CAMPINGURI

• O veste pentru turiștii care în acest 
an vor vizita „Țara de Sus" : la Vatra Dor- 
nei se termină amenajarea unui camping 
cu o capacitate de 200 de locuri în căsuțe 
și corturi. Un camping de 100 de locuri se 
amenajează și în orașul Suceava, în apro
pierea Cetății de Scaun. Și o altă veste 
pentru automobiliști : drumurile ce duc la 
Voroneț, Putna și Botoșani vor fi asfal
tate.

LOTO
La tragerea Loto din 11 februarie 1966, au 

fost extrase din urnă următoarele numere : 
88, 41, 38, 89, 60, 69, 54, 50, 59, 74. Premii 
suplimentare: 57, 29, 50. Fond de premii: 
956 403 lei.

Cronica Z i I e 0

EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICA 
ITALIANĂ CONTEMPORANĂ

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 

februarie. în țară : Vreme în general umedă, cu 
cer variabil, mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ninsoare în nordul țării 
și sub formă de ploaie în reșț. Vînt potrivit cu 
unele intensificări din sectorul vestic. Tempera
tura ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 5 și 5 grade, local mai coborîte, iar 
maximele între zero și 10 grade. Local ceață. în 
București : Vreme în general umedă, cu cerul 
variabil, mai mult acoperit. Vor cădea ploi tem
porare. Vînt potrivit, din sectorul vestic. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață dimineața și seara.

Incepînd de vineri, sala Dalles 
din Capitală găzduiește o expoziție 
de artă plastică italiană contempo
rană. Sînt expuse 116 lucrări de 
pictură, sculptură și grafică, creații 
recente semnate de 53 de artiști 
italieni.

La vernisaj au luat cuvîntul 
sculptorul Ion Irimescu, vicepreșe
dinte al Uniunii artiștilor plastici, 
ambasadorul Italiei-- la București, 
Niccolo Moscato, și prof. dr. Gae
tano Jacopo Recupero, care însoțeș
te expoziția italiană. Printre nu
meroșii oameni de artă și cultură 
prezenți la deschiderea expoziției 
se aflau Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Sfat pen
tru Cultură și Artă, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*
Vineri a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Maroc, o delegație a 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Oniga, șeful Comisiei pentru activi
tatea cultural-educativă a C.C.S.. 
care la invitația prietenească a 
Uniunii Marocane a Muncii va face 
o vizită în această țară.

(Agerpres)

Să se respecte dreptul sacru 
al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta!

rești are peste 45 000 de cumpărători în 
toate regiunile țării. „Cartea prin poștă" 
difuzează anual numeroase lucrări de be
letristică, știință, tehnică și artă. De pildă, 
în anul trecut, ea a expediat cititorilor 
cărți în valoare de 3 350 000 lei — aproape 
de patru ori mai mult decît în 1960.

® Locuitorii Țiglinei, care s-au mutat zi
lele acestea în blocuri noi, au găsit apar- 
tamente confortabile, cu un finisaj plăcut 
— tîmplăria furniruită și pereții în cu
lori diferite. Aceleași caracteristici le vor 
avea și cele 2 300 de apartamente ce ur
mează să se dea în folosință în acest an 
în noile microraioane ale Țiglinei.

• în zona de sud a orașului Corabia, re
giunea Oltenia, au început lucrările pregă- 
titoare în vederea construirii unei fabrici

i
In cinstea zilei de 16 Februarie, Muzeul Simu din Capitală a deschis la clubul din Palatul C.F.R. 
expoziția „Luptele muncitorilor ceierlști". Sînt expuse lucrări de pictură, sculptură și grafică

de zahăr. Conform studiului tehnico-eco- Foto : A. Carto] an

Ignacio 
Hidalgo 
de Cisneros

In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Ignacio Hi
dalgo de Cisneros, membru al 
C.C. al P.C. din Spania, se a- 
nunță că sicriul cu corpul 
neînsuflețit al defunctului se 
află depus la Casa de cultură 
a raionului N. Bălcescu, Calea 
Șerban Vodă nr. 213.

Accesul publicului este per
mis în ziua de 12 februarie în
tre orele 9,30—12,30 și 17—19.

înhumarea va avea loc în 
ziua de 13 februarie la Cimiti
rul Belu. Cortegiul funerar va 
porni de la Casa de cultură la 
orele 10.

La Sinaia a avut loc vineri un 
miting al studenților aflați în va
canță în stațiunile de pe Valea 
Prahovei, în semn de protest îm
potriva războiului de agresiune dus 
de Statele Unite în Vietnam. Aces
tora li s-au alăturat și tineri din 
localitate.

în cuvîntul de deschidere, Ion 
Jurcony, din partea Consiliului 
U.A.S. din București, a arătat că 
studenții din țara noastră au urmă
rit cu profundă neliniște și indig
nare evoluția intervenției militare 
americane în treburile interne ale 
poporului vietnamez. Alăturîndu-se 
întregului popor român, tuturor 
oamenilor de bună credință din lu
me, ei condamnă cu tărie această 
agresiune, susțin cu fermitate și 
sprijină din toată inima poziția ță
rii noastre exprimată în răspunsul 
președintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, la mesajul președin
telui Ho Și Min, și în Declarația 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România în 
legătură cu reluarea atacurilor ae
riene ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam. Studenții din patria noas
tră consideră că poporului vietna
mez trebuie să i se respecte dreptul 
de a-și hotărî singur soarta, potri
vit intereselor și năzuințelor sale.

Au mai luat cuvîntul studenți

din diferite țări care învață în Re
publica Socialistă România: stu
dentul vietnamez Phan Van Minh, 
studentul chinez Cen Te Lai, stu
dentul din Venezuela, Petro Pa
redes, studentul din Kenya, Onian- 
do Waseka, și studenții români 
Nistor Dumitru, secretar al centru
lui universitar al Asociației stu
denților din Iași, Boris Ionasic, din 
partea centrului universitar Timi
șoara, și Gh. Lazarovici, din partea 
centrului universitar Cluj. Ei și-au 
exprimat profunda indignare față 
de intensificarea războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam, arătînd că gu
vernul american poartă întreaga 
răspundere pentru situația creată 
în Asia de sud. Vorbitorii au ară
tat că alături de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez sînt țările so
cialiste, toate forțele iubitoare de 
pace din lumea întreagă. Ei au ce
rut să se pună capăt bombarda
mentelor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, tuturor încălcărilor aduse 
suveranității și integrității acestei 
țări socialiste, să fie retrase trupele 
intervenționiste din Vietnamul de 
sud și să se respecte acordurile de 
la Geneva.

în încheiere, cei prezenți la mi
ting au vizionat filmul documentar 
„Poporul vietnamez va învinge". 

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

Miting electoral la Sofia

Sesiune
științifică

Vineri, în aula Institutului de 
științe economice au început lu
crările sesiunii științifice a Cen
trului de calcul economic și ci
bernetică economică-București. 
La lucrările sale iau parte nu
meroși cercetători științifici, ca- . 
dre didactice, economiști și in
gineri din unele instituții, între
prinderi și alte unități econo
mice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Roman Mol
dovan, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice.

In cadrul primei ședințe a 
fost înfățișată dezvoltarea cer
cetărilor științifice de calcul 
economic și cibernetică econo
mică în România, s-a prezentat 
programul de studii și cercetări 

acest domeniu al Centrului de 
>alcul economic și cibernetică 
economică pe anul 1966 și pe pe
rioada 1966—1970 și s-a desem
nat Consiliul științific al cen
trului.

Lucrările sesiunii continuă să 
se desfășoare, pe simpozioane, 
în zilele de 12 și 13 februarie.

(Agerpres)
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„Universiada 
albă" j
0 Seri la hochei, _
România*Canada 5-0

Ieri la Torino, în cadrul „Uni
versiadei de iarnă", echipa de 
hochei pe gheață a României a 
susținut cel de-al 4-lea meci din 
turneul final, întîlnind selecțio
nata studențească a Canadei, 
care, cu o seară înainte, învin
sese cu 5—3 echipa Cehoslova
ciei. Practicînd un joc rapid si 
eficace în primele două reprize, 
apărîndu-se bine în cea de-a 
treia, cînd s-au remarcat porta
rul Dumitraș și fundașul Varga, 
echipa României a repurtat vic
toria cu scorul de 5—0 (2—0, 
3—0, 0—0). Au înscris : Calamar 
(2), Florescu, Vacar și Ștefan.

Selecționata U.R.S.S., singura 
echipă neînvinsă pînă în pre
zent, a întrecut cu scorul de 
12—2 (6—0, 3—2, 3—0) echipa 
Finlandei. în clasament conduce 
U.R.S.S., urmată de Cehoslovacia 
și România. Hocheiștii români 
întîlnesc astăzi, în ultimul meci, 
formația Finlandei.

Pe pîrtiile de la Sestriere s-a 
desfășurat proba feminină de 
coborîțe, încheiată cu victoria 
schioarei elvețiene Therese 
Obrecht, care a cîștigat și com
binata alpină.

I
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Putem asigura o „naștere44 
mai ușoară noilor produse

(Urmare din pag. D

practica uzinei noastre, în dome
niul fabricației motoarelor din se
ria unitară de motoare asincrone 
normale. Pentru a rezulta o tăiere 
economică a tolelor care alcătuiesc 
miezul magnetic al motoarelor elec
trice, s-au stabilit pentru diame
trele lor anumite valori, care sînt 
impuse de dimensiunea tablelor 
din care se ștantează. Din păcate, 
ca urmare a necorelării lucrărilor 
de asimilare cu aprovizionarea, 
uzina primește table avînd alte 
dimensiuni decît cele preconizate ; 
de aici, consumuri specifice ridi
cate, o folosire nerațională a ta
blei de oțel electrotehnic.

Se desprinde deci necesitatea li
nei precise corelări în timp a asimi
lărilor pe ansamblul ramurilor eco
nomiei care colaborează la realiza
rea produselor, avîndu-se în vedere 
atît posibilitățile existente, cît ți cele 
viitoare. în lumina acestei cerințe, 
asimilarea de către fabricile de 
specialitate a unor materiale elec- 
troizolante cu caracteristici supe
rioare constituie o condiție de 
bază în activitatea de ridicare a 
nivelului tehnic-calitativ și de di
versificare a producției de mașini 
electrice. Părerea mea este că sar
cinile de asimilare a producției de 
mașini electrice în cincinal tre
buie să fie legate îndeosebi de cele 
privind asimilarea materialelor e- 
lectroizolante și conductoarelor e- 
lectrice.

Se înțelege că nu numai alege
rea soluțiilor tehnice generale și 
corelarea lucrărilor de asimilare 
trebuie să ne rețină atenția. Pe 
același plan consider că este ne
cesar să stea și nomenclatorul 
produselor ce se propun a fi însu
șite de o întreprindere sau alta. 
Posibilitățile de asimilare a pro
duselor sînt definite, aș putea 
spune limitate, într-o etapă dată. 
De aceea, includerea în asimilare a 
unor produse șl, natural, excluderea 
altora trebuie făcute cu mult discer- 
nămînt. Perspectiva dezvoltării eco
nomiei ți a necesităților diferitelor 
ramuri trebuie să fie criteriul princi
pal în ețalonarea programului de 
asimilare a noilor produse.

Ca o consecință a diversificării 
producției, în programul pe cinci 
ani se include asimilarea unor 
produse cu totul noi, pentru care

experiența de care dispunem este 
limitată și la care problemele de 
perfecționare se pun într-un mod 
cu totul deosebit. Cum este mai 
bine să procedăm pentru ca aceste 
sarcini să fie îndeplinite conco
mitent cu scurtarea ciclurilor de 
asimilare ? Părerea mea este că 
perfecționarea produselor din punct 
de vedere al performanțelor teh- 
nico-economice trebuie să devi
nă o preocupare chiar de la întoc
mirea proiectului ți să se perma
nentizeze pînă la intrarea lor în 
fabricație. O etapă importantă în 
care trebuie să se acționeze hotă- 
rît pentru perfecționarea produse
lor este faza de realizare a proto
tipurilor. Metodologia actuală de 
asimilare a produselor limitează 
însă posibilitățile de fructificare 
pe deplin a acestei etape. Majori
tatea prototipurilor pe care le e- 
xecutăm corespund integral nor
melor și standardelor care stabi
lesc performanțele viitoarelor pro
duse. Ca urmare a trecerii cu suc
ces a probelor de omologare, se 
încheie această fază a asimilării. 
Se pune, însă, întrebarea : acest 
produs nu s-ar putea face și mai 
bun ? De cele mai multe ori, răs
punsul este afirmativ. în aceste 
cazuri, ar fi mai indicat să se încer
ce perfecționările chiar pe prototipul 
omologat. Noi, ca proiectanți, opinăm 
pentru această soluție, însă pentru 
ca acest lucru să fie posibil trebuie 
rezolvată problema finanțării perfec
ționărilor. Spun aceasta întrucît o 
dată cu omologarea noului pro
dus, nu mai sînt finanțate lucrări 
pentru respectivul prototip, iar 
îmbunătățirile posibile trebuie să 
fie experimentate în cadrul pro
ducției de serie. Firește, este un 
lucru greu de realizat, deoarece se 
stînjenește procesul de fabricație.

Tot în vederea creării posibilită
ților de a se adopta soluțiile cele 
mai economice și de a se asigura 
performanțele cele mai bune, opi
nez ca, prin plapul de asimilare, să se 
stabilească, acolo unde este cazul, 
executarea prototipurilor în mai multe 
variante constructive, urmînd ca pe 
baza unor încercări ți verificări aten
te să se adopte soluțiile cele mai 
eficiente pentru fabricația de serie. 
De altfel uzina noastră și-a și 
propus să procedeze așa în cazul 
noii serii de motoare pentru acțio
narea ascensoarelor.

Jiul oferă mari debite de apă pen
tru irigarea terenurilor unor coo
perative agricole cum sînt Bîr- 
za, Valea Stanciului, Gîngiova 
și altele. In interiorul raionului, 
alte pîrîuri ca Desnățui, Bălăsan, 
Eruga asigură, de asemenea, 
cantități importante de apă pentru 
irigat. Valorificînd aceste surse de 
apă, în raionul Băilești, se vor pu
tea extinde suprafețele irigate, în 
cursul anului 1966, pînă la 3 000 ha.

Crearea Uniunii raionale, verigă 
de bază a sistemului de conducere 
obștească a agriculturii, va permi
te întreprinderea unor acțiuni co
mune ale cooperativelor agricole 
în scopul extinderii irigațiilor. Nu
meroși vorbitori au arătat posibi
litățile existente în acest domeniu.

„Noi vom extinde, în acest an, 
suprafețele irigate pe 75 ha — a 
spus tov. ANTON GURGUI, pre
ședintele cooperativei agricole 
din Bîrca. Am comandat o in
stalație completă de irigații, Pro
pun ca Uniunea raională, pe 
care o constituim astăzi, să ne 
ajute concret la procurarea urgen
tă a acestei instalații, a pieselor 
de schimb, ca și a îngrășămintelor 
chimice pentru ca să realizăm pro
ducții cît mai mari pe aceste supra
fețe". „Pentru irigarea celor 100 
ha, cooperatorii din Cerătu — așa 
cum arăta în conferință președin
tele ION VOICULESCU — vor 
săpa cu foreza 10—12 puțuri. De 
aci, apa va fi ridicată la o ' înălți
me de 25 m, lucrare ce necesită 
sprijinul specialiștilor. S-a cerut 
Uniunii raionale să solicite Direc
ției de gospodărire a apei Oltenia 
elaborarea proiectelor necesare".

întrucît extinderea irigațiilor 
necesită cadre bine pregătite, 
ACHIM CRĂCIUN, președintele 
cooperativei agricole din Bîrza, a 
propus ca Uniunea raională să se 
ocupe temeinic de școlarizarea me
canicilor, a cooperatorilor care vor 
lucra cu instalațiile de irigație. 
„Noi vom avea în viitorii ani 8—10 
instalații de irigat, care sînt ma
șini complexe. Ele trebuie cunos
cute și bine mînuite. Iată de ce 
ne trebuie cooperatori bine pregă
tiți" — a arătat el.

Problemele dezvoltării zooteh
niei au foșt analizate prin prisma 
acțiunilor care pot fi desfășurate 
în comun de către cooperativele 
agricole și a sprijinului ce trebuie 
să-1 acorde Uniunea raională. La

sfîrșitul anului 1965 efectivele de 
animale din raion au ajuns la peste 
29 000 bovine, din care 9 700 
vaci, 33 700 porcine, 52 300 ovi
ne și peste 110 000 păsări. Pro
ducția în sectorul zootehnic a 
crescut, în ultimii 2—3 ani, cu 
peste 20 la sută. în dezvolta
rea acestei ramuri sînt încă mari 
rezerve. Modul cum pot fi puse 
în valoare a fost subliniat pe larg 
în conferință. S-a propus să se stu
dieze înființarea unor stații comu
ne de incubație la Băilești, Bîr
za și Bîrca, care să scoată pui de 
găină sau boboci de rață pentru 
toate cooperativele agricole din 
raion.

Referindu-se la asemenea pro
bleme tov. ION KORODI, inginer 
zootehnist la cooperativa agricolă 
din Rast, a spus : „Propun ca în 
cadrul raionului nostru cooperati
vele să facă schimb de reproducă
tori, iar acțiunea să fie diri
jată de către consiliul agricol ra
ional, în colaborare cu Uniunea 
raională. Am studiat problemele 
unor acțiuni comune și sînt de 
părere că în zona noastră ar me
rita ca la Negoi să facem o fabri
că de nutrețuri combinate, desigur 
de proporții mai mici. Cu con
tribuția a 3 cooperative mari, cu 
sectoare zootehnice puternice — 
Negoi, Rast și Catane — s-ar pu
tea face o astfel de fabrică, unde 
să producem pe an circa 150—200 
tone de furaje".

In conferință au fost abordate 
și alte probleme care vor trebui 
să stea în atenția Uniunii raionale. 
S-a propus ca unitățile agricole 
cooperatiste de pe Valea Dunării: 
Nedeia, Măceșu de Jos, Plosca, 
Bistreț, Catane, Negoi și Rast să 
valorifice împreună papura și stu
ful din bălțile Dunării; să se înfiin
țeze o întreprindere unde să se con
fecționeze anual 200 000— 300 000 
rogojini din papură; organizarea 
la Valea Stanciului, cu contribuția 
cooperatorilor din Bîrza și Hurezu- 
Poenari, a unui atelier care să fa
brice anual peste 150 000 cahle de 
teracotă și peste 300 000 țigle folo
sind materia primă locală.

Atmosfera de lucru, inițiativa, 
spiritul gospodăresc, sînt elemente 
de bun augur- pentru activitatea de 
viitor a Uniunii raionale a coopera
tivelor agricole din Băilești, cel 
mai mare raion agricol din regiu
nea Oltenia.

SOFIA 11. — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite : Cu 
prilejul apropiatelor alegeri de de- 
putați pentru Adunarea Populară, 
sfaturile populare și de asesori 
populari, care vor avea loc în R.P. 
Bulgaria la 27 februarie, la Sofia a 
avut loc un miting. Au luat cuvîn
tul Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Populare, 
secretar al Uniunii Populare Agra
re, Kimon Gheorghiev, vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Patriei.

Todor Jivkov a analizat pe larg 
succesele poporului bulgar, obținu
te de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent, oprindu-se asupra sar
cinilor actuale și de perspectivă ale 
economiei naționale și subliniind 
caracterul ei dinamic. El a arătat 
că în prezent „în Bulgaria se des

fășoară o muncă susținută pentru 
accelerarea dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a societății socia
liste, se perfecționează sistemul de 
planificare și de conducere a eco
nomiei, se dezvoltă construcțiile 
culturale, literatura și arta, crește 
nivelul de trai al poporului".

T. Jivkov a vorbit despre di
recțiile principale și sarcinile poli
ticii externe a R.P. Bulgaria, des
pre dezvoltarea colaborării cu țări
le socialiste și îmbunătățirea rela
țiilor economice și culturale cu 
țările capitaliste.

Referindu-se la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, T. Jivkov a declarat 
că Bulgaria se situează de partea 
poporului vietnamez în lupta sa 
justă împotriva imperialiștilor a- 
mericani, contribuie și va contribui, 
în măsura posibilităților sale, la 
respingerea agresiunii, la coeziunea 
forțelor antiimperialiste din întrea
ga lume în lupta comună împotriva 
forțelor reacțiunii și războiului.

Conferință convocată de C. C. 
al P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 11 (Agerpres). — în zi
lele de 9—11 februarie, la Praga 
a avut loc o conferință pe țară a 
primilor secretari ai comitetelor 
regionale și raionale ale P. C. din 
Cehoslovacia, președinților comite
telor naționale regionale, raionale 
și ai unor comitete naționale oră
șenești și locale. Conferința a fost 
convocată de Comitetul Central al 
P. C. din Cehoslovacia și de gu
vernul cehoslovac, în cadrul pre
gătirii Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Jozef Lenart, președintele guver
nului, a prezentat un raport cu 
privire la activitatea comitetelor 
naționale în viitorul apropiat.

în cea de-a doua zi a conferinței 
a rostit o cuvîntare Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S. Cehoslovace.

în încheierea conferinței s-a a- 
doptat o rezoluție care stabilește 
principalele sarcini și direcții ale 
activității comitetelor naționale.

Știință, tehnică, organizare
Congresul tehnicienilor polonezi

VARȘOVIA 11. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : La 10 februarie, în o- 
rașul Zabrze, lîngă Katowice, în 
prezența conducerii de partid și 
de stat, s-a deschis cel de-al V-lea 
Congres al tehnicienilor polonezi, 
sub lozinca: „Știință, tehnică, or-

Locuințele Budapestei

Rezervele de sporire 
a producției agricole...

(Urmare din pag. D

Raportul prezentat la conferință 
de tov. Ghenciu Oprea, președin
tele comisiei de organizare a Uniu
nii raionale, și discuțiile purtate

au relevat că în raion există 
mari posibilități pentru extinde
rea irigațiilor — metodă sigură de 
sporire a producției la hectar. La 
sud, Dunărea udă ogoarele raio
nului de la Rast la Zăval; la est,

(Urmare din pag. I)

Este de înțeles că în asemenea 
condiții rezolvarea problemei locuin
țelor mai necesită încă un șir de ani 
— ne-a spus interlocutorul. Acum se 
pune problema accelerării ritmului de 
construcții, sporirea productivității 
muncii constructorilor. Cunoașteți — 
s-a scris și în presă — că în acest sec
tor se resimte și lipsa brațelor de 
muncă. Pentru rezolvarea sarcinilor 
am întreprins un șir de rpăsuri, prin
tre care la loc de frunte amintesc 
intensificarea industrializării construc
țiilor. Din totalul blocurilor construite 
în ultimii cinci ani, 15 la sută sînt 
din cărămidă, 35 la sută — cu cadru 
din beton armat, 43 la sută — din 
prefabricate de zgură de la furnale 
și cuploare și doar 3 la sută — din 
panouri mari din prefabricate din be

ton. Trebuie să schimbăm aceste 
proporții în favoarea prefabricatelor. 
La Obuda a și intrat în funcțiune o 
„fabrică de case" și alte două se vor 
termina în anii viitor;. Deșigur că 
acestea neceșită importante investiții, 
dar construcțiile din panourile mari, 
care se asamblează rapid, duc la 
sporirea productivități; muncii cu cir
ca 30 la sută și la reducerea însem
nată a prețului de cost.

O altă preocupare o constituie 
crearea condițiilor ca locatarii să 
poată folosi mai bine spațiul locuibil. 
Aproximativ 95 la suță din aparta
mentele construite în ultimul timp au 
camere și bucătării cg dulapuri în 
perete.

La întrebarea despre sistemul de 
construcții, inginerul Kolfai mi-a spus 
că aproape 60 Ia sută din noile lo
cuințe sînt executate de către între-

prinderile da sfat șl circa 40 la suia 
de către cooperative de construcții, 
întreprinderile de stat construiesc lo
cuințe tip din fondurile alocate de 
stat, care se repartizează de orga
nele sfatului capitalei cetățenilor cu 
venituri mici, iar cooperativele exe
cută comenzj pe bază de proiecte 
variate, ținînd seama de dorința vi
itorilor proprietari, care plătesc o 
sumă fixată ca avans, iar restul costu
lui apartamentului îl acoperă prin 
credit pe termen relativ scurt primit 
de la stat. Există și un sistem cînd 
sfatul construiește blocuri cu aparta
mente tip care se vînd apoi salaria- 
ților cu cîșfjg mijlociu (pînă la un 
anumit venit stabilit prin regulamen
te), care plătesc la cumpărare un a- 
vans și restul îl achită în rate anuale 
pe termen lung. De acest sistem be
neficiază salariații propuși de între
prinderi industriale, comerciale, insti
tuții.

Farmecul Budapestei, care înainte 
era nemijlocit legat de bătrînuT flu
viu care desparte și unește cele două 
mari părți ale orașului, este astăzi 
relevat de tinerele înfăptuiri ale so
cialismului.

ganizare", la care participă peste 
2 600 de ingineri și tehnicieni din 
întreaga țară.

La ședința de deschidere, Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a subliniat că actua
lul congres are o importanță de
osebită pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei țării pe baza pro
gresului științei și tehnicii. După 
ee s-a referit la succesele obținute 
de către ingineri și tehnicieni din 
diferite domenii de activitate, el 
a. Șrătat necesitatea unor noi rea
lizări în domeniul tehnic, pentru 
ridicarea nivelului calității produ
selor, modernizarea metodelor teh
nologice și a atras atenția asupra 
folosirii în mai mare măsură a 
realizărilor științei și tehnicii mon
diale.

CEREREA P.C. DIN S.U.A'. 
ADRESATĂ CURȚII DE APEL

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din S.U.A. a ce
rut în mod oficial Curții de Apel a 
Statelor Unite șă revizuiască hotă- 
rîrea Tribunalului federal distric
tual din Washington, care a decla
rat partidul ,,vinovat" pentru re
fuzul său de a se înregistra con
form legii antidemocratice Mc- 
Carran.



Criza politică
din Republica Dominicană
: Greva generală continuă R Bilanțul inciden

telor : 15 morți, 60 răniți Un nou ministru al 
forțelor armate

După a treia serie
de consultări

NEW YORK 11 (Agerpres). — La 
Santo Domingo, situația rămîne 
atît de încordată încît o explo
zie poate interveni dintr-un mo
ment în altul, se arată într-un ra- 

. port al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în legătură cu in
cidentele ce s-au produs în Re
publica Dominicană în zilele de 
7, 8 și 9 iebruarie. Pe de altă par
te, raportul subliniază eficiența 
grevei generale declarată de sin
dicate. Aciivitatea administrației 
publice și a fabricilor de zahăr 
este complet paralizată.
Criza politică dominicană se des

fășoară în prezent pe fundalul grevei 
generale declarate de oamenii muncii 
din această țară în semn de protest 
împotriva refuzului militarilor de 
dreapta de a părăsi țara. După cum 
relatează agenția Associated Press, ca 
urmare a grevei, toate cele 11 rafinării 
de zahăr din țară au fost închise. De

asemenea, și-au încetat activitatea 
numeroase birouri guvernamentale, 
magazinele, birourile companiilor ae
riene și transporturile municipale. 
Fostul președinte Bosch a declarat că 
sprijină această grevă.

Joi noaptea și vineri dimineața, la 
periferiile orașului Santo Domingo au 
explodat mai multe bombe și s-au 
auzit schimburi de focuri de arme. 
Incidentele din ultimele zile s-au sol
dat cu 15 morți și peste 60 de răniți. 
Un copil de patru ani a fost ucis de 
o grenadă aruncată dinfr-un grup de 
militari, membri ai forțelor interame- 
ricane.

Președintele guvernului provizoriu 
dominican, Hector Garcia Godoy, l-a 
numit vineri pe colonelul Enrique 
Perez y Perez în funcția de ministru 
al forțelor armate în locul comando
rului Francisco Caminero care a fost 
desemnat atașat militar al Republicii 
Dominicane la Washington.

CINE VA FI
DESEMNAT 

SĂ FORMEZE 
GUVERN CI ?

ROMA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Italiei, Saragat, și-a în
cheiat vineri seara cea de-a treia 
serie de consultări privind rezol
varea crizei guvernamentale, care 
durează de trei săptămîni.

Observatorii politici din capitala 
Italiei apreciază că, după toate 
probabilitățile, Saragat îl va de
semna din nou pe Aldo Moro cu 
formarea noului guvern. După 
cum s-a mai anunțat, cele patru 
partide ale fostei coaliții — demo- 
crat-creștin, socialist, social-demo
crat și republican — au fost de a- 
cord ca Aldo Moro să fie desemnat 
pentru a forma noul guvern.

TRILURILE „CIOClRLIEI"
LA PHILADELPHIA

PHILADELPHIA 11 (Agerpres). 
— La 9 februarie, ansamblul ro
mânesc „Ciocîrlia" a prezentat 
programul său de cîntece și dan
suri populare în fața a 3 000 de 
spectatori, care au umplut pînă la 
refuz sala Academiei de muzică 
din Philadelphia.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes. Presa din Philadel
phia apreciază în cuvinte elogioa
se frumusețea artei populare ro

mânești. Comentatorul Daniel 
Webster de la „Philadelphia In
quirer" scrie în numărul din 10 
februarie despre „prospețimea 
dansurilor, despre costumele și 
însuflețirea fără sfârșit pe care o 
emană dansatorii". „Un interes 
deosebit, arată ziaristul, l-a pro
dus grupul de instrumentiști care 
au acompaniat pe dansatori și au 
executat melodii românești".
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BRUXELLES

„Marines" (marinarii) americani ridică încă un țarc pentru „suspecțil" 
arestați Ia Tmtch Tru, în Vietnamul de sud. Aceștia au ochii legați. Acțiu

nile agresorilor vor rămîne astfel necunoscute ?
(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

PARIS. Reprezentanții condu
cerii Confederației Generale a 

Muncii (C.G.T.) și ai Confederației 
Franceze Democrate a Muncii 
(C.F.D.T.), care grupează împreună 
peste 80 la sută din totalitatea 
muncitorilor francezi, au avut o 
întîlnire, la care s-a hotărît adop
tarea unei poziții comune în cadrul 
negocierilor cu patronatul.

ATENA. La Tribunalul din
Atena a început procesul a 27 

de membri ai partidului E.D.A., 
sub acuzația că au scandat lozinci 
în favoarea legalizării partidului 
comunist.

Bg ROMA. Vulcanul Etna a erupt 
din nou vineri dimineața, a- 

runcînd importante cantități de 
nisip, care au format o coloană 
roșiatică, înaltă de mai mulți km. 
— relatează agenția France Presse.

Studenții universității waseda din Tokio au inițiat acțiuni de protest in 
incinta sălilor de curs și in afară, împotriva scumpirii taxelor de 

fnvățămînt

SCRISOAREA ADRESATĂ DE W. ULBRICHT !

DELEGAȚILOR LA CONGRESUL P. S. 0. G.

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam cu privire 
la conferința de la Honolulu

Azi demonstrații

Guvernul belgian a 
demisionat din nou. 
De data aceasta, cu 
titlu definitiv. Se 
știe că el demisio
nase deja săptămî- 
na trecută si că de
misia fusese refuzată 
de rege. Dar prin acest 
refuz, conflictul dintre 
cele două partide ale 
majorității guverna
mentale — social-creș- 
tin și socialist — nu 
era deloc rezolvat. 
Vineri, după audiența 
la rege, s-a anunțat 
oficial că demisia gu
vernului a fost accep
tată.

Cauza imediată a cri
zei politice constă în 
refuzul forțelor popu
lare de a accepta con
dițiile puse de asocia
țiile medicale, care ur
măresc să-și sporească 
veniturile pe seama 
pacientilor. Motivele 
poziției precare a gu
vernului erau în rea.- 
litate mai profunde.

Hotărîrea de a se 
proceda la închiderea 
a șase mine de căr
buni, în pofida promi
siunilor de a se re
nunța la sacrificarea 
locurilor de muncă a 
mii de muncitori, a 
provocat o vie agitație

în cercurile muncito
rești.

Totodată, creșterea 
preturilor, lovind mai 
ales marea masă a 
consumatorilor, anun
țarea unor noi impozi
te indirecte afectînd 
aceleași grupuri socia
le, în timp ce mono
polurile erau menaja

te, au sporit nemulțu
mirea populară și au 
provocat o largă miș
care revendicativă. 
Echipa guvernamen
tali a început să se 
clatine și mai mult 
acum două săptămîni, 
cînd reprimarea ar
mată a grevei mineri
lor din Limbourg, care

se opuneau închiderii 
minelor, a costat via
ta a doi grevișți și a 
declanșat un val de 
nemulțumiri în întrea
ga tară.

înregistrînd nemul
țumirile populare, pri
mul ministru Harmel 
și-a prezentat demisia 
regelui, care a refu
zat-o, sfătuind guver
nul să ceară avizul 
parlamentului.

Acest gest n-a rezol
vat însă nimic, căci 
problemele care deter
minaseră guvernul 
să-si prezinte demisia 
rămîneau nerezolvate.

Tocmai în această 
perioadă, Federația ge
nerală a muncii din 
Belgia, care îi grupea
ză ne lucrătorii socia
liști și comuniști, și 
Confederația sindica
telor creștine au reali
zat îd mai multe re
giuni și sectoare de 
activitate o unitate de 
acțiune, reliefînd sta
rea de spirit actuală a 
oamenilor muncii bel
gieni, indiferent de 
concepțiile lor politi
ce și religioase.

Deci, în esență, cau
za crizei actuale este 
rezistenta organizații
lor muncitorești fată 
de acțiunile autorită-, 
ților, ce lezează locu
rile de muncă și nive
lul de trai al oameni
lor muncii.

Jean Louis ESCH

HANOI 11 (Agerpres). — Agen
ția vietnameză de presă transmite 
o declarație dată publicității la 10 
februarie de către Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam 
în care recenta conferință ameri
cano—sud-vietnameză de la Hono
lulu este condamnată ca o nouă 
manevră prin care guvernul ameri
can caută să consolideze sprijinul 
politic al autorităților marionetă 
de la Saigon pentru continuarea 
războiului său de agresiune în 
Vietnamul de sud. Toate așa-nu- 
mitele „angajamente" luate de 
S.U.A. față de autoritățile sud- 
vietnameze, se spune în declarație, 
nu pot absolvi guvernul american 
de răspunderea pe care și-a asu
mat-o la conferința de la Geneva 
din 1954 cu privire la Indochina, 
în legătură cu respectarea suve
ranității, independenței și integri
tății teritoriale a Vietnamului.

Declarația atrage atenția că con
ferința de la Honolulu „reprezintă 
o provocare extrem de serioasă la 
adresa poporului american și a po
poarelor din lumea întreagă. Ea re
prezintă, de asemenea, o nouă. în
călcare grosolană de către impe
rialiștii americani a independenței 
și suveranității sacre a poporului 
sud-vietnamez, o nouă sfidare fla
grantă a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam și a 
dreptului internațional". Guvernul 
R, D. Vietnam, subliniază declara
ția, „cere cu hotărîre ca guvernul 
american să recunoască poziția în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam. Guvernul american tre
buie să pună capăt imediat răz
boiului de agresiune din Vietnamul 
de sud, să-și retragă din această

regiune toate trupele și armele 
S.U.A. și ale sateliților lor și să 
lase poporul sud-vietnamez să-și 
rezolve singur propriile sale pro
bleme. Guvernul american trebuie 
să pună capăt imediat și pentru 
totdeauna raidurilor de bombarda
ment și tuturor celorlalte acte de 
război împotriva Republicii Demo
crate Vietnam ,și să, respecte cu 
strictețe acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire .la Vietnam".

în încheiere, declarația exprimă 
hotărîrea întregului popor vietna
mez de a lupta unit pînă la capăt, 
oricare ar fi greutățile și sacrifi
ciile și indiferent de planurile mi
litare și manevrele înșelătoare ale 
guvernului S.U.A. ■ și autorităților 
sud-vietnameze.

Avioane 
agresoare doborite 
în R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că la 10 februarie 
numeroase avioane americane, de- 
colînd de pe navele portavion ale 
flotei a 7-a și de la bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au 
pătruns în spațiul aerian al R.D. 
Vietnam și au bombardat regiuni 
populate și obiective economice 
din provinciile Quang Binh, Ha 
Tinh, Nghe An și; Thanh Hoa. 
Două avioane americane cu reac
ție au fost doborîte și două ava
riate în provincia Quang Binh.

în orașele americane
Intr-o sintezS transmisă vineri, agen- 

fia France Presse notează :
„Politica Statelor Unite fa|ă de Viet

nam continuă să agite opinia publică 
americană. „Comitetul coordonator din 
sud pentru încetarea războiului din 
Vietnam" a anunțai pentru sîmbătă 
manifestații simultane în opt state din 
sudul S.U.A. în mai multe orașe din 
nord, grupări pacifiste vor manifesta, 
de asemenea, în această zi".

în editorialul său de vineri, consa
crat depozițiilor în fa(a Comisiei pen
tru afaceri externe a Senatului ale lui 
George Kennan și generalului Gavin, 
ziarul „New York Times" scrie : „Doi 
americani, ambii specialiști în materie 
de decizii la nivel înalt, înfrucîf unul 
a fost șef al sfatului major al Depar
tamentului de Stat, iar celălalt direc
tor al operațiilor armatei, avertizează 
nafiunea asupra pericolelor escaladă
rii războiului în Vietnam... Mărturiile 
lor constituie o adevărată punere sub 
acuzare a hotărîrilor adoptate la Ho
nolulu, precum și o utilă reamintire 
că Statele Unite nu sînt omnipo
tente".

★

SAIGON 11 (Agerpres). — în re
giunile de coastă sud-vietnameze 
au avut loc noi lupte puternice în
tre elemente ale primei divizii ae
ropurtate americane și unități ale 
Frontului Național de Eliberare. 
Cele mai puternice angajamente 
între cele două părți au fost sem
nalate în regiunea Bong Son. A- 
genția U. P. I. menționa vineri 
după-amiază că forțele S.U.A. au 
pierdut în cursul acestor lupte 
două elicoptere lovite de tirul ar
melor partizanilor sud-vietnamezi.

BERLIN 11 (Agerpres). — într-o 
scrisoare deschisă semnată de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., adresată delega- 
ților la apropiatul congres de la 
Dortmund al P.S.D.G., precum și 
membrilor și simpatizanților aces
tui partid, C.C. al P.S.U.G. a pro
pus constituirea unui organ pe în
treaga Germanie în vederea unei 
discuții publice asupra căii spre 
înlăturarea scindării țării. Acest 
organ trebuie să fie alcătuit pe 
baze paritare din toate păturile 
populației. Pentru ca organul să 
poată fi constituit încă în acest 
an, reprezentanți ai P.S.U.G. și ai 
P.S.D.G. ar trebui să se întîlneas- 
că cit mai grabnic cu putință.

„Dacă, în pofida deosebirilor de 
păreri în mai multe probleme e- 
sențiale — se’ spune în scrisoare, 
— s-ar ajunge' la o pace pe bază 
de înțelegere, la reconcilierea din
tre P.S.U.G. și P.S.D.G., la înțe
legerea lor asupra marii răspun
deri ce revine acestor două parti
de pentru destinele Germaniei, 
evoluția ulterioară a problemei 
germane ar fi îndreptată pe o cale 
bună".

La prima consfătuire pe întrea
ga Germanie se propune să parti
cipe , reprezentanți ai P.S.U.G., 
P.S.D.G. și ai P.C. din. Germania, 
precum și ai sindicatelor, ai ce
lorlalte partide reprezentate în 
parlamente și ai celor mai impor
tante organizații de masă din cele 
două state.

„Numai ca stat independent, 
nesupus unor influențe extraeuro- 
pene — se spune în documentul

C.C. al P.S.U.G., o Germanie uni
tă ar putea să desfășoare colabo
rarea în toate direcțiile și să-și 
îndeplinească rolul de factor de 
stabilizare a păcii în Europa".

DECLARAȚIA 
BIROULUI POLITIC 
AL P. C. FRANCEZ
PARIS 11. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : într-o declarație publicată 
în „l’Humanite", Biroul Politic al 
P. C. Francez examinează evoluția 
problemelor sociale și a luptei 
revendicative din Franța în lu
mina rezultatului alegerilor pre
zidențiale, a acțiunilor desfășura
te de clasa muncitoare și a pro
iectului de program economic al 
guvernului. Biroul Politic al 
P.C.F. declară că lupta pentru ma
jorarea generală a salariilor, pen
tru o sporire simțitoare a celor 
mai scăzute salarii și pentru alte 
revendicări trebuie să se. intensi
fice.

în declarație se relevă, de ase
menea, necesitatea ajungerii ■ la 
un acord între partidele comu
nist și socialist și celelalte par
tide și grupări democratice pentru 
realizarea unui program comun de 
acțiune.
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RIO PE JANEIRO

De cîteva săptămîni, 
Ecuadorul cunoaște o 
puternică trămîntare, 
care a cuprins pături 
largi ale populafiei. în 
pofida instituirii legii 
marfiale, în diferite o- 
rașe ecuadoriene sfu- 
denfii și muncitorii 
continuă manifestați
ile antiguvernamenta
le, cerînd abolirea re
gimului dictatorial.

Puternice contingen
te polițienești sînt mo
bilizate pentru a in
terveni cu brutalitate 
împotriva manifestan- 
ților. La Quito, capi
tala tării, 1 500 de stu- 
denfi care participau 
la un marș de protest 
contra juntei militare și 
contra represiunilor 
polițienești au fost a- 
tacafi de politie. Gre
nadele cu gaze lacri
mogene șl săbiile po
lițiștilor au intrat în ac
țiune. Președintele fi
lialei din Quito a Fe
derației studenților u- 
niversifari a prezentat 
junfei cererea ca „pu
terea să fie transmisă 
imediat unei persoane 
civile de Integritate 
dovedită".

Referindu-se la si
tuația de neliniște care 
domnește în tară, zia
rul ecuadorian „El 
Tiempo" scrie că 
„aceasta a luat pro
porții alarmante dato
rită opoziției generale

fa(ă de actualul guvern 
militar, precum și îngri
jorării poporului ecua
dorian privind viitorul 
politic și criza econo
mică în care a fost a- 
dusă țara".

Actuala junlă milita
ră, condusă de colo-

ECUADOR:

OM»

K
II STRADA
nelul Ramon Castro Ji- 
jon, a preluat puterea 
în urma loviturii de 
stat din Iulie 1963. Le
gată de interesele ma
rilor monopoluri străi
ne și de cele ale ca
pitaliștilor și latifundia
rilor autohtoni, junta a 
instituit un regim „for
te" menit a apăra in
teresele acestora, adu- 
cînd Ecuadorul, o (ară 
cu multe bogăfii na

turale, într-o situația 
economică grea. în a- 
celași timp, ea a adop
tat o serie de legi șl 
decrete antid '»cra- 
tice — suspenda, aa 
garanțiilor constituțio
nale, scoaterea în a- 
fara legii a partidului 
comunist, instituirea u- 
nei cenzuri severe, su
primarea publicațiilor 
democratice.

Manifestațiilor actua
le ale studenților li se 
adaugă numeroasele 
greve ale muncitorilor 
și funcționarilor. Ma
rea grevă din' industria 
zahărului a încetat a- 
bia atunci cînd „lîngă 
fiecare muncitor stă
teau doi soldați" —• 
scria un ziarist chi
lian, martor ocular al 
evenimentelor. La țară, 
acțiunile de ocupare 
a pămînfurilor mo
șierești de către ță
rani se înmulțesc, cu 
toate că ele sînt repri
mate.

O împrejurare nouă 
îi îngrijorează acum 
pe guvernanții milita J 
din Ecuador: unii po?, 
lificieni liberali, care 
Inițial salutaseră lovitu
ra de stat, au devenit 
potrivnici juntei, strîn- 
gînd în jurul lor largi 
pături, inclusiv din 
rîndul burgheziei ne
mulțumite de urmările 
nefaste ale politicii 
juntei asupra Interese
lor lor economice. O- 
pozifia din Ecuador, fot 
mai cuprinzătoare, lese 
în stradă.

Vaslle OROS

BRAZIL! A

APfLUl GRUPĂRII PABlAMfNTABE DE OPOZIIIl
RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). 

— Membrii grupării de opoziție 
„Mișcarea democratică braziliană" 
au dat citire, atît în Senat cît și 
în Camera Deputaților, unui mani-

Inundațiile 
din Argentina

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
în regiunile nordice ale Argentinei, 
datorită inundațiilor care au fost pro
vocate de revărsările fluviilor Para
na și Paraguay,, situația continuă să 
se men)ină critică. Apele acestor 
rîuri continuă să crească, depășind 
pînă în prezent 6 metri. Teritorii în
tinse din provinciile Chaco, Santa Fe, 
Formosa, Misiones și Corrienfos se 
află sub apă. Inundațiile au afectat 
în primul rînd sectorul agricol. Sute 
de mii de hectare cu griu, bumbac, 
tutun, floarea-soarelui și porumb au 
fost acoperite de ape. Mii de locuin
țe au fost distruse. Aproximativ 10 000 
de persoane sinistrate au fost nevoi
te să se evacueze.

Arestați sub inculparea că au ocupat terenuri ale latifundiarilor, acești 
țărani columbieni au fost eliberați din închisoare sub presiunea opiniei 
publice. Țăranii au ocupat din nou pămînturile și le-au semănat, cu toată 
împotrivirea polițiștilor și în pofida provocărilor marilor proprietari de 

pămînt

Dezvăluirile 

fostului ambasador 
al S.U.A.

HIO DE JANEIRO ii (Agerpres). 
— Fostul ambasador al S.U.A. în 
Brazilia, Gordon, scrie ziarul bra
zilian „Ultima Hora", a recunoscut 
în Comisia pentru probleme exter
ne a Senatului american că a co
laborat cu militarii brazilieni la în
lăturarea președintelui Goulart In 
aprilie 1964. Ziarul consideră că 
declarația lui Gordon iniirmă ver
siunea oficială braziliană cu privi
re Ia caracterul schimbărilor care 
au avut Ioc în aprilie 1964.

Iest condamnînd guvernul pentru 
politica sa economică și financia
ră, pe care o califică drept „dezas
truoasă". Manifestul adresează un 
apel tuturor cetățenilor brazilieni 
de a-și intensifica lupta pentru 

| restabilirea ordinii juridice și a 
,j „unei democrații reprezentative" și 

] revenirea la alegeri directe prin vot 
universal. Comentatorii de presă 
consideră că manifestul unui grup 
așa de mare de parlamentari nu va 
rămîne fără urmări. Se consideră 
că, potrivit legislației excepționale, 
guvernul poate aduce în fața in
stanțelor judecătorești pe semna
tarii manifestului și-i poate demite 
din funcțiile lor de deputați. To
tuși, se apreciază că deocamdată 
nu pot fi luate nici un fel de mă
suri represive față de membrii 
„Mișcării democratice braziliene", 
atîta timp cît partidul guvernamen
tal, Alianța națională pentru recon
strucție, nu este sigur de obținerea

■ unei majorități-în Congresul națio
nal brazilian, dat fiind faptul că 
aceasta întrunește acum un număr 
considerabil de parlamentari ce nu 
pot fi neglijați cu. ușurință.

ției politice, putînd grăbi alegeri 
i generale în primăvară. Observato- 
i rii nu exclud însă unele soluții de 
i ultimă oră.

SALISBURY

PE CALEA RATIFICĂRII
LONDRA

J

Tratativele dintre 
guvern și feroviari 
au eșuat

Liderii sindicatului feroviarilor 
au hotărît să mențină ordinul de 
grevă generală la căile ferate în- 
cepînd de luni. Hotărîrea a fost 
luată după patru ore de deliberări, 
cu majoritatea de un vot (12 la 11), 
prin respingerea unui ultim apel al 
guvernului cerînd amînarea gre
vei. In cercurile politice londoneze 
se consideră că greva ar putea avea 
repercusiuni serioase asupra situa

Cu 42 voturi pentru și 12 contra, 
parlamentul Rhodesiei de sud a 
adoptat, la cea de-a doua lectură, 
proiectul de lege cu privire la ra
tificarea „constituției" ilegale ela
borate de regimul rasist al lui Ian 
Smith după proclamarea unilatera
lă a independenței. Principalele 
prevederi ale „constituției" lipsesc 
în mod practic majoritatea popu
lației africane de drepturi electo
rale. Ele stipulează înlocuirea func
ției de guvernator general, numit 
de regina Angliei, cu funcția de ofi
țer administrator al guvernului, in
stituită de „guvernul rhodesian", 
anulînd, în felul acesta, autoritatea 
Angliei asupra acestui teritoriu.
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