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AZI SE DESCHIDE ÎN CAPITALĂ

CONSFĂTUIREA
PE ȚARA
A LUCRĂTORILOR
DIN CONSTRUCȚII

In ziua de 23 februarie a. c. a 
avut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezida
tă de tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Cons
tanța Crăciun, Mihai Gere, Ilie 
Murgulescu — vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul 
Stat, Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma, Constantin Dai- 
coviciu, Vasile Daju, Suzana Gî- 
dea, Athanase Joja, Ion Popescu- 
Puțuri, Gheorghe Stoica, Ludovic 
Tâkacs, Iacob Teclu și Vasile Vîl- 
cu, membri ai Consiliului de Stat.

Consiliul a adoptat decrete și 
hotărîri privind diferite domenii 
ale activității de stat și obștești.

A fost ratificat Acordul între 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republicii Ita
liene asupra colaborării economi
ce, industriale și tehnice, precum 
și acordul privind colaborarea

Consiliului de

economică și tehnică între guver
nul Republicii Socialiste România 
și guvernul imperial al Iranului.

Printre actele de stat emise fi
gurează decretul privind consti
tuirea și valorificarea fondului de 
stat de legume și fructe pentru 
consumul intern și pentru export; 
decretul pentru modificarea orga
nizării Ministerului învățămîntu- 
lui, prin care ia ființă o Direcție 
generală a activităților educative 
și a problemelor sociale studențești, 
precum și decretele privind modi
ficarea unor articole din legea de 
organizare judecătorească și din 
legea pentru înființarea și orga
nizarea Procuraturii Republicii So
cialiste România.

Consiliul a făcut numiri și elibe
rări din funcții la Tribunalul Su
prem, numind totodată adjuncții 
Procurorului General.

In continuare, Consiliul a rezol
vat lucrările curente.

Azi încep în Capitală lucrările Consfătuirii pe țară a lucrători
lor din construcții, la care participă delegați ai sutelor de mii de 
oameni ai muncii din acest sector — ingineri, arhitecți, economiști, 
tehnicieni, maiștri și muncitori, activiști de partid și ai sindicatelor. 
Consfătuirea are drept scop analiza multilaterală a principalelor pro
bleme ale activității de construcții, arhitectură și sistematizare, în 
lumina sarcinilor importante trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.

Consfătuirea a fost precedată de o largă dezbatere în adunări 
ale constructorilor — pe grupuri de șantiere sau mari șantiere, în
treprinderi și trusturi de. construcții — ale specialiștilor din institute 
de proiectare și de cercetare, precum și în ședințe la nivel regional, 
cu activul de partid din întreprinderile și instituțiile, de construcții, 
(n cadrul acestor adunări și 
ședințe au fost reliefate rezulta
tele bune și experiența acumu
lată în ultimii ani, s-au examinat 
în spirit critic neajunsurile care 
mai stăruie în domeniul proiec
tării și al desfășurării lucrărilor 
pe șantiere. In acest fel, pregăti
rea consfătuirii a y.-ilejuit un 
larg schimb de păreri și propu
neri asupra soluțiilor și posibili
tăților de perfecționare a activi
tății în sectorul construcții.

După cum este cunoscut, par
tidul și guvernul acordă o deose
bită atenție îmbunătățirii acti
vității de cercetare, proiectare 
și execuție a construcțiilor in
dustriale, de locuințe și social- 
culturale, în vederea îndeplinirii 
în bune condiții și cu eficiență 
economică ridicată a amplului 
program de investiții prevăzut 
pentru perioada 1966—1970 — 
condiție esențială pentru asigu
rarea în continuare a unui ritm 
susținut de dezvoltare în toate 
ramurile economiei naționale, 
pentru creșterea potențialului e- 
con ornic al țării.

Pornind de la această cerință 
majoră a dezvoltării 
naționale, în 
care are un 
de lucru, se 
larg de importante probleme. 
Consfătuirii îi revine sarcina să 
examineze aprofundat căile de 
îmbunătățire a organizării între
prinderilor de construcții și a 
muncii pe șantiere, de extindere 
a metodelor și tehnologiilor mo
derne, care și-au dovedit efica
citatea în practică, de asigurare 
a continuității și ritmicității exe
cuției în tot cursul anului etc — 
toate acestea în scopul scurtării 
termenelor de punere în funcțiu
ne a investițiilor, concomitent cu 
creșterea productivității muncii, 
ridicarea calității și reducerea 
costului lucrărilor de construcții- 
montaj. Ea urmează să analizeze 
și să propună măsurile menite să 
ducă la perfecționarea muncii în 
institutele de cercetare și proiec
tare, pentru sporirea contribuției 
acestora 
biective 
rea este 
jaloneze 
pentru înlăturarea 
și lărgirea varietății arhitecturale 
în construcțiile de locuințe și să 
dezbată problemele legate de sis
tematizarea teritorială și a cen
trelor populate.

Consfătuirea pe țară a lucrăto
rilor din construcții va prilejui 
un schimb larg de opinii, o con
fruntare deschisă a punctelor de 
vedere ale participanților, în 
scopul îmbunătățirii în toate 
compartimentele și la toate ni
velele a activității în acest im
portant sector al economiei na
ționale. Fără îndoială, recoman
dările și măsurile pe care le va 
preconiza consfătuirea vor con
tribui la o puternică dezvoltare a 
inițiativei și la stimularea pa
siunii creatoare a specialiștilor 
din institutele de cercetări și pro
iectări, vor însufleți pe muncito
rii, inginerii și tehnicienii de pe 
șantiere în eforturile pe care le 
depun pentru îndeplinirea sarci
nilor importante ce le revin po
trivit. hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului.

economiei 
fața consfătuirii, 

pronunțat caracter 
deschide un cîmp

la realizarea noilor o- 
de investiții. Consfătui- 

totodată 
măsurile

chemată să 
ce se impun 
uniformității

mire față de calitatea lu
crului său, iar la b’ătrînețe 
l-am văzut cum își tria de
senele, distrugînd pe unele. 
Sculptorul GEi. D. Angliei 
și-a distrus o seamă de lu
crări, cînd nu le considera 
apropiindu-se de desăvît- 
șirea năzuită. Să mai vorbim 
de munca uriașă a lui Mi
hail Sadoveanu sau Re- 
breanu și Blaga ? De dis
ciplina de atelier a lui 
PetrașcU, Șirafo, Jalea, Me- 
drea, Han ?

In anii tinereții, în anii de 
formare a artistului, trei 
primejdii mari îl pîndesc. 
Una este aceea a tendinței 
spre facilitate. A doua

sonalifății, valabile pentru 
specialiștii din toate domer 
niile de activitate umană, 
există desigur diferențieri 
în privința modului de spe
cializare și a obiectivelor.

Rezumîndu-ne la for
marea personalității ar
tistice, observăm o seamă 
de fenomene pe care artis
tul le are în comun cu cei
lalți specialiști din alte do
menii, dar și unele feno
mene specifice îndeletnici
rii lor. Un tînăr artist nu 
se poate forma temeinic, 
dacă nu depune o mun
că metodică și nu are
o

ăzuinja de a 
Z jUg nu trăi zadarnic, 
' fg a de a nu frece prin 

ir ’—' viajă fără a-și 
găsi o menire 

este în firea oricărui om 
cu conștiință și vitalitate. 
Cînd prin îndeplinirea me
nirii, mai mare sau mai 
modestă, se săvîrșește o 
participare conștientă și ac
tivă la înaltele valori ale 
existenței, cînd își aduce o 
proprie contribuție la pro
gres, atunci se poate spu
ne că omul își realizează 
personalitatea.

Există numeroase concep
ții despre personalitate, dar 
în oricare dintre concepțiile 
valabile 
elemente 
realizarea-de-sine și scopul 
de a servi lumea căreia îi 
aparjii. Mai mult, realizarea- 
de-sine nu își are eficiență 
și valoare decît în măsura 
în care ea servește poporul, 
patria, umanitatea. Noțiunea 
de personalitate este, prin 
excelență, o noțiune so
cială, implicînd trecerea de 
la individualitate la trăirea 
și activarea înaltelor valori 
sociale. A avea personalitate 
înseamnă să te formezi în- 
tr-aslfel îneît să te poți dă
rui unor cauze înalte. Iar 
pentru a te dărui, pentru a 
servi, trebuie să știi bine 
cum să te formezi, cum să 
te realizezi ca om, ca cetă
țean, ca o conștiință a lumii 
și vremii fale.

Pentru formarea în anii 
tinereții, școala și educația 
au un rol imens, dar, dincolo 
de ele, hotărîtoare este 
voinja individului de a-și 
organiza într-asffel viața în
eît să se dezvolte temeinic 
și armonios. Personalitatea 
este rezultanta unei cunoaș
teri avîntate și riguroase, a 
unei discipline inferioare, a 
unei munci intense, în care 
este cuprinsă și profesiu
nea, dar și o conștiință mai 
largă a valorilor umane.

Nu credem că se poate 
concepe ideea de persona
litate fără specializarea în- 
tr-un domeniu precis, fără 
pasiunea pentru o anumită 
activitate; dar pentru ca un 
valoros specialist să devină 
personalitate, în sensul su
perior al noțiunii, la specia
lizare mai trebuie adăugată 
și o cultură generală, 
perspective largi de înțele
gere, spirit de abnegație, 
o dăruire generoasă mari
lor idealuri sociale.

Dacă acestea sînt, în li
nii mari, coordonate ale per-

nu lipsesc două 
fundamentale :

și nu 
disciplină inferioară. 
Grigorescu povăfuia : lu- pri-

la 
Și 
în

Petru COMARNESCU

Competiția cu timpul

Uzina de metale și aliaje neferoase din Capitală este o unitate industrială modernă. Aici se realizoază un sortiment larg de produse, mult 
solicitate în diferite ramuri ale economiei naționale
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in realizarea investițiilor

crează mult, ca să poți lu
cra repede, prinzînd esen
țialul lucrurilor. Enescu, 
plural artist, compozitor, di
rijor, violonist, pianist a 
fost un muncitor neobosit. 
De la el a rămas frumoasa 
maximă : să te odihnești de 
muncă, prin muncă I Lu- 
chian a lăsat în tinerețe o 
splendidă mărturie asupra 
modului în care crea : „Am 
lucrat o serie de ani, fără 
să fiu vreodată mulțumit cu 
ce făceam, căufînd și încer- 
cînd în fol felul... Cîfe nu 
am îndurat în acest inter
val. De cîfe ori nu uitam 
să mă duc la masă și mă 
pomeneam cu ceasurile 
cinci sau șase, istovit și pe 
pînză nimic. De cîte ori nu 
ieșeam din casă cu groaza 
în suflet, cînd, după săp- 
tămîni de lucru, făceam o 
neghiobie I". Jurnalul lui 
Theodor Pallady are nume
roase mărturisiri asupra se
verei exigențe față de sine 
însuși, dovezi de nemulțu-

mejdie este aceea de a voi 
să fii original cu orice preț. 
A treia este goana după ul
tima noutate, care uneori 
nu-i decîf o modă, trecă
toare ca toate modele.

Aș ilustra /cu elemente 
din biografia lui Brăncuși 
cum a înlăturat ei aceste 
primejdii, spre a deveni cu 
adevărat original în artă, 
înalt in gîndire, nou în ex
presie, întruchipînd un pil
duitor proces de formare a 
personalității. Student la 
Școala de arte frumoase 
din București în anii 1898— 
1902, Brăncuși a desfășurat 
o uluitoare activitate pentru 
a-și dobîndi nu numai spe
cializarea în sculptură, dar 
și o vastă cultură generală. 
In mansarda casei de pe 
strada Izvor, pe care o îm
părțea cu alți studenfi de 
la medicină și de la conser
vatorul de muzică, Brăncuși 
modela sculpturi în lut, își 
gătea singur, citea imens — 
mai ales tratate de materna-

tici, ca și fizica lui Petru 
Poni. Neuitînd folclorul co
pilăriei și adolescenței sale, 
el a participat la activitatea 
corului „Carmen", înființat 
de D. G. Kiriac în 1901 și 
unde se executau cîntece 
autentic folclorice sau pre
lucrate în spiritul folcloru
lui.

Brăncuși nu s-a lăsat ten
tat de facilități, de lucrurile 
ieftine, triviale. Acela care 
mai fîrziu a trecut 
formele concentrate 
esențializafe a făcut
anii studenției la București 
faimosul ecorșeu, ajutat de 
profesorul său de anatomie, 
doctorul D. Gerofa. După ce 
a absolvit eu succes școala 
de la București, la Paris încă 
a mai studiat, mai întîi cu 
academistul Mercie, apoi cu 
marele Rodin. Cînd 
i-a propus să-i fie 
Brăncuși l-a refuzat 
moașa replică : vă 
mese, dar nu pot accepta 
pentru că „la umbra copa
cilor mari nu crește nimic". 
In convorbirile avute cu 
Brăncuși, ne-a mărturisit 
năzuința de a merge pe 
drumul său. „Puteam cîșfiga 
bani, dacă făceam o altfel 
de artă, dar eu am vrut să 
lac arfa mea". A trăit în să
răcie pentru că nu a făcut 
concesii, dar pe cîtă mun
că, disciplină, înaltă exigen
ță, pe cîtă gîndire și cu cîfe 
cunoștințe, adunate fabulos, 
nu s-a bazat el pentru a 
ajunge atît de original și 
profund legat de spiritul ar
tei populare din patrie, de 
folclorul ei I

Dacă unii tineri își imită 
servil maeștrii sau pe unii 
mari artiști, devenind epi
goni ai acestora, alții, dim
potrivă, se vor originali cu 
orice preț. Am cunoscut 
poeți și scriitori care — în 
dorința de originalitate — 
ar fi vrut să nu întrebuințe
ze nici măcar verbele „a fi" 
și „a avea”, ar fi vrut să 
creeze o altă limbă româ
nească. Am văzut tineri ar
tiști plastici care credeau că 
originalitatea constă în a nu 
mai folosi nimic din ceea ce 
a fost înaintea lor, socotind 
că lumea începe și se sfîr- 
șeșfe cu ei, că pămîntul se 
oprește din mers cînd vi
sează ei o operă, firește 
„genială".

Cei pe care nu-i ratează 
un trai boem sau lucrul doar 
pe apucate în vederea ex-

(Continuare 
în pag. a II-a)

Haina
cotidiană
a orașului
Ce

se

. îngrijirea „hainei" cotidiene a Ca
pitalei — grădinile, străzile, clădiri
le etc. — constituie o preocupare 
permanentă a gospodarilor orașului. 
Investițiile pentru lucrările gospodă- 
rești-edilitare sînt în acest an cu a- 
proape 50 la sută mai mari decît în 
1965.

Pe 
acesta 
levarde 
fi betonate și asfaltate. Lucrările se 
vor efectua pe o suprafață de peste 
400 000 m.p. ; se vor reface porțiuni 
importante pe Splaiul Independenței, 
Splaiul Unirii. Se vor moderniza bd. 
T. Vladimirescu și șos. Viilor, care 
împreună cu șoseaua Panduri rea
lizează dublura inelului principal 
de circulație între piața Pieptănari și 
bd. Armata Poporului. In planul pe 
acest an se prevede repararea a nu
meroase alte străzi.

La podul Șerban Vodă, planșeul 
pe sub care trece Dîmbovița va fi 
prelungit cu încă 65 de metri, asigu- 
rîndu-se astfel continuitatea Magis
tralei Nord-Sud către Piața 1848.

Pentru a circula mai rapid. Conso
lidarea străzilor este în strînsă legă
tură cu dezvoltarea rețelei de trans
port în comun. Anul acesta va fi 
„tăiată" o nouă cale de acces — 
linia de troleibuze ce va asigura le
gătura directă între centru și b-dul 
Metalurgiei (cartierul Ni|u Vasile- 
Berceni). Se electrifies actualul tra-

Dumitru MINCULESCU

marile bulevarde... 
numeroase străzi și 
cu circulație intensă

Anul 
bu- 
vor

(Continuare în pag. a V-a)

'■ Corespondență 
diri Budapesta

• •

Călătorind recent prin orașe ?i 
sate ale Ungariei, am avut prile
jul de a vizita un șir de obiective 
industriale și șantiere. Am văzut la 
lucru oameni ai muncii din uzine 
și de pe ogoare, am cunoscut în
suflețirea cu care au pășit la în
deplinirea sarcinilor pe 1966 — pri
mul an al celui de-al treilea plan 
cincinal.

Nu de mult, la sesiunea Adu
nării de Stat, tovarășul Gyulă 
Kăllai, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc un
gar, a arătat: „Anii 1961—65 intră 
în istoria poporului nostru ca pe- 

| rioada făuririi definitive a bazelor

acesta 
ucenic, 
cu fai- 
mulfu-

Cupole

RESPECTAREA DISCIPLINEI ECONOMICE
lege pentru toate întreprinderile

Colectivele întreprinderilor au 
pășit în primul an al cincinalului 

■ cu hotărîrea de a-și consacra for
țele și energia creatoare realizării 
mărețului program de dezvoltare 
multilaterală a economiei naționa
le, adoptat de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. Realizările din luna ia
nuarie confirmă hotărîrea oame
nilor muncii din întreprinderile 
industriale de a îndeplini prevede
rile planului și angajamentele lua
te în întrecerea socialistă pe acest 
an privind depășirea sarcinilor de 
producție stabilite, îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, ob
ținerea de importante economii și 
beneficii suplimentare.

Prevederile planului de stat pe 
1966, principalele sale ritmuri și 
proporții au fost orientate potrivit 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al partidului, încadrîndu-se orga
nic în programul general al cinci
nalului. Iată de ce îndeplinirea in
tegrală a tuturor indicatorilor planu
lui de stat pe anul 1966 cons'.ituie 
îndatorirea primordială a colective
lor din fiecare întreprindere și ra
mură economică. Realizarea necon
diționată a planului este o sarcină 
fundamentală de stat și de partid 
și presupune aplicarea celor mai 
eficiente măsuri pentru asigurarea 
ritmicității producției și livrărilor, 
îmbunătățirea calității produselor, 
folosirea cît mai deplină a capaci
tăților de producție, creșterea sus
ținută a productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, desfă
șurarea amplă a acțiunii de ridi
care multilaterală a eficienței acti
vității economice.

Realizarea ritmică a producției — 
pe bază de grafic, nu numai în me
die decadal și lunar, ci în fiecare zi, 
in fiecare schimb, Ia fiecare loc de 
muncă — constituie o latură esenția
lă a disciplinei economice, una din
tre cele mai însemnate rezerve de 
sporire a volumului producției.

Virgil PÎRVU
vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării

Important e că pe această cale se 
asigură respectarea strictă a graficu
lui de livrări și a termenelor din con
tractele încheiate cu beneficiarii. 
Modul în care întreprinderile își 
îndeplinesc sarcinile de livrări de 
mărfuri și respectă termenele con
tractuale caracterizează cum nu se 
poate mai bine activitatea lor, 
prin aceasta oglindindu-se pune
rea în circuitul economic a produ
selor fabricate. Anul trecut, anu
mite întreprinderi subordonate Mi
nisterului Industriei .Ușoare, Mi
nisterului Industriei Chimice au 
realizat, în cea mai mare parte, 
livrările de produse în deca
da a treia a lunii, iar în ca
drul trimestrului, în ultima lună. 
Și în ianuarie s-au înregistrat a- 
semenea situații; în plus, unele în
treprinderi aparținînd Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Economiei Fo
restiere nu și-au îndeplinit inte
gral sarcinile de livrări către be
neficiari. Ca urmare, aceste între
prinderi nu și-au realizat planul 
de beneficii, și-au înrăutățit situa
ția lor financiară.

La o analiză succintă a cauzelor 
care au determinat lipsurile amin
tite, se constată că ele se da- 
toresc în principal organizării 
defectuoase a producției și muncii. 
Chiar în acest an, în unele între
prinderi nu există încă o preocupa
re sistematică pentru perfecționarea 
organizării procesului de producție și 
stabilirea fluxului tehnologic pe baze 
raționale, științifice. Așa se și ex
plică de ce în aceste întreprinderi 
mașinile și utilajele nu sînt încăr
cate judicios, de ce producția costă 
încă destul de mult și calitatea u-

nor produse se află la un nivel 
scăzut. Este de neînțeles, totodată, 
de ce în unele întreprinderi nu se 
iau măsuri pentru întărirea asis
tenței tehnice în schimburile II și 
III, prin repartizarea de ingineri și 
tehnicieni cu calificare corespun
zătoare, capabili să intervină neîn- 
tîrziat pentru înlăturarea oricăror 
defecțiuni în funcționarea mașini
lor și utilajelor.

O mai mare atenție se cuvine a- 
cordafă creării condițiilor necesare 
pentru realizarea continuității fluxului 
tehnologic. Fondurile de investiții 
și creditele de mică mecanizare, 
utilizate cu simț de răspundere, 
pot asigura în esență premisele

tehnico-materiale și financiare ne
cesare desfășurării unei activități 
coordonate a tuturor secțiilor 
producție. Nu rare sînt 
cînd se constată că utilaje 
sau chiar secții întregi, a 
producție nu este încadrată 
mul general pe ansamblul 
prinderii, creează locuri înguste și, 
inevitabil, determină greutăți în 
realizarea ritmică a planului. Este 
o datorie a conducerilor de între
prinderi să analizeze cu cea mai mare 
atenție Indicii de utilizare a mașini
lor și utilajelor existente în secțiile 
de producție, să depisteze, pe aceas
tă bază, locurile înguste, să elabo
reze șl să pună neîntîrzlat în aplicare 
cele mal eficiente măsuri pentru 
întreg procesul tehnologic, pe 
samblul întreprinderii, în flecare

de 
cazurile 

izolate 
căror 

în rit— 
între-

ca 
an- 

sec-

I

I
I
I
I

socialismului și a începerii constru
irii depline a socialismului. Acea
stă perioadă de plan a fost prima 
în care am putut desfășura cons
trucția economică în toate ramurile- 
cheie ale economiei naționale, pe 
baze socialiste".

In ultimii cinci ani, volumul pro
ducției industriale globale a țării a 
crescut cu circa 48 la sută. In a- 
ceastă perioadă au fost construite 
numeroase obiective industriale 
noi, printre care laminorul la rece 
de la combinatul metalurgic din 
Dunaujvăros, fabrica de îngrășă
minte chimice de la Tiszaszeder- 
kăny, prima linie a rafinăriei de pe
trol (cu o capacitate anuală de 1 
milion tone) de la Szăzhaiombatta, 
termocentrala de la Oroszlăny, fa
brica de ciment și var de la Văc, 
fabricile de conserve de la Bekdsc- 
saba și Nyiregyhăza, fabrica de 
sticlă de la Oroshăza, fabrica de 
cauciuc sintetic de la Szeged și al
tele. S-au înregistrat progrese pe 
linia modernizării transporturilor, 
prin dotarea sectorului feroviar cu 
locomotive electrice și Diesel. A- 
plicînd politica partidului de indus
trializare a tuturor regiunilor țării și 
de descentralizare a industriei (con
centrată în proporție de aproape 
50 la sută în Budapesta), circa trei 
sferturi din investițiile celui de-al 
doilea plan cincinal au fost reali
zate în provincie. In acest sens, în 
diferite orașe ale țării ș-au con
struit și se construiesc obiective 
industriale cu o mare pondere pen
tru economia națională.

La Szăzhaiombatta
A trecut un an de cînd am vi

zitat ultima oară șantierele de la 
Szăzhaiombatta, unde se constru
iesc obiective dintre cele mai în
semnate din Ungaria. lată-ne la 
termocentrala dunăreană, aflată în 
plină construcție. Și atunci, ca și 
acum, era zăpadă, oamenii lucrau 
neobosiți pentru terminarea unor

Aurel POP

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a V-a)

Puterea a fost preluată de un co
mandament regional al partidului
Baas. Amin EI Hafez, președintele
Consiliului prezidențial, și premierul

Salah Bitar au fost arestați. In țară a

fost instituită starea excepțională.

■ Formarea noului guvern 
italian

Aldo Moro a prezentat ieri la palatul 
Quirinale lista cabinetului. (Corespon
dență din Roma).

H Addis Abeba. Reuniune pregăti
toare a Conferinței ministeriale 
a Organizației Unității Africane 

Problema rhodesiană se va afla 
în centrul dezbaterilor
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Consultînd calendarul produc
ției din prima jumătate a lunii 
februarie, tovarășii din biroul Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșeni au constatat o situație în
grijorătoare : nu toate unitățile 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului și-au îndeplinit cum se cu
vine, după posibilitățile ce le au, 
sarcinile de plan. La început de 
lună, ritmicitatea a pornit 
pătînd.

— Cum va fi recuperată 
nerea în urmă ?

De mîine întreg activul

șchio-

rămî-

nostru 
se va deplasa pe teren, la exploată
rile miniere. (Răspunsul ne-a fost 
dat de tovarășul DAVID LAZĂR, 
prim secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșeni).

La combinatul carbonifer, di
rectorul general a hotărît la fel : 
să trimită toate cadrele tehnice 
ale combinatului pe teren, să nu 
rămînă nimeni în birouri.

Măsura nu este rea, firește, re
ferindu-ne la situația creată. Dar 
se naște întrebarea: De ce o dată 
pleacă toate forțele de control și 
îndrumare pe teren și altă dată...? 
Așa a început asaltul pentru recu
perarea rămînerii în urmă în a 
doua jumătate a lunii februarie.

In ianuarie lucrurile s-au pe
trecut la fel. Capricios buletin al 
ritmicității are Valea Jiului ; sui
șuri și coborîșuri abrupte.

— De ce a fost nevoie să se 
ajungă la „mobilizarea specială" 
de care ați amintit

— Este veche și 
vată pe deplin la 
ritmicitățiispune 
tar al comitetului orășenesc de 
partid. In aprilie se va împlini un 
an de cînd un larg colectiv, cu- 
prinzînd activiști de partid și spe
cialiști mineri, a studiat și anali
zat în amănunțime munca de 
partid și activitatea economică din 
exploatări. Comitetul orășenesc de 
partid și-a stabilit atunci, pentru 
perspectivă, un cuprinzător plan 
de măsuri concrete, dintre care 
multe vizau ritmicitatea.

— Planul de măsuri al comite
tului orășenesc, continuă ideea to
varășul IOAN CARPINEȚ, secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid, însuma problemele „cheie" 
pe ansamblul bazinului carbonifer. 
La timpul potrivit el a fost defal
cat, pe exploatări miniere, sectoa
re, brigăzi, pînă la ultimul om ast
fel ca fiecare din cei peste 7 500 
de comuniști din unitățile 
natului șă cunoască cît mai 
sarcinile ce le are de dus 
deplinire.

Așa este. în primăvara 
trecut s-a făcut o muncă

mai înainte ? 
încă nerezol- 
noi problema 
primul secre-

combi- 
precis 
la în-

anului 
bună. 

Planul de măsuri, rezultat al unui 
studiu complex, răspundea cerin
țelor reale și concentra o prețioa
să experiență colectivă.

Rezultatele obținute n-au fost 
nici puține și nici lipsite de impor
tanță. Așa, de pildă, peste 60 de 
ingineri mineri, care îndeplineau 
atribuții lăturalnice producției, 
trecut să se ocupe nemijlocit 
problemele organizării muncii 
exploatările miniere. Crearea a 
organizații de bază de partid 
schimburi — măsură organizatori
că deosebit de importantă a în
lesnit rezolvarea operativă a sar
cinilor, creșterea influenței orga
nizației de partjd la locul de mun
că. Din aprilie anul trecut și pînă 
acum. 500 de oameni, provenind 
din locurile de muncă direct pro
ductive, au fost primiți în rîndu- 
rile comuniștilor ; s-a asigurat ca 
90 la șută din brigăzile de mineri 
din Valea Jiului să fie conduse de 
cei mai experimentați comuniști. 
Comitetul orășenesc de partid și-a 
lărgit mult activul obștesc, s-a o- 
cupat sistematic de împrospătarea 
cadrelor din aparatul de partid cît 
și de cel de conducere al indus
triei ; au fost promovați cu curaj 
în munci de răspundere oarpeni cu 
reale posibilități de dezvoltare și

au 
de 
în 
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„Subliniind succesele pe care le-am obținut în 
diferite domenii ale construcției de partid, este ne
cesar să ne oprim, totodată, asupra principalelor 
lipsuri care s-au manifestat în activitatea organe
lor și organizațiilor de partid. Una din aceste lip
suri constă în faptul că munca pentru îndeplinirea 
hotărîrllor nu este peste tot temeinic organizată... 
Sînt comitete de partid care organizează un con
trol neeficient al îndeplinirii hotărîrllor, nu acordă 
sprijinul cuvenit organizațiilor pe care le conduc".

(Din Raportul prezentat 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. 

de tovarășul NICOEAE CEAVȘESCU)

care își consacră toată energia în
deplinirii sarcinilor trasate.

— Avînd în vedere toate aces
tea, cu atît mai mult se justifică 
întrebarea : cum se explică re
venirea la neajunsurile de la în
ceputul anului trecut ? De ce nu 
s-a dat curs măsurilor stabilite 
atunci ?

Secretarul Comitetului de partid 
de la mina Lupeni și instructorul

— La ce a folosit studiul între
prins?

ANDREI COLDA, secretarul Co
mitetului de partid de la mina Vul
can : „Momentan nu putem da un 
răspuns precis pentru că am ce
rut o situație la serviciul tehnic 
și ei au intîrziat să ne-o trimită".

— Situația poate chiar lipsi. N-o 
cunoașteți-din controlul pe teren?

— încă n-am trecut la control...

comitetului orășenesc de partid ne 
vorbeau despre sarcipi multiple 
greu de cuprins, de faptul că în 
multe rînduri nu mai știu de care 
dintre ele să se apuce prima dată, 
care este mai urgentă, cînd, la co
mitetul de partid au venit mais
trul miner OVIDIU CHEREBEȚ 
și șeful de brigadă IOAN KERTES. 
Au părăsit abatajul pențru a cere 
să se pună ordine în organizarea 
transportului cărbunelui. Ce s-a 
întîmplat în locul de muncă pe 
care conducerea combinatului îl 
socotește ca fiind cel mai impor
tant de la mina Lupeni ? „In loc 
de 30 de metri înaintare în zece zile, 
am avansat 8 metri... Cu ce să scoa
tem piatra, cu căciula ? Vagone- 
tele goale lipsesc. Astăzi un schimb 
întreg n-a primit nici măcar o 
„goală". Ni se tot spune că s-au 
luat măsuri. în realitate însă ?...

Face apel telefonul. De la celă
lalt capăt, din abataj, șeful de bri
gadă PETRE CONSTANTIN in
formează comitetul de partid : 
„Am în abataj 700 tone de cărbune. 
Ce să fac cu ele I Ne lipsesc vagone- 
tele goale".

Nu este
minerii se adresează tocmai comi
tetului de 
nul. Cine
partid al minei ar .fi trebuit să 
controleze la timpul potrivit cum 
aplică conducerea minei hotărîrile 
luate cu privire la . organizarea 
transportului în anotimpul rece?

Sarcinile nerezolvate (sau re
zolvate doar pe jumătate) se a- 
daugă ca o grijă în plus, astăzi 
și mîine. Carențele rămîn, li șe a- 
daugă apoi altele, situația se a- 
gravează și, dacă aceasta este o 
practică, lipsurile ce puteau fi eli
minate din vreme devin mai greu 
de înlăturat.

— Lucrurile șe vor îndrepta, este 
de părere tovarășul DUMITRU 
ALBESCU, adjunct al comisiei e- 
conomice a Comitetului orășenesc 
de partid Petroșeni. Prin colective 
de activiști de partid și specialiști 
ne-am propus să întreprindem con
troale și studii asupra cauzelor rămî
nerii sub plan la Lupeni și Lonea a 
unor brigăzi miniere.

Dar oamenii se întreabă pe bună 
dreptate : de vreme ce racilele sînt 
cunoscute, se știe ce măsuri sînt ne
cesare pentru înlăturarea lor, care 
este rostul altor studii, în timp ce 
planurile de măsuri existente nu se 
îndeplinesc ? In urmă cu două luni 
la mina Vulcan un colectiv al co
mitetului orășenesc a făcut un ast
fel de studiu. Concluziile lui au 
fost prezentate comitetului de par
tid și conducerii tehnico-adminis- 
trative a minei. Se pare însă că to
tul a rămas literă moartă. Pe vre
mea cînd colectivul amintit se afla 
la Vulcan, procentul de brigăzi ră
mase sub plan era de 40 la sută. A- 
cum, el se ridică la 42 la sută.

Așa este. Dacă studiile zăbovesc 
prin sertare și nu s-au luat măsuri 
concrete la sectoare, în abataje, 
ce să fie controlat ?

Am relatat primului secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe- 
troșeni aceste lucruri insiș.tînd să 
primim răspuns la întrebarea: 
„Cum a exercitat comitetul orășe
nesc de partid controlul șău astfel 
ca hotărîrile proprii să fie îndepli
nite, defecțiunile semnalate să nu 
se mai repețe ?“

—- Pare-se că am abordat din-

tr-o dată prea multe probleme și 
ne-am risipit forțele îrț multe di
recții — ne-a spus tovarășul Da
vid Lazăr. Am asigurat însă in
struirea temeinică a aparatului 
nostru, a secretarilor organizațiilor 
de bază astfel ca fiecăruia să-i fie 
clar ce trebuie să facă.

Este bine cunoscut de tovarășii 
de la Comitetul orășenesc de partid 
Petroșeni ce prejudicii poate aduce 
lipsa de control, de îndrumare și 
sprijin. Și după cum se vede sînt 
încă destule lucruri de îndreptat.

Pleacă pe teren întregul activ 
de partid, conducerea combinatu
lui carbonifer, specialiștii. Bine fac. 
Acest lucru îl așteaptă, îl doresc 
de altfel și oamenii cînd se adre
sează comitetelor de partid de la 
mină cu problemele lor de mun
că dar, cu un corectiv esențial: 
ei socotesc foarte necesar ca, strîns 
legate între ele, controlul, îndruma
rea, ajutorul nemijlocit, la fața lo
cului, să se desfășoare nu în cam
panie, ca manifestare a entuziasmu
lui de moment, ci să se caracteri
zeze prin perseverență, el să fie 
permanent, continuu.

Pentru anul 1966, Comitetul oră
șenesc de partid Petroșeni, comi
tetele de partid din exploatările 
miniere, ca și toate organizațiile de 
bază au planuri concrete, cuprin
zătoare de măsuri. Ele sînt un rod 
al acumulării de experiență. Orga
nizarea îndeplinirii lor, materiali
zarea lor este factorul de căpe
tenie, „cheia" care deschide dru
mul eficienței muncii de partid.

Constantin MORARU

• Teatrul de Operă și Balet : SIMFONIA FANTASTICĂ [ 
BOLERO ; ȘEHEREZADA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) ; DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) t ÎN- 
TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Țeațrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ -- 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A): SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru): HIPNOZA — 16, 
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDOLUL ȘI ION ANA
PODA — 20.
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE — 9,30, CU CAPUL ÎN NORI — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : CÎNTĂREȚUL TRISTEȚII SALE 
— 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" : ONDINE .— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): DOCTO
RUL AUMĂDOARE — 10 ; 17, (sala din str. Academiei) î 
AMNARUL — 17.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): RE
VISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂ
PEZILOR — 20.

Ansamblul artistic al C.C.Ș. : AȘA SE JOACĂ PE LA 
NOJ — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA 19,30.

CINEMATOGRAFE
e FATA DIN JUNGLĂ : Sala Palatului (seria de bilete 
1630 — orele 19,30), Capitol — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
21, Feroviar — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• TOM JONES : Patria — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, Excel
sior — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30, Melodia — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, București — 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21,
Tomis — 8,15; 11; 14,30; 17,15-, 20 (la ultimele două cine
matografe completarea Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române).
• PROCESUL ALB — cinemascop : Republica (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,45; 12,30; 
15,30; 18,15; 21, Grivița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
© GUSTUL MIERII : Luceafărul (completare Elemente — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• COMEDIANȚII : Cinemateca — 10; 12; 14.
• WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Festival — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Modem — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (Ia ambele completarea Sărbătorirea Unirii Prin
cipatelor Române), Aurora (completare Gara) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Victoria 
(completare Plasma) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Flo- 
reasca — 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

• DEPĂȘIREA t Central — 9; 11,15| 13,30; 15,45; 16,15; 
20,45, Miorița — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, Arta — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la toate completarea Și acum pu
țină gimnastică).
• CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinemascop : Lumina
— 10; 12,15; 14,15; 16,15; 18,45; 20,45, Rahova — 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completarea Nomazii — cinemascop), 
Dacia (completare Arme ale cunoașterii) — 9—15 în con
tinuare; 17; 19; 21.
• ȘAH LA REGE : Union — 16; 18,15; 20,30, Volga —
— 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira — 15; 17; 19;
21 (la toate completarea Adam șl Eva în Flat lux).
• PROGRAM PENTRU COPH t Doina — 10, Gloria — 10, 
Floreasca — 10.
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii): Doina — 
11,30; 16; 19,30, Gloria — 12; 15,45; 19,30.
• VARĂ ÎN NORDUL SĂLBATIC — UMBRA TIMPULUI
— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 4 t Timpuri noi — 10—21 
In continuare.
• OLD SHATTERHAND —; cinemascop : Ciulești — 10,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Pacea — 11; 15,45; 18; 20,15.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Buzești (completare 
Sculptorul și timpul) — 14; 16; 18; 20, Popular — 16; 18,15; 
20,30.
• STEAUA BALETULUI : Bucegi (completare Băiatul și 
furtuna) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
• DUMINICA LA ORA 6 : Unirea (completare De la
pescari adunate) — 16; 18,15; 20,30, Cosmos (completare
Cronică la un miracol) — 16,15; 18; 20.
• PINGUINUL : Flacăra (completare Nimic despre Arhl- 
mede) — 16; 18; 20.
• CAMERA ALBĂ : Vitan (completare Ajutor, mă înec) — 
15; 17; 19; 20,45.
O JUDEX : Munca (completare Porfile de Fler) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE? : Moșilor — 11;
15; 18; 21, Flamura — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• VIZITA — cinemascop : Crîngași — 16; 18,15; 20,30, 
Drumul Sării — 16; 18; 20.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Viitorul — 15,30;
18; 20,30.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE t Colentina (completare , 
Păpușarii) — 16; 18; 20.
• MUNCILE LUI HERCULE ; Progresul — 15,30; 18; 20,15.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Ferentari (completare O 
vînătoare neobișnuită) — 10; 16; 18,15; 20,30.
• CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMÎNTULUI r Cotroceni 
(completare Arme ale cunoașterii) — 16; 18,30; 21,

TEimirm
• 11,40 — Aspecte de la Campionatul mondial de patina] 
artistic (exerciții libere — perechi). Transmisiune de la 
Davos (Elveția). • 19,00 — Hochei : CEHOSLOVACIA — 
CANADA. Transmisiune de la Praga • în pauze : Tele
jurnalul de seară ; Șah o 21,15 — Seară de operă : DON 
PASQUALE de Gaetano Donizetti. Dirijor Tommaso Benin- 
tende Neglia (Italia). Transmisiune de la Studioul Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu' 9 în pauze, filmele : Nori 
în profil ; Cînd soția e plecată. 23,30 — Telejurnalul • de 
noapte. Buletinul meteorologic.
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PERSONALITĂȚII
(Urmare din pag. I)

în ancheta cu acest titlu, apărută 
în nr. 6 863 al ziarului, se relevau 
aspecte privitoare la climatul de 
studiu și de conviețuire existent în 
căminele studențești din mai multe 
centre universitare. Răspunzînd 
urjor critici formulate cu această o- 
cazie, conducerea Institutului peda
gogic din Cluj arată că a avut loc 
o consfătuire în cadrul căreia s-a 
constatat că «din planul de muncă 
al comitetului de cămin nu au fost 
realizate tocmai acțiunile esenția
le». în continuare, se menționează 
că au fost stabilite o serie de ac
țiuni cultural-educative menite să 
contribuie la formarea și păstrarea 
unui climat de studiu și de com
portare demnă, la respectarea nor
melor de conviețuire civilizată în 
cămin.

Din păcate și respectivele ac
țiuni menționate plutesc în gene
ralități, seamănă cu prevederile 
altor planuri care s-au dovedit de 
o eficiență îndoielnică.
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Articolul cu titlul de mai sus a- 
părut în „Scînteia" nr. 6833 releva 
unele deficiențe în activitatea 
Grupului școlar „Unirea" din 
București și abateri de la conduita 
profesională a unor membri ai co-

k.
II

lectivului didactic, Referitor la 
eele înfățișate în articol, Biroul 
comitetului raional de partid „Tu- 
dor Vladimirescu" răspunde redac
ției că a analizat activitatea orga
nizației de partid din școală și a 
luat o serie de măsuri, menite să 
ducă la îmbunătățirea continuă a 
muncii politice în rîndul cadrelor 
didactice, al elevilor și tuturor sa- 
lariaților școlii. Totodată, au fost 
sancționați cu mustrare Virgil 
Munteanu, fost secretar al organi
zației de bază și director-adjunct 
al școlii. A fost destituit din func
ția de director coordonator (de 
către ministerul de resort) și sanc
ționat cu mustrare de organizația 
de partid Ion Pănoiu, care nu a su
pravegheat respectarea planului de 
învățămînt, nu a urmărit respec
tarea obligațiilor profesionale și 
n-a luat măsurile cuvenite față de 
manifestările de indisciplină ale 
unor elevi.

Privitor la același articol, redac
ția a primit un răspuns semnat de 
tovarășii Ion Socol, director, și ing. 
Gheorghe Luță, inspector general 
în Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini. Din păcate, nu 
putem reproduce măsurile adopta
te pentru perfecționarea procesu
lui ipstructiv-educativ, deoarece 
ele nu sînt menționate.

Autorii răspunsului amintit în
cearcă că infirme afirmația din ar
ticol cu privire la premierea con
ducerii școlii în pofida neregulilor 
existente și, drept argument, ane
xează copia adresei nr. 232 225 din 
2/XII. 1965 prin care Grupului șco
lar „Unirea" i se comunică : „Nu 
s-au acordat premii'colectivului de 
conducere datorită deficiențelor 
constatate de brigada de control". 
Dar această adresă s-a formulat la 
cinci luni după încheierea anului 
școlar 1964—1965 (timp în care s-au 
săvîrșit abaterile menționate în ar
ticol și respectiv la două luni de la 
terminarea controlului realizat de 
organele M.I.C.M.), iar anterior 
conducerii școlii i s-au acordat (ex
cepție făcînd o singură persoană) 
premii trimestrial, inclusiv la 14 
septembrie 1965, prin adresa nr. 
232.047 — deci într-un moment. 
cînd majoritatea deficiențelor exis
tente erau cunoscute de Direcția

personal și învățămînt. Mai mult, 
la sfîrșitul anului școlar 1964—1965 
aceeași direcție a remis „Diplome 
de evidențiat în muncă" pentru 
„realizările obținute în buna con
ducere a școlii" atît directorului 
școlii, cît și celor trei adjunct! și 
altor profesori care au comis aba
teri.

Să se fi uitat oare propriile de
cizii?

Sub acest titlu, în „Scînteia" nr. 
6 820 a fost publicată o anchetă în 
rîndul profesorilor de liceu cu pri
vire la conținutul și modul de des
fășurare a lucrărilor practice de 
laborator la fizică, chimie etc. 
In legătură cu problemele dezbă
tute și cu sugestiile făcute, Direc
ția planuri, programe și ma
nuale din Ministerul învătămîntu- 
lui a adoptat o serie de măsuri. în 
răspunsul trimis redacției se spu
ne printre altele : „Urmărindu-se 
îmbunătățirea predării fizicii și 
chimiei, în noul plan de învăță
mînt al liceelor, la clasele a X-a 
și a Xl-a s-au prevăzut, pentru 
fizică, ore speciale de lucrări în la
borator. Astfel de ore au fost in
dicate prin programe și la celelal
te clase, atît la fizică, cît și la chi
mie. între acestea figurează — așa 
cum au propus cîțiva participanți 
la anchetă — și lucrări privitoare 
la unele capitole moderne ale fizi
cii ca: undele electromagnetice, e- 
lectronica, optica fizică și altele".

Semnatarii răspunsului ne co
munică, totodată, că socotesc va
loroase propunerile privind pla
nificarea fondului de filme didac
tice și științifice și în consecință 
le-au comunicat serviciilor de re
sort din minister pentru a fi stu
diate. Nimic de zis, orice propu
nere trebuie să fie studiată. Dar 
pînă cînd va dura acest studiu ? 
Formulăm această întrebare, de
oarece cu cîteva luni în urmă, pri
vitor la aceeași problemă, am pri
mit un răspuns la fel de vag.
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pozițiilor și comenzilor, știu 
că originalitatea, stilul per
sonal, măiestria se dobîn- 
desc cu timpul și numai 
printr-o muncă nedrămuită. 
Au existat artiști 
tați, dar fără răbdare și dis- . 
ciplină, care, voindu-se ge-. 
niali de la douăzeci și cinci 
de ani, se ratează la trei
zeci sau treizeci și cinci de 
ani tocmai din 
lui dezordonat 
Amărîti că nu 
dată un nou 
nou Pefrașcu sau Ciucuren- 
cu și văzînd că nu le iese 
capodopera visată în mah
mureală, distrug ce încep să 
picteze sau să sculpteze. Vi
sul și imaginajia sînt nece
sare artistului și oricărui om, 
dar corelate cu gravitatea și 
răspunderea vieții și a artei. 
Atta nu se face lesne, fără 
enormă muncă, fără adîncă 
gîndire, fără stăpînirea unei 
culturi de specialitate și a 
unei culturi generale.

La tinerețe, conștiința 
timpului nu are stringența 
din anii maturității și ai bă- 
trîneții. Cînd ești tînăr, 
crezi că timpul te așteaptă, 
că-l poți risipi oricum, dar 
timpul nu așteaptă pe ni
meni, cerînd o chibzuită 
împărțeală a lui pentru a 
te desăvîrși ca personali
tate, pentru a te realiza în 
domeniul tău de activitate. 
Distracțiile sînt necesare, 
bucuria de a trăi e bine să 
te însoțească mereu, dar 
pentru a-ți da îndemnul, 
inspirația și răspunderea de 
a fi creator.

Cel mai greu pentru ti
nerii care și-au isprăvit stu
diile este tocmai împărți
rea timpului între concen
trarea în lucrul propriu, în 
profesiune, și timpul liber, 
răgazul pentru distracții. O 
personalitate adevărată nu 
se formează fără conștiința 
folosirii timpului și fără 
conștiința ierarhiei valorilor. 
Aspirațiile înalte nu se pot 
concretiza în creații și în 
construirea unei vieți rod
nice și armonioase, fără de 
conștiința ierarhiei valori
lor Dacă rămîi nepăsător 
în fața marilor creațiii ale 
patriei și ale omenirii, dacă 
ignorezi capodoperele lite
raturii, culmile muzicii sim
fonice, cuceririle picturii și 
ale celorlalte arte plastice, 
iar în cuprinsul artelor nu 
știi să diferențiezi valorile 
mai mărunte față de cele 
culminante în diferite tim
puri, nu ești un om cult și 
nu poți deveni o persona
litate de largă cuprindere. 
Einstein găsea timp pentru 
muzică, iar muzica îl 
și în matematicile sal 
cunosc îndeletnicirile 
țifice ale lui Goethe, 
uriașe dimensiuni a 
cultura lui Eminescu I

pricina traiu- 
de „boemi", 
sînt dintr-o- 
Brâncuși, un

chian și Pallady au fost 
mari iubitori de poezie, iar 
cu Enescu se puteau discuta 
adînci probleme filozofice. 
Sava.nfiL. Emil. Racovijă și 
doctorul.' I.qo Cantacuzino 

. ayeau..o.seri.oa5ă cultură ar- 
talen- . . țisti.că;___  ....

Originalitatea și noutatea 
sînt dorințe firești pentru 
un artist; dar'ele nu se ob
țin spontan,"rapid, superfi
cial. Vin ca "la Brâncuși, 
GrigorescU, Ltichian, Pe- 
trașcu, Pallady, Paciurea 
după îndelungate medita
ții și experimente, sînt ro
dul unor influențe deplin 
asimilate și trecute 
mare sinteză.

înfr-o 
Dacă umbli 

după originalitate de la în
ceput, fără a căuta mai în- 
tîi adevărul, dacă nu te de- 
prinzi a exprima mai întîi 
adevărul tău și al lumii 
tale, chiar cu mijloace și 
învățăminte de la alfii, nu 
pofi adînci adevărul și nici 
acorda cu el mijloace de 
expresie proprii.

Originalitatea și stilul pro
priu se obfin pe măsura 
trăirii vieții și înaltelor ei 
adevăruri și valori, numai 
printr-o muncă fără preget, 
printr-o gîndire riguroasă. 
Nu mai stăruim asupra ridi
colei și naivei păreri pe 
care o au unii artiști care 
se cred noi dacă mimează 
lucrurile de ultima oră, gră
bi -Hu-se să le treacă fn o- 
pera lor cît sînt mai puțin 
cunoscute de ceilalți. A- 
ceșfi vînători de himere ale 
noutății confundă moda cu 
noutatea sau. înnoirea. .Ei . 
își însușesc limbajul a'tora, 
fără a spune nimic din ce-i 
al lor și al culturii lor. în
noirea adevărată se săvîr- 
șește legată de tradiția pa
triei, de pildele mai noi, 
dar cu merite autentice, ale 
prezentului, ale valorilor 
patriei și omenirii.

Referindu-ne la arfe*e 
plastice, avem strălucite 
pleiade de tineri artiști, 
care se dezvoltă organic și 
cu conștiința răspunderii 
fafă de ei înșiși și lumea 
căreia îi aparfin. Am putea ■ 
da un șir de nume de tineri 
artiști care și-au dobîndit 
un început de personali
tate.

Ne referim la artiști sub 
patruzeci de ani, ale că
ror opere vedem că apar
țin școlii noastre de artă, 
felului de a gîndi și a 
simți al poporului nostru, 
năzuințelor societății noas
tre socialiste. Dintre aceștia 
unii vor ajunge personali
tățile de mîine ale arfelor 
noastre plastice, viitorii Pe- 
trașcu, Pallady, Tonitza, 
Iser, Ghiață, Țuculescu, 
Ciucurencu, Baba, Jalea,

inspira Medrea.
le. Se Aceasta depinde de mo-
șfiin- dul în care se vor realiza

. Ce personal :și vor răspunde
avut cerințelor culturii noastre

1 Lu- de azi.
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Pentru îmbunătățirea activității gospodăriilor de stat șl stațiunilor de mașini și 
tractoare din regiunea Oltenia și lărgirea continuă a producției acestor unități s-au 
alocat mari ionduri bănești. Anul trecut, în aceste unități urmau să se realizeze în to
talitate sau numai parțial complexe zootehnice pentru creșterea și îngrășarea anima
lelor, o iabrică de nutrețuri combinate la Băilești, stațiunea de mașini și tractoare 
de Ia Amărăști, ateliere mecanice în G.A.S. și S.M.T., precum și o serie de alte obiec
tive care, deși par mai mărunte, au o mare importanță pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

Punerea în iuncțiune a noilor obiective la termenele stabilite constituie o ce
rință de prim ordin, care condiționează realizarea ritmică a producției prevăzute, 
amortizarea fondurilor investite într-un timp mai scurt. în unele cazuri, această ce
rință n-a fost respectată. Multe obiective din planul de investiții nu s-au reali
zat potrivit graiicului. La Combinatul de la Băilești, bunăoară, o parte din adăpostu
rile pentru scroaie și pentru îngrășarea animalelor, sursa de alimentare cu apă și sta
ția de tratat ape uzuale n-au fost predate beneficiarului nici pînă acum, deși acest lu
cru trebuia realizat cu multe luni în urmă. Au întîrziat față de grafice lucrările de 
construcții la centrul școlar și apartamentele de Ia G.A.S. Halînga (din cei 1 600 000 lei 
prevăzuți n-au fost folosiți decît 790 000 lei), atelierele mecanice de la S.M.T. Tg. Jiu 
și G.A.S. Prunișor, blocul de locuințe și ate lierul mecanic de la G.A.S. Zătreni etc.

Căror cauze se datoresc aceste rămîneri în urmă ? De unde provine neconcor- 
danța dintre grafice și realizarea fizică a obiectivelor ?

Intirzieri care nu 
se recuperează

Este știut că în realiza
rea lucrărilor de investiții 
factorul timp are un rol 
primordial. Dacă pe șan
tiere nu se asigură un ritm 
susținut de lucru încă din 
primul trimestru, atunci 
nu se poate realiza ritmic 
volumul anual de investi
ții, noile obiective nu pot fi 
puse în funcțiune la timp, 
potrivit graficelor. Pe unele 
șantiere de construcții a- 
gricole din regiunea Olte
nia nu s-a ținut seamă de 
asemenea considerente, ceea 
ce a avut drept urmare în- 
tîrzieri de luni de zile în 
predarea diferitelor capa
cități de producție.

„In cazul lucrărilor noi 
— ne spunea tov. ANTUZA 
GHEORGHIU, șef de ser
viciu în cadrul Trustului 
regional de construcții Ol
tenia (T.R.C.O.) — începe
rea tardivă, uneori abia în 
semestrul doi, a activității 
pe șantiere ‘.e datorește în
târzierii cu care beneficia
rii au introdus în planul pe 
1965 diferitele obiective. 
Pentru S.M.T.-uri lista de 
lucrări s-a definitivat abia 
la 8 martie anul trecut, iar 
pentru gospodăriile de stat 
la 25 martie, deși, potrivit 
hotărîrilor în vigoare, a- 
ceastă operație trebuia fă- 
eută la începutul anului.

re

Bineînțeles, aceasta ne-a 
împiedicat să organizăm 
șantierele și să începem lu
crările mai devreme, a in
fluențat negativ asupra a- 
provizionării cu materiale 
de construcții, a îngreunat 
dirijarea acestora spre di
feritele șantiere etc. Mul
te neajunsuri a provocat și 
predarea cu întârziere a 
documentației necesare. La 
sfîrșitul trimestrului doi, 
cele două trusturi gostat 
din regiune nu ne înainta
seră documentația decît 
pentru lucrări echivalente 
cu circa 20 la sută din pla
nul valoric. In S.M.T. si
tuația a fost oarecum mai 
bună. Totuși, pentru prin
cipala lucrare pe care o a- 
veam de executat în acest 
sector — noua stațiune de 
mașini și tractoare de la A- 
mărăști — documentația 
ne-a fost predată abia la 
23 iunie 1965. Intr-un cu- 
vînt, în cazul multor obiec
tive am pierdut o jumătate 
de an. Nu este o situație 
normală. Lucrările se aglo
merează foarte mult în se
mestrul doi și oricîte efor
turi am depune nu putem 
realiza planul pe întregul 
an. La S.M.T. Amărăști 
ne-au rămas neefectuate 
lucrări în valoare de 
1 400 000 lei, adică aproape 
50 la sută din plan".

Nu este o situație nor
mală. întîrzierile în stabi
lirea listelor de lucrări și 
predarea documentației, 
pierderea startului cu alte 
cuvinte, duc la irosirea 
multor luni, la începerea 
tardivă a unor lucrări. Și, I 

după cum este știut, ce tre
buie realizat într-un an în
treg nu se poate face în 
6—7 luni.

Neajunsurile din anul 
trecut se pare că au dat de 
gîndit conducerii depar
tamentului G.A;S. și a de- 
partamențului pentru me
canizarea agriculturii din 
cadrul Consiliului Supe
rior al Agriculturii. Potri
vit afirmațiilor construc
torilor, în prezent situația 
este incomparabil mai bună. 
S-a stabilit marea majo
ritate a lucrărilor noi ce 
trebuie executate în 1966; 
s-a predat cea mai mare 
parte din documentația 
necesară. Totuși, lucruri
le nu sînt puse la punct în 
totalitate, pînă la cel mai 
mic amănunt: lista de lu
crări înaintată la 1 februa
rie T.R.C.O. de către trus
tul G.A.S. Tr. Severin are 
mențiunea că „nu este defi
nitivă, nefiind confirmată 
de Departamentul G.A.S." ; 
pentru complexul de 2 000 
de vaci ce va fi construit 
la G.A.S. Halînga nu s-a 
predat constructorului (în
treprinderea 6 Craiova) 
documentația necesară etc. 
Cu cît vor fi nominalizate 
mai repede și celelalte lu
crări, cu cît vor fi preda
te constructorului într-un 
termen mai scurt proiec
tele restante, cu atît acti
vitatea pe șantiere se va 
putea desfășura în condiții 
mai bune, realizîndu-se rit
mic volumul de lucrări pre
văzut.

în unele unități agricole 
de stat din regiunea Olte
nia se construiesc și obiec
tive mari, cu o valoare ri
dicată, a căror execuție du
rează cîțiva ani. în cazul 
acestora, începerea cu mare 
întîrziere a unor lucrări are 
la bază și activitatea nesa
tisfăcătoare a constructori
lor. Cele relatate de tov. 
ALEXANDRU IACOB,Z șe
ful serviciului construcții 
din cadrul Trustului G.A.S. 
Craiova, sînt cît se poate 
de concludente:

„Pentru ca pe șantierele 
mari, unde lucrările du
rează 2—3 ani, să se desfă

șoare o activitate susținu
tă încă din primele luni ale 
anului, este nevoie de o 
bună pregătire a acestora 
pentru perioada de iarnă. 
In unele cazuri, bunăoară 
la complexul de creștere și 
îngrășare a porcilor de la 
Băilești, Întreprinderea 6 
Craiova a Ministerului In
dustriei Construcțiilor n-a 
dat atenția cuvenită aces
tor probleme. Nu s-au asi
gurat drumurile de acces, 
nu s-au acoperit betoniere
le. Ca urmare, practic, în 
primele luni ale anului nu 
s-a lucrat. Datorită acestei 
întârzieri, precum și a rit
mului lent în care s-a mun
cit ulterior, unele obiective 
n-au putut fi puse în func
țiune la termen".

Pentru economia națio
nală asemenea deficiențe 
înseamnă pagube de zeci 
de milioane de lei. Un sin
gur exemplu. Potrivit gra
ficului, linia a 3-a ges
tație a complexului de la 
Băilești trebuia să intre în 
producție la 31 august 1965. 
Ea n-a fost pusă în func
țiune nici pînă acum. Re
zultatul : adăposturile res
pective n-au fost populate 
la timp ; pînă acum s-au 
pierdut circa 16 000 purcei, 
adică producția ce putea fi 
realizată de la cele 2 000 de 
scroafe care trebuiau să fie 
adăpostite aici.

Cum explicați această 
situație ? — întrebăm la în
treprinderea respectivă.

„La Băilești, lucrările au 
început mai târziu, spre 
sfîrșitul anului 1964. In a- 
ceste condiții nu s-au mai 
putut asigura la timp uti
laje grele pentru lucrări de 
terasamente, nu s-au mai 
realizat drumurile nece
sare. De aceea, iarna nu 
prea ne-am putut mișca".

Problema ridicată prezin
tă o mare importanță. In
troducerea cu întîrziere în 
plan a unor lucrări mari, 
care trebuie realizate în 
marea lor majoritate în a- 
nul următor, creează ne
ajunsuri în pregătirea fron

tului de lucru pentru 
prima perioadă a anu
lui. Este necesar ca De
partamentul G.A.S. și 
trusturile Gostat să ia toa
te măsurile ce se impun 
pentru includerea la timp 
în plan a noilor lucrări de 
investiții și asigurarea do
cumentației, astfel ca acti
vitatea de construcții să în
ceapă efectiv încă din pri
mele săptămîni ale anului.

De ce se lucrează 
cu întreruperi

Un grup de mecanizatori 
de la S.M.T. Tg. Jiu scriau 
redacției noastre :

„In 1964, Trustul regional 
de construcții Oltenia a în
ceput să execute lucrări de 
modernizare la atelierul 
mecanic. Ele trebuiau ter
minate pînă la sfîrșitul a- 
celuiași an. Termenul n-a 
fost respectat, ceea ce ne-a 
cauzat mari greutăți. In 
campania de reparații din 
iarna trecută munca noas
tră s-a desfășurat în con
diții cu totul necorespun
zătoare. Nici în cursul a- 
nului 1965 atelierul nu a 
fost terminat în întregime. 
Cît a fost vara de lungă pe 
șantier au lucrat doar cîți
va muncitori. De ce nu în
țeleg tovarășii de la 
T.R.C.O. că aceste tărăgă
nări ne împiedică să mun
cim bine ?“.

Așadar, pentru atelierul 
respectiv constructorilor 
le-au trebuit doi ani. Un 
asemenea- ritm de execu
ție mai rar 1 Din păcate 
acesta nu constituie un 
caz izolat. La S.M.T. 
Predești lucrările au fost 
predate cu o întîrziere 
de 6 luni ; la G.A.S. Pruni
șor, deși atelierul mecanic 
trebuia pus în funcție în 
1965, constructorii . n-au 
realizat decît 50 la sută din 
planul valoric ș.a.m.d. De 
ce pe unele șantiere nu se 
lucrează într-un ritm sus
ținut în tot cursul anului ? 
De ce nu se respectă grafi
cele de lucrări ? Iată răs
punsurile primite la Trus
tul G.A.S. Craiova și Ser
viciul regional S.M.T.

-->• NICOLAE GANEA, con
tabil șef la serviciul regio
nal S.M.T. :

„In 1965, planul de con- 
strucții-montaj al S.M.T.- 
urilor din regiune nu a fost 
realizat. O-oarecare vină 
avem și noi. Dar nici con
structorii (T.R.C.O.) nu de
pun eforturi susținute pen
tru a se încadra în grafic. 
Pot fi citate destule cazuri 
cînd pe șantiere nu s-au a- 
sigurat utilajele necesare 
desfășurării ritmice a lu
crărilor, nu s-au luat sufi
ciente măsuri pentru buna 
aprovizionare cu materiale. 
Pe șantierul de la S.M.T. 
Tg. Jiu, bunăoară, construc
torii au întârziat montarea 
stâlpilor și a fermelor la a- 
telier fiindcă n-au avut o 
macara. Tot aici s-a pier
dut bună parte din lunile 
iulie și august și 15 zile din 
septembrie fiindcă nu s-au 
asigurat pietriș și nisip. 
Multe întârzieri provoacă 
lipsa unui număr corespun

0 problemă 
esențială: 
aprovizionarea 
ritmică cu 
materiale și utilaje

Întîrzierea față de gra
fic a lucrărilor pe unele 
șantiere de construcții a- 
gricole din regiunea Olte
nia este cauzată și de fap
tul că, în unele perioade, 
întreprinderile furnizoare 
de materiale și utilaje 
nu-și îndeplinesc sarcinile 
de livrare. De asemenea, 
uneori, unitățile de con

Numai astfel va fi posi- 
. bil. ca obiectivele prevăzute 
să" intre la timp în produc
ție. în același timp însă, 
este bine ca și constructo
rii să acorde mai multă a- 
tenție problemei asigurării 
frontului de lucru pentru 
anul următor, să se pregă
tească temeinic pentru în
ceperea la timp a lucrări
lor și reducerea duratei lor 
de execuție.

zător de lucrători calificați 
și necalificați, precum și 
tendința conducerii unor 
grupuri de șantiere de a 
lăsa pe planul doi anumite 
obiective agricole".

Asemenea deficiențe de 
natură organizatorică se 
întîlnesc și la întreprinde
rea de construcții 6 Craio
va. Iată ce ne spune tov. 
VASILE COJOCARU, di
rectorul trustului G.A.S. 
Craiova:

„Întreprinderea 6 Craio
va execută complexul de 
creștere și îngrășare a por
cilor de la Băilești, precum 
și fabrica de nutrețuri 
combinate din aceeași loca
litate, adică lucrări în va
loare de 67 milioane de lei. 
Nu sîntem mulțumiți de 
activitatea constructorilor. 
Deși și-au realizat planul 
valoric — pe seama unor 
lucrări care trebuiau puse 
în funcție în 1966 —
nu ne-au predat la termen 
multe obiective. Cauza : 
slaba organizare a muncii 
îndeosebi pe șantierul com
binatului de porci. Materia
le de bază cum sînt pietri- 

■ șui, cimentul, bilele 'mane
le, fierul beton etc. au lip
sit cu săptămîhile, Față de 
volumul mare de lucrări nu 
s-au asigurat suficienți 
muncitori calificați și neca
lificați. O serie de utilaje 
grele (compresoare, auto
macara) au sosit cu întâr
ziere. Ca urmare a faptului 
că drumurile de acces pe 
șantier n-au fost făcute din 
timp, înainte de ‘ începerea 
iernii, mașinile s-au uzat 
repede și, atunci cînd ne
voia era mai mare, ele au 
început să „cadă". Aceasta 
a îngreunat aprovizionarea 
cu materiale".

Deși nu recunosc în în
tregime deficiențele sem
nalate de beneficiari și a- 
ceasta pe motiv că. unele 
din ele sînt provocate de 
factori independenți de 
voința lor — despre a- 
ceasta vom vorbi mai tîr- 
ziu — constructorii sînt 
totuși de acord că există 
rezerve, că munca pe șan
tiere poate fi mai bine-or-, 
ganizată, că forțele exis
tente trebuie mai bine fo
losite. Aceste rezerve de 
creștere a productivității 
muncii trebuie însă puse în 
valoare. Pentru 1966, cele 
mai multe obiective sînt 
stabilite, iar marea majo
ritate a documentației se 
află în mîna constructori
lor.. Rezultă că, spre deo
sebire. de alți ani, realiza
rea ritmică, a, lucrărilor de
pinde în exclusivitate de 
munca pe care o vor des
fășura constructorii, de 
priceperea și răspunderea 
cu care ei vor asigura tot 
ceea ce este necesar în ve
derea îndeplinirii la timp, 
în mod exemplar, a îndato
ririlor ce le revin.

strucții nu beneficiază de 
sprijinul necesar din par
tea forurilor lor tutelare 
pentru rezolvarea operati
vă a diferitelor probleme 
ce se ivesc pe șantiere. Iată 
ce spunea în această pri
vință tov. EMIL ȚUGUI, 
inginer șef adjunct al în
treprinderii 6 Construcții 
— Craiova :

„In aprilie — mai 1965 
și apoi în septembrie — 
octombrie, pe șantierul din 
Băilești s-au înregistrat 
stagnări de cite circa 10 zile 
din cauză că unele fabrici 
nu ne-au asigurat la timp 
cimentul necesar. Aseme

nea întârzieri s-au semna
lat și în cazul livrării pre- 

' fabricatelor, a nisipului 
etc. De fiecare dată s-au 
invocat tot felul de moti
ve. Ele nu ne încălzesc. 
Noi avem nevoie de mate
riale și nu de justificări. U- 
neori nici repartițiile de 
materiale nu sînt judicios 
stabilite. Anul acesta, bu
năoară, pentru bilele ma
nele necesare la executarea 
cofrajelor am primit o re
partiție care acoperă doar 
25 la sută din necesarul 
trimestrial al întregii în
treprinderi. In asemenea 
condiții este greu să te des
curci".

O mare răspundere pen
tru deficiențele amintite 
revine direcției de resort 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor, care uneori 
n-a acordat un ajutor sub
stanțial întreprinderii de 
construcție în subordine 
în aprovizionarea cu pre
fabricate, construcții me
talice etc. Cîteodată, la di
recția respectivă problema 
aprovizionării șantierelor 
a fost privită cu multă u- 
șurință, a fost rezolvată 
formal. Următorul caz este 
concludent.

Conform graficului de e- 
xecuție, fabrica de nutre
țuri combinate Băilești 
trebuie să fie terminată 
și să intre îh funcțiune în 
trimestrul IV al. anului 
196’6. într-o discuție purta
tă la sfîrșitul lunii ianuarie 
a.c. între Trustul G.A.S., 
ca beneficiar al lucrării, 
proiectanți și reprezen
tanții întreprinderii de 
Construcții 6 Craiova s-a 
ajuns la concluzia că ter
menul de execuție poate

îmbunătățirea 
activității de 
construcții
in agricultură

Realizarea planului de in
vestiții în gospodăriile de 
stat și stațiunile de mașini 
și tractoare din regiunea 
Oltenia ridică și alte pro
bleme. Este vorba între al
tele de modul de organi
zare a diferitelor între
prinderi de construcții, de 
dispersarea șantierelor pe 
cuprinsul regiunii, de folo
sirea în insuficientă măsu
ră a metodelor avansate de 
lucru și a tehnicii moderne 
în acest domeniu de activi
tate. Rezolvarea operativă, 
competentă a acestor pro
bleme poate contribui la 
îmbunătățirea substanțială 
a muncii pe șantiere. Iată 
ce spun în această privință 
o serie de specialiști și con
ducători de unități agricole 
și de construcții:

Ing. VASILE COJOCA
RU, directorul Trustului 
G.A.S. Craiova : „Multe din 
deficiențele care se semna
lează în prezent pe șantie
rele mari ale agriculturii se 

Desfășurarea normală a procesului de producție, îndepli
nirea integrală a sarcinilor de plan în gospodăriile de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare din regiunea Oltenia impun 
darea în funcțiune la termenele stabilite a tuturor obiective
lor noi prevăzute în planul de investiții. Din constatările fă
cute pe teren rezultă că, în cele mai multe locuri, întîrzierile 
în realizarea construcțiilor se datoresc nu atît cauzelor obiec
tive, cît neajunsurilor în asigurarea documentației tehnice, a 
materialelor necesare, organizării defectuoase a muncii pe 
unele șantiere. Există condiții ca lipsurile semnalate să fie li
chidate. în acest scop este necesar să se definitiveze obiecti
vele prevăzute, să fie completată documentația tehnică, să se 
asigure toate materialele de construcție și utilajele, ca și folo
sirea cît mai chibzuită a acestora, ridicarea gradului de califi
care a muncitorilor care lucrează pe șantiere, intensificarea 
ritmului de lucru încă din primele luni ale anului. Se simte 
nevoia concentrării eforturilor, a resurselor materiale și teh
nice pe un număr mai mic de obiective, astfel ca acestea să 
poată fi realizate într-un timp cît mai scurt. Totodată, trebuie 
să fie extinse metodele înaintate, să fie adoptate soluții con
structive moderne, care să asigure mărirea productivității 
muncii, reducerea costului lucrărilor, calitatea corespunză
toare a construcțiilor. Este necesar ca neîntârziat organele 
Consiliului Superior al Agriculturii și organele locale de partid 
și de stat să analizeze stadiul de execuție al noilor obiective 
din gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare, să 
ia măsuri practice și eficiente pentru grăbirea ritmului de lu
cru, astfel ca fiecare construcție prevăzută să poată fi predată 
beneficiarilor la termen și in condiții corespunzătoare.

Pagină realizată de Radu ATANASESCU

fi scurtat cu 3 luni. Pentru 
realizarea acestui obiectiv 
sînt necesare însă 250 tone 
de confecții metalice. încă 
în luna septembrie între
prinderea 6 a primit de la 
forul tutelar o repartiție 
prin care se arată că con
fecțiile respective vor fi 
făcute la Uzina de con
strucții metalice și mașini 
agricole din Bocșa. Lucra
rea însă nu s-a putut con
tracta ; uzina a refuzat co
manda. La intervenția în
treprinderii 6 Craiova, 
M.I.C. a luat din nou le
gătura cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini și, în urma discuțiilor 
purtate, s-a emis o nouă 

'repartiție : de data aceas
ta pentru Uzina de utilaj 
minier din orașul Dr. Pe
tru Groza, Cît de temeini
ce au fost criteriile acestei 
repartiții rezultă din fap
tul- că nici la ora actuală 
uzina respectivă n-a con
tractat comanda. Este o si
tuație de neînțeles. Cum 
este posibil ca această pro
blemă de a cărei rezolvare 
depinde în foarte mare 
măsură punerea la timp în 
funcțiune a fabricii de nu
trețuri combinate să fie 
tergiversată luni de zile, 
să nu fie încă soluționată ? 
Orice s-ar spune, poziția 
adoptată de cele două mi
nistere, modul în care au 
„rezolvat" ele problema 
contractării acestei co
menzi conțin o bună doză 
de formalism, dacă nu de 
lipsă de răspundere.

Aceasta cu atît mai mult 
cu cît e vorba doar- de niște 
buncăre cilindrice de dife
rite dimensiuni și înălțimi 
pentru depozitarea produ
selor fabricii.

datoresc lipsei unor între
prinderi de construcții spe
cializate. Ce-i drept, Minis
terul Industriei Construcții
lor are trusturi de con
strucții, dar acestea efec
tuează lucrări pentru cele 
mai diverse ramuri ale eco
nomiei naționale. în aceste 
condiții, oamenii nu se pot 
specializa și, așa după cum 
arajă practica, asta înseam
nă o pierdere destul de 
mare. Am să dau un exem
plu. La Caracal s-a con
struit un mare combinai 
pentru creșterea și îngrășa
rea porcilor, asemănător ce
lui de la Băilești. Aici, exe
cutantul a fost Trustul 1 — 
București al M.I.C. Sîntem 
mulțumiți: constructorii au 
respectat graficele de dare 
în funcțiune, au făcut lu
crări de calitate. Conside
răm că oamenii aceștia au 
cîștigat o bună experiență, 
care dacă ar fi folosită în 
continuare, ar aduce mari 
foloase agriculturii. Dar 
după terminarea lucrărilor 
la Caracal, am auzit însă, că 
ei au primit sarcina să ri
dice — între altele — un 
mare hotel pe litoral. Con
sider că nu este bine. Mă. 
uit la constructorii de hi
drocentrale. Oameni care 

au înălțat Bicazul, constru
iesc acum hidrocentrala de 
pe Argeș, trec la Porțile 
de Fier etc. Cîștigul e 
mare. De ce să nu se pro
cedeze la fel și în agricul
tură, mai ales că în urmă
torii ani avem mult de con
struit ?“.

Cele relatate de tov. Co- 
jocaru merită să fie puse în 
discuție și soluționate în 
mod corespunzător de or
ganele de resort.

ION VOICULESCU, in
giner șef adjunct al T.R.C.- 
Oltenia: „O greutate în 
realizarea la termen a lu
crărilor contractate este 
dispersarea acestora pe 
foarte multe șantiere. în a- 
ceste condiții nu putem asi
gura forța de muncă ne
cesară și' mai ales cadre ca
lificate pentru conducerea 
diferitelor lucrări, nu pu
tem aproviziona ritmic toa
te loturile cu materiale de 
construcții. Din cauză că 
lucrăm foarte răspîndiți, 
am fost puși în situația să 
acoperim cu cîte un maistru 
sau șef de șantier cîte 3-4 
obiective situate la distan
țe mari. Or, un singur om, 
oricît de capabil ar fi, nu 
poate fi prezent în același 
timp în mai multe locuri. 
Noi considerăm că benefi
ciarii, respectiv Gostatul și 
S.M.T.-ul, pot să înlăture a- 
cest neajuns. In loc să ne 
ceară să efectuăm zeci de 
obiective anual,'răspîndite 
în toate colțurile regiunii, 
în loc sa eșaloneze realiza
rea acestora de-a lungul a 
doi-trei ani, ar fi bine ca în 
fiecare an să-și concentreze 
fondurile de investiții în
tr-un număr mai mic de lu
crări, care să fie puse în 
funcțiune într-un timp mai 
scurt".

Este părerea constructo
rilor. în rezolvarea acestei 
probleme trebuie însă să se 
țină seama, cel puțin în 
mod egal, și de nevoile pro
ducției în unitățile agricole 
respective. Organele de re
sort au datoria să analizeze 
cu atenție această propune
re și, ținînd seama de inte
resele economiei naționale, 
să o soluționeze corespun
zător.

EMIL ȚUGUI, inginer 
șef adjunct al întreprinde
rii 6 Construcții-Craiova : 
„La fel ca și în alte sec
toare de activitate și la noi 
în construcții apar metode 
noi de lucru, soluții con
structive mai rapide și mai 
economice. Pe unele șan
tiere, mai ales în agricultu
ră, ele pătrund anevoie. 
Cîteva exemple. Eu socotesc 
că la complexele pentru 
creșterea vacilor, bunăoa
ră, în loc de executarea zi
dăriei obișnuite, care ră
pește- mult timp și necesită 
un mare volum de muncă, 
s-ar putea folosi pereți din 
prefabricate, izolați cores
punzător. Cred, de aseme
nea, că am putea renunța 
la pardoselile sclivisite de 
la complexele de porci. Ele 
ar putea fi înlocuite cu 
prefabricate din beton brut. 
Termenele de execuție ar 
fi foarte mult scurtate, iar 
în unele cazuri, lucrările ar 
costa mult mai puțin. După 
părerea mea, aceste proble
me merită să fie studiate 
cu mai multă atenție de 
Departamentul G.A.S. și 
Institutul de studii și pro
iectări agricole.

O altă problemă o consti
tuie folosirea unor utilaje 
noi pe care le primim pe 
șantiere: mașini pentru 
tencuitul mecanic al pere
ților, mașini pentru crea
rea pereților subțiri etc. A- 
cestea sînt utilaje bune 
care, folosite corespunzător, 
măresc mult productivita
tea muncii, scurtează ter
menele de punere în func
țiune a lucrărilor. Deși cu
noaștem lucrul acesta, une
ori stăm și ne uităm la ele 
fiindcă nu știm cum func
ționează. Ne întrebăm : de 
ce vin asemenea mașini 
fără instrucțiuni de folo
sire ?“
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anul 2000 și 7 miliarde de locuitori ai planetei
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In fiecare secundă lumea 
se îmbogățește cu doi nou- 
născuți. Adică 7 200 de co
pil pe oră, 172 800 pe zi. 
63 100 000 de noi cetățeni ai 
lumii cer în fiecare 
dreptul la viață.

Dreptul la viață. Adică 
dreptul la hrană, la locuin
ță, la îmbrăcăminte, la în
vățătură, la sănătate.

Adesea ziarele și reviste
le din occident publică 
astfel de știri sub titluri a- 
larmante : „Explozia popu
lației", sau „Explozia demo- 
gratică". Se arată că dacă 
au lost necesari 1 milion de 
ani (de la apariția primilor 
oameni — pînă către anul 
1850) pentru ca populația 
globului să ajungă la 1 mi
liard, spre a ajunge la al 
doilea miliard au fost de-a- 
juns numai 
(1850—1930), 
creșterea de 
liarde n-au
decît 30 de ani (1930—1960).

După ultimele date O.N.U. 
planeta are azi 3 308 000 000 
de locuitori și va avea 
peste 34 de ani, către anul 
2 000, aproximativ de două 
ori mai mulți: peste 7 
miliarde. Unii se arată în
grijorați. Foametea, bolile, 
sărăcia apasă și acum, din 
greu, o mare parte a popu
lației planetei. Dar în con
dițiile intensificării „explo
ziei" ? Nu va crește o dată 
cu numărul locuitorilor și 
numărul celor care nu-și 
vor putea satisface fie și 
nevoile cele mai elemen
tare ale vieții ?

Soluțiile pe care le oferă 
capitalismul în problema 
populației sînt pe măsura 
profilului său moral. El a 
generat teoriile malthusia- 
niste care, susținînd că 
populația crește în propor
ție geometrică, iar mijloa
cele de subsistență doar în 
proporție aritmetică, consi
deră 
turale, epidemiile 
deosebi 
căi „salvatoare", care duc

la decimarea populației, la 
nimicirea așa-zisului „sur
plus” uman. Dar adevărul 
este că dacă în lumea de 
azi mari mase suferă de 
foame, aceasta se întîmplă 
nu pentru că nu s-ar pu
tea produce hrana sufici
entă pentru toți — ci pentru 
că viciile orînduirii capita
liste impun existența cohor
telor de „dezmoșteniți ai 
soartei". Capitalismul a frî- 
nat timp de secole într-un 
șir de țări dezvoltarea for
țelor de producție, împiedi- 
cînd valorificarea unor 
imense resurse naturale. 
Majoritatea știrilor conți- 
nînd cuvîntul „foamete" vin 
îndeosebi din țările care 
mai cunosc încă, ori s-au 
eliberat nu de mult de sub 
robia colonială în aceste 
țări, subalimentația nu este 
un efect al creșterii popu
lației, ci un rezultat al sub
dezvoltării, al înapoierii în 
care ele au fost ținute de 
puterile „metropolitane".

Ca o dovadă că foamea 
nu e un „blestem”, o plagă 
de nelecuit, nu este o pro
blemă de resurse, ci de re
lații sociale, de orînduire 
politico-economică, stă ex
periența țărilor socialiste. 
Unele din aceste țări au 
moștenit de la trecut o si
tuație grea, în care foame
tea permanentă ca fe
nomen social era un ele
ment component. Or, aceas
tă situație a putut fi lichi
dată într-o perioadă istori
că scurtă, obținîndu-se rea
lizări remarcabile în creș
terea nivelului de trai 
populației.

Cămară pentru 
zeci de miliarde 
de oameni

al

catastrofele na-
în-

războaiele drept

După socotelile specialiș
tilor, terenurile propice a- 
gricuiturii ocupă pe globul 
nostru o suprafață aprecia
bilă : 13,5 miliarde ha. Dar 
din acestea, nu sînt culti-

mai ina ti

strămoșii
noștri?

„Cum au putut război
nicii robuști de odinioară 
3ă încapă într-o carapace 
atît de strimtă ?" — se 
întreabă deseori vizita
torii muzeelor, cînd se 
află în fața unei armuri. 
Explicația nu e greu de 
găsit: talia omului a 
crescut. De peste o sută 
de ani, în toate țările 
îezvoltate economic din 
lume se observă o acce
lerare a creșterii și dez
voltării copiilor și o creș
tere o staturii adulților.

Față de mijlocul seco
lului trecut, tinerii sînt 
azi cu 15 pînă la 20 cm 
mai înalți, iar adulții cu 
7 pînă la 10 cm. Cercetă
torii sînt de părere că și 
din punct de vedere psi
hologic copiii sînt mai e- 
voluați azi decît cu 50

vale azi decît 1,3 miliarde 
ha, adică aproximativ o 
zecime. O treime din pă- 
mînturile fertile ale Africii 
și Americii de sud sînt pur 
și simplu lăsate în părăsi
re. In Australia, în Noua 
Zeelandă, în alte părți ale 
lumii se întind uriașe su
prafețe cu terenuri slab pro
ductive, ca urmare a slabei 
preocupări a omului pentru 
fertilizarea lor. în majorita
tea țărilor Asiei, Africii, 
Americii latine, aproape nu 
se folosesc îngrășăminte 
chimice în agricultură. Cele 
trei continente luate laolaltă 
beneficiază de-abia de 12 
la sută din totalul îngrășă
mintelor care se fabrică în 
lume, iar 90 la sută din e- 
nergia folosită în agricultu
ra lor e încă reprezentată 
de forța animalelor sau de 
mușchii oamenilor. Așa 
stînd lucrurile, nu e de mi
rare că în cea mai mare 
parte a acestor țări, recol
tele 
între

De 
țcxte 
azi anual aproximativ 900 
milioane de tone de cerea
le. Aceasta reprezintă un 
spor de 25—30 la sută față 
de cantitatea medie mon
dială a anilor 1949—1953. 
S-a socotit că dacă s-ar a- 
plica, chiar și numai pe su
prafețele " cultivate azi 
lume, metode de muncă 
ționale, obținîndu-se ca 
colta mondială să ajungă 
unele medii superioare, de 
pildă, la grîu pe cea a An
gliei, la orez nivelul Japo
niei, iar la cartofi pe cea a 
Olandei, producția agricolă 
mondială s-ar dubla fără a 
fi nevoie să se sporească 
perimetrele însămînțate.

Cît privește rezervele de 
terenuri, datele publicate 
de F.A.O. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură) a- 
rată că există posibilitatea 
de a se spori într-un timp 
scurt suprafața arabilă a 
lumii cu 3,3 miliarde ha, 
ceea ce ar Însemna pentru 
populația actuală a lumii 
un spor de 1 ha pentru fle
care om 1

Savanții și specialiștii din 
diferite țări au elaborat 
proiecte îndrăznețe — ferti
lizarea marilor pustiuri (Sa
hara îndeosebi), defrișarea 
parțială a junglelor (în 
America de sud, Africa, 
Borneo, Noua Guinee, Ma
dagascar) crearea unor 
mari zone de irigație în re
giunea Amazonului, a rîu- 
rilor Ubanghi-Sari, a lacu
lui Ciad) împingerea zone
lor cultivate tot mai aproa
pe de regiunile polare.

Bătrînul nostru pămînt 
are capacitatea nu numai 
să asigure hrana noastră, 
a celor peste 3 miliarde de 
oameni; el poate deveni o 
cămară îndestulată nu nu
mai pentru cei 7 miliarde 
de locuitori ai anului 2 000, 
ci pentru 30 de miliarde 
de oameni 1

de cereale variază 
400—600 de kg la ha. 
pe terenurile însămîn- 
cu cereale se culeg

în
ra-
re-

a- 
e-

tînar de azi în fața ar
murii care apăra corpul 
unui războinic din secolul 

al XVI-lea
sau 100 de ani în urmă. 
De asemenea, în ultimii 
douăzeci de ani, media 
virstei celor care au obți
nut recorduri într-o serie 
de discipline sportive a 
scăzut simțitor.

Pentru explicarea 
cestor fenomene s-au
mis diverse ipoteze. Deși 
ele variază de la influen
ța razelor solare, schim
barea regimului alimen
tar și a condițiilor ma
teriale pînă la cauze ge
netice, nu s-a ajuns la o 
concluzie definitivă. Se 
pune, de asemenea, încă 
o întrebare: Procesul a- 
cesta de creștere a înce
put numai de prin 
sau se desfășoară de 
începutul omenirii, 
centuîndu-se doar în 
tima perioadă ?

In orice caz, un factor 
identificat de cercetările 
medicale este răspîndirea 
culturii fizice și în special 
a gimnasticii practicate în 
școli.

1830 
la 

ac
ul-

Mărimea constantă 
și cea „variabilă** 
a Terrei

Trebuie arătat apoi că o- 
menirea mai dispune de o 
sursă de alimente care a 
fost pînă acum prea puțin 
solicitată. Este vorba de 
„ogorul” fără margini pe 
care îl reprezintă Oceauul 
planetar. E drept, astăzi se 
scot la suprafață din mări
le și oceanele lumii aproxi
mativ 40 de milioane de 
tone de pește anual. Dar 
numai sporul natural anual 
al masei de viețuitoare ma
rine reprezintă 18 miliarde 
de tone pe an 1 Perfecțio
narea și intensificarea pes
cuitului ar aduce omenirii 
uriașe cantități de hrană în 
plus.

Peștele reprezintă doar o 
infimă cîtime dih bogățiile 
vii ale oceanului. Cea mai 
importantă din aceste bo
gății este planctonul — 
suspensia alcătuită din to
talitatea organismelor mi
croscopice care se găsesc 
în păturile superioare ale 
apelor marine — alge și a- 
nimale necelulare. Dacă 
s-ar reuși valorificarea în
tregii cantități de plancton 
— care în unele țări, ca Ja
ponia sau Indonezia, se și 
consumă în mod curent — 
atunci omenirea ar dispune 
de alimente cu o valoare 
nutritivă de 20 000 ori mai 
mare decît recoltele de grîu 
ce se adună azi în lume 
intr-un an întreg 1

Dar a asigura tuturor 
contemporanilor hrana su
ficientă, a pregăti cămara 
de alimente sporită de cel 
puțin-3 ori față de cea de 
care dispunem azi, de care 
vor avea nevoie urmașii 
noștri imediați — nu repre
zintă încă totul. Cei 7 mi
liarde de oameni ai anului 
2 000 vor trebui să găseas
că lumea înzestrată cu 
multe milioane de aparta
mente, cu 60 de milioane 
de învățători (împreună cu 
școlile respective), cu 7 
milioane de doctori, avînd 
la dispoziție aparate, săli 
de operații, paturi de spital. 
Iar de anul 2 000 nu ne mai 

. despart decît 34 de ani...
E oare lumea capabilă să 

ieălizeze asemenea efor
turi ? Dispunem de destulă 
energie, de destul combus
tibil,' de suficiente resurse 
pentru a asigura construi
rea viitoarelor orașe, ridi
carea viitoarelor industrii, 
zidirea școlilor, spitalelor, 
ale viitorului mai apropiat 
și mai îndepărtat ?

Specialiștii au ajuns la 
concluzia că daco supra
fața pămîntului poate asi
gura hrana pentru un nu
măr mare de oameni, inte
riorul globului nostru poate 
pune la dispoziție și alte 
bogate resurse.

în ce privește resursele 
energetice, statisticile arată 
că în 1965 s-au extras în 
lume peste 1,5 miliarde de 
tone de petrol. A fost o 
producție record Dar o 
cantitate de cel puțin 
100—150 de ori mai mare 
de aur negru așteaptă să 
fie scoasă din straturile a- 
dînci ale pămîntului. Ex- 
perții au stabilit că rezer
vele de petrol ale pămîn
tului se ridică la 250—300 
miliarde de tone. în același 
timp, rezervele de gaz me
tan, din ce în ce mai mult 
folosite pentru a produce 
energie, căldură sau pen
tru a fi înnobilate în pro
duse chimice superioare, 
se cifrează la 200 trilioane 
metri cubi, cifră care se 
scrie cu 21 de zerouri...

Dacă s-ar folosi pentru 
nevoi energetice întreaga 
cantitate de apă grea, 
existentă în mările și ocea
nele lumii, atunci omenirea 
și-ar asigura un consum de 
energie de 1 000 de ori mai 
mare decît cea de care dis
pune azi. Și asta pentru 
10 000 de ani viitori 1

Căci oceanul nu e nu
mai un „ogor” fără margini, 
ci și o „mină” fără fund, 
în adevăr, aici se găsesc 
— în diferite concentrații — 
toate elementele chimice pe 
care le cunoaștem, aproape 
toate mineralele utile. Re
zervele de crom, de pildă, 
aflate în ocean se ridică la 

2 miliarde de tone — adică 
la dublul cantității pros
pectate pînă acum pe us
cat.

Șirul resurselor energeti
ce ale lumii, departe de a 
se epuiza, se îmbogățește 
pe zi ce trece. Există de pe 
acum în lume uzine acțio
nate de forța vîntului, de 
căldura soarelui, de ciclul 
fluxului și refluxului, de 
zbuciumul necontenit al va-

lurilor. Sînt centralele eolie
ne, solare, maremotrice, ta- 
lasotermice. Cine știe ce 
surprize ne pregătește viito
rul?

Totul e ca energiile pre
zente și viitoare să folo
sească pentru îmbunătă
țirea vieții omului și nu 
pentru distrugerea acesteia. 
Eliberarea atomului dih 
strînsoarea zeului Marte ar 
avea efecte dintre cele mai 
binefăcătoare pentru satis
facerea cerințelor de ener
gie ale uzinelor, pentru lu
mina și căldura căminelor 
omenești. Acum există în 
lume peste 500 de reactoa
re de diferite tipuri, care 
furnizează energie. Acest 
număr ar putea fi repede 
sporit dacă toate materia
lele radioactive ar radia 
pentru pace, dacă fabrica
rea bombelor atomice n-ar 
consuma într-o majoritate 
covîrșitoare producția de 
materiale fisionabile. Ener
gia atomică poate conferi 
omului puteri nebănuite și 
în alte domenii: se consi
deră că numai cu ajutorul 
energiei atomice s-ar putea 
realiza bararea cursului 
fluviului Congo și schimba
rea direcției acestuia, in
cit el să se îndrepte spre 
Mediterană. Pustiul Sahara 
ar face loc „Mării Sahara". 
Clima continentului african 
s-ar schimba, o bună parte 
a acestuia ar deveni pro
pice cultivării cerealelor de 
care oamenii au atîta ne
voie. Mai mult, specialiștii 
au arătat că există posibi
litatea iradierii grînelor — 
fără ca să devină nocive o- 
mului — pentru 
imune la atacul 
vătămătoare și 
lungi la nesfîrșit 
conservare. Din
țara în care foamea ame
nință în clipa de față vieți
le a 50 de milioane de oa-, .fețeg și ea, datoria către pă- 

' ' ’ __ t re;
și energiilor în

a le face 
insectelor 
a le pre- 
timpul de 
India —

Dar 
ar avea posibilitatea să a- 
plice această metodă ?

Dar dacă toate mijloace
le, toate metodele științifi
ce ar fi puse să slujească 
dezvoltarea pașnică, creș- 
terea nivelului de trai al 
omului ? Experții consideră 
că reducerea cheltuielilor 
de înarmare a statelor, fie 
și numai cu 10—15 la sută 
ar elibera anual 15—20 mi
liarde dolari. Dacă numai 
o cincime a acestei sume 
ar fi alocată țărilor în curs 
de dezvoltare, atunci — du
pă părerea multor experți 
— acestea ar putea rezolva 
într-un timp scurt multe din 
problemele lor. Industria și 
agricultura s-ar dezvolta în 
ritmul necesar acoperirii 
nevoilor de alimentație și 
energie, subdezvoltarea și, 
odată cu ea, foamea ar fi 
silite să dea înapoi.

Firește, dacă-1 privim din 
punctul de vedere al di
mensiunilor sale, uscatul 
pămîntului ne apare ca o 
mărime relativ constantă, 
care ar putea să devină 
cîndva insuficientă pentru 
un număr de locuitori în 
continuă creștere. Există 
însă și o mărime „varia
bilă" a pămîntului, care se 
pune, sau mai bine zis pe 
care omul trebuie s-o pună, 
în concordanță cu nevoile 
locuitorilor săi. Este posi
bilitatea pămîntului de a 
schimba dimensiunile bu
nurilor sale de tot felul, de 
la recoltele mereu crescîn- 
de de cereale, pînă la mi
neralele înnobilate în uzi
ne, și de aici la forțele 
primare ale naturii trans
formate în forțe industriale.

Da, pămîntul poate răs
punde la „explozia popu
lației", își poate face dato
ria față de orh, cu condiția 
ca societatea umană să-și
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meni — a sosit știrea unor mint — prin folosirea 
experiențe în urma cărora ' 'surselor , ' 
unele specii de orez stipuse scopuri constructive, 
iradierii au dat sporuri de
recoltă cu 50—60 la sută. Conf. univ. Vasile CUCU

FRIGUL
dușman sau prieten 't

E oare lumea în care trăim 
o „lume de ghea(ă ?” Specia
liștii socotesc că aproximativ 
un sfert din suprafața uscatu
lui nostru e cuprinsă în 
aria înghețului veșnic. Oame
nii care fac această apreciete 
sînt discipolii unei șfiinfțe 
noi : geocriologia *). Gheața 
există pe toate paralelele 
planetei. De la calotele pola
re, pînă la dedesubturile veș
nic înghețate ale Siberiei, și 
de aici la zăpezile veșnice de 
pe culmile muntelui Kiliman- 
giaro — aflat în imediata a- 
propiere a Ecuatorului — 
gheata e una din componen
tele planetei noastre.

Pămîntul înghe(at este im
propriu pentru agricultură, 
pășuni, construcții. Frigul — 
însofitorul inevitabil al ghe(ii 
— este de regulă considerat 
un inamic al omului.

Șl totuși...
Strămoșii noștri ceva

îndepărfafi (care învățaseră să 
folosească gheafă la păstralul 
alimentelor și să doreas
că stratul proiector de ză
padă sub care încolțesc
grînele...) nu se gîndeau că 
urmașii lor vor depune multe 
eforturi pentru a ajunge să 
producă... frig artificial. în zi
lele noastre frigul a devenit 

toate fenomenele 
un element care 
se pună în slujba

îndelungată a multor alimen
te, ea mai are avantajul că 
nu e legată de folosirea u- 
nor instalații complicate și 
costisitoare și că... scade 
mult greutatea alimentelor 
conservate. într-adevăr, da
torită eliminării apei, acestea 
pierd aproximativ 80 la șută 
<din greutatea lor. Un kilo
gram de fructe liofilizate în- 
'greunează bagajul cosmo-

■dată cu aceasta desfășurar 
unor 
mare

procese de cea rr 
însemnătate.

— ca mai 
naturii — 
trebuie să 
omului.

este trans-

Se va rezolva 
prin frig problem 
longevității ?

în multe clinici se execu 
transplantări ale unor țest 
turi păstrate la temperatu 
joase. Devin tot mai dej 
intervențiile chirurgicale ex< 
cutate asupra unor pacien 
aduși în stare de hipotermi 
(reducerea temperaturii co 
pului sub coordonatele no 
male). Oamenii „răcifi* pîn 
la 20° sau chiar 15° suporl 
bine intervenfii chirurgical 
extrem de dificile. La temps 

Sj taluri scăzute, procesele bic 
fiț logice se desfășoară rru 

lent, nevoia de oxigen de 
vine mai mică. In asemene 
■condi|ii devin posibile corr. 
■plicate operații pe inimă, d 
neconceput în condiții nor 
male.

t., (n anul 1958 profesoru
,j francez Louis Rey a făcut < 
L experiență unică. Izolînd 

inima unui embrion de pui, 
el l-a (inut un anumit timp 
congelat la temperatura de 
—196°. Apoi inima a fost re- 

fM încălzită pînă la 37 °, cînd 
ea a început să bată cît se 

J poate de normal I
/ încetinirea proceselor bio- 

fiziologice ca urmare a „con- 
t gelării" corpului omenesc, ur

mată de reanimare, i-a dus 
pe savanfi la ipoteze din 
cele mai îndrăznețe. Teore
tic există posibilitatea de 
a se transmite generațiilor 
viitoare martori vii ai zilelor 
noastre! Oare nu va fi aceasta 
calea de rezolvare a proble
mei călătoriilor 
de durate care 
mitele de vîrsfă 
omului ?

Toaie acestea 
de domeniul 
nu uităm că, 
cîfiva ani, o 
că părea și 
subiect de roman fantastico- 
șliinfific decît o realitate po
sibilă imediat. Iar dacă pînă 
nu de mult frigul apărea în 
literatură doar ca uri dușman 
al omului, a venit timpul ca 
scriitorii să anticipeze, vor
bind despre omul propulsat 
în viitor pe aripile priete
noase ale frigului...

în laboratoare 
valențe 

bile

se caută noi 
ale frigului, capa- 
de a sluji omul

în-

Aroma 
portată în timp 
și la distanță...

De fapt e și greu să-fi
chipui lumea contemporană 
fără binefacerile frigului. în 
adevăr, cum ar fi posibilă, de 
pildă, aprovizionarea cu ali
mente a marilor orașe dacă 
n-ar exista frigoriferele ?

Păstrarea alimentelor prin 
frig ia însă în ultima vreme 
forme noi. După cum se știe, 
în recenta lor călătorie de 
multe ori circumteresfră, cos- 
monaufii de pe nava „Ge- 
mini-7" au avut la dispozi
ție peste 30 de feluri de 
mîncare.

Cum să se asigure alimen
tele necesare unei călătorii 
cosmice care — iată — a și a- 
juns să dureze 10—12 zile, 
iar mîine va dura poate luni 
sau chiar ani întregi ? Frigul 
a pus la dispozifie un mijloc : 
liofilizarea — procedeu care 
îngăduie uscarea soluțiilor în- 
ghefate și păstrarea, un timp 
îndelungat, a microorganis
melor și subsfanfelor nutritive 
confinute de acestea. Toate 

’ cele 30 feluri de mîncare 
servite la bordul navei „Ge
mini" au fost liofilizate.

Descoperită la începutul 
secolului, liofilizarea a avut o 
arie restrînsă de folosință. Ea 
ă ajutat la păstrarea vaccinu
rilor și a plasmei sanguine u- 
mane care a salvat viafa mul
tor soldafi încă în vremea pri
mului război mondial. Urmă
torul salt a fost efectuat în 
industria alimentară : o sume
denie de alimente, începînd 
cu fructe sau legume și mer- 
gînd pînă la pești și păsări 
— pof deveni „fără moarte", 
o dată trecute prin procesul 
de liofilizate. Întîi are loc 
operafia de congelare a ali
mentelor la o temperatură de 
aproximativ — 40°. Apa pe 
care o conțin se transformă 
în ghea(ă. Apoi, ele sînt in
troduse într-o încăpere de 
vid. Aici are loc sublimarea 
ghefei, adică transformarea 
directă a acesteia în vapori 
de apă, fără trecerea prin 
stadiul lichid. Eliberate brusc 
de apa pe care o confin, pro
tejate de un ambalaj ermetic, 
alimentele își păstrează neal
terate toate calităfile lor nu
tritive și de gust.

In afară de faptul că lio
filizarea îngăduie păstrarea

i

I

I

sau al cățărătoruluinaufului
pe munte cu numai 200 gra
me I Aroma este transporta
tă în timp și la distanță cu 
ajutorul prețios al frigului,..

Calcule la rece

interastrale 
depășesc li- 
obișnuife ale

sînt azi, încă, 
fanteziei... Dar să 
în urmă cu doar 
călătorie cosmi- 

ea mai mult un

Virtufile frigului nu se re
duc numai la rolul de păs
trător al alimentelor.' Sur
prinzătoare printre cele mai 
noi aplicafii ale sale este fo
losirea frigului ca... mijloc 
de calculat. Dispozitivele 
componente ale aparatelor 
de memorizare a informații
lor, de comutare în comple
xe automate, sau de calcul 
electronic, care funcționează 
cu ajutorul frigului poartă 
numele acestuia — criofroni. 
Capacitatea lor se bazează 
pe fenomenul de supracon- 
ductibilitafe care apare în 
conductorii electrici exploa- 
fafi 
furi 
sînt 
de 
ne 
cufundat într-o baie de 
liu lichid, fiecare criotron ca- 
pătă toate calitățile unei 
lămpi electronice. De aceea, 
specialiștii își îndreaptă fot 
mai mult atenția spre ei i 
mașini electronice care, a- 
vînd nevoie de milioane de 
lămpi electronice, ar ocupa 
suprafețe imense, pot fi con
struite pe spatii reduse la 
extrem, cu ajutorul frigului și 
criotronilor I

Specialiștii șl savan|ii sînt 
preocupaji să descopere noi 
valenfe ale frigului, noi capa
cități ale acestuia de a sluji 
omul. Eforturile principale 
sînt îndreptate spre atinge
rea unuia din „punctele ter
minus" ale Universului, tem
peratura de —273,15°, —
zero absolut. La această tem
peratură atomii corpurilor ră- 
mîn nemișcaji, materia își 
pierde proprietățile cunoscu
te și capătă altele noi. Dacă 
această temperatură n-a fost 
încă exact atinsă, oamenii 
de știință au reușit să se a- 
propie la numai cîteva milio
nimi de grad de zero abso
lut. Omul 
ingenioase 
proprietatea 
frigul de a 
atomilor și de a determina o-

în regimuri de fempera- 
foarfe joase. Criotronil 
atît de mici îneîf o mie 
bucăți pof încăpea leS- 
înfr-un degefar. O dată 

he-

Radu ȚIULESCU

Mano-

ima- 
esle 
sufi- 
dacă

se
30
ar

a găsit mijloace 
pentru a folosi 
pe care o are 

încetini mișcarea*) Crios “ gheață în gre
cește.

secunda

£

—j1

din micile victime ale foametei în Dahomey

MicOencigi.

Secunda a devenit de 
mull „prea lungă” pentru 
savanti. Astăzi timpul se 
calculează în miimi și 
milionimi de secundă. 
Dai și aceste unități de 
timp nu satisfac exigen
tele oamenilor de știință. 
Ei au ajuns să măsoare 
unele 
nanosecunde, 
miliardimi

fenomene în 
adică în 

de secundă 
Pentru a ne face o 
gine cît de infimă 
nanosecunda, ar fi 
cient să amintim că 
electricitatea se depla
sează cu viteza luminii 

300 000 km pe secundă 
într-o nanosecundă ea 
deplasează doar cu... 

de cm. Sau, dacă omul 
putea face un pas în 

fiecare nanosecundă, în
tr-o secundă el ar reuși 
să înconjoare Pămîntul 
de z.ece ori.

n Geofizicienii au calcu- 
™ lat că peste cel mult 
patru-cinci decenii, bioxi
dul de carbon emanat de 
uzinele de pe glob va atin
ge în atmosfera planetei 
noastre o proporție de 20 la 
sută, ceea ce ar putea duce 
treptat la ridicarea tempe
raturii aerului, la topirea 
parțială a ghețurilor polare 
și la creșterea nivelului 
mărilor cu cel puțin 1,5 
metri.

Multă vreme s-a crezut 
că patria cafelei este 

Arabia. în realitate însă 
arabii au pus la punct nu
mai cultura cafelei, locul 
de baștină fiind regiunea 
Kaffa din Africa, de unde 
îi vine și numele. Din a- 
cest loc, abia în Evul Me
diu cafeaua a ajuns în Ara-

bia, unde a devenit o bău
tură populară.

LT3 Soarele nu este nîcl pe 
““ departe cea mai puter
nică sursă 
Există stele 
prin radiație 
mai multă 
Soarele.

înece dacă nimerește în 
apă. Ce-i drept, în pustiuri 
pericolul acesta nu-i exage
rat de mare.

de căldură, 
care degajă 

de mii de ori 
energie decît

ra Lăcustele ce formează 
un nor nu 

cîntăresc peste 
fiecare dintre 
2—3 grame.

gg în general,

prea mare 
10 000 kg. 

ele avînd

în general, animalele 
®“ știu să înoate, ceea ce 
reprezintă o evidentă „su
perioritate" față de om. 
Cămila — „corabia deșer
tului" — este una din ra
rele excepții ; ea ignoră 
acest sport și riscă să se

nt Nucile reprezintă ali- 
mentul vegetal cel mai 

bogat în calorii datorită 
conținutului lor în grăsimi. 
100 gr nuci conțin 500—600 
calorii.

ESj Biologii sovietici au des- 
“ coperit în Antarctica o 
specie de pești al căror sin
ge nu conține hemoglobină 
și este deci „alb". Oamenii 
de știință au recoltat nu
meroase exemplare din a- 
ceste vertebrate unice și le 
studiază cu un deosebit 
teres.

lea, a provocat o adevărată 
pasiune colectivă cunoscută 
sub numele de „tulipoma- 
nie". Lalelele se cotau la 
bursa din Haarlem (Olanda) 
ca un articol de preț- Au 
fost chiar cazuri cînd pen
tru un singur bulb s-au 
plătit sume echivalente cu 
costul unei case. Prețul 
„normal" al unui bulb de 
soiul ..Amiral Lîskens", de 
pildă, ajungea la 4 000 
fiorini.

in

EBB Omida de varză poate 
„transporta" o povară 

ce întrece greutatea sa pro
prie de 20—25 de ori.

BR Laleaua, importată în 
Europa din Turcia la 

sfîrșitul secolului al XVI-
ia

SK| Pentru a filma tot 
8581 vede omul în decurs 
o zi ar fi necesari peste 
kilometri de peliculă.

ce 
de 
19

Cei mai celebri produ
cători de brînză nu sînt 
nici în Franfa — unde se 
consumă cele mai multe 
sorturi de brînzefuri, mai 
exact 623 — nici în Olan
da, ci în Italia. Iar cei mai 
pricepuți fabricanți de 
brînză din Italia sînt la 
Parma. în acest vechi oraș 
din nordul Italiei, celebru 
prin industria sa alimen
tară, a supraviețuit din 
vremuri de demult o pro
fesiune unică în lume, le
gată de fabricarea parme
zanului. Este 
specialiștii 
rea brînzei. 
pe care îl 
de brînză, 
un bețișor, 
concluzii privind încheie
rea procesului de fermen
tare.

vorba de 
în... ausculta- 
După sunetul 
emite bucala 
ciocăniiă cu 
aceștia trag
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DIVERS
a Europei — și ale im
porturilor Americii — 
sînt înfr-o stare croni
că de criză. Chile, pro
ducătorul a 610 000Marea criz

în legătură cu sentința tribu
nalului militar din Djakarta, de 
condamnare la moarte a lui 
Njono, președintele sindicatelor 
din Indonezia, (SOBSI) Consiliul

Central al Sindicatelor din 
publica Socialistă România 
dresat dr. Ahmed Sukarno, 
ședințele Republicii Indonezia, 
următoarea telegramă :

Re- 
a a- 
pre-

• A sosit în Capitală dirijorul danez Per 
Dreier, care la 28 februarie va dirija concertul 
Orchestrei Cinematografiei în cadrul căruia va 
cînta pianistul islandez Rognwaldur Sigur- 
jonsson. Per Dreier va dirija la 5 și 6 martie 
orchestra Filarmonicii din Arad, iar R. Sigur- 
jonsson va cînta la 5 și 6 martie în cadrul Fi
larmonicii din Cluj și la 8 martie la Sibiu.

PENTRU MECIUL DE FOTBAL 
STEAGUL ROȘU—ESPANOL BARCELONA

Cu prilejul celui de-al treilea meci dintre

Oamenii muncii din țara noas
tră au aflat cu adîncă mîhnirc 
despre condamnarea la moarte de 
către Tribunalul militar din 
Djakarta a tovarășului Njono, 
președintele Organizației Centrale 
a Sindicatelor din Indonezia 
(SOBSI), care și-a consacrat în
treaga viață luptei consecvente 
pentru interesele vitale ale oame
nilor muncii, pentru independen
ța țării, împotriva imperialismn-

Cronica
i •

lui, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru democrație și 
progres social.

In numele celor 4 milioane de 
membri ai sindicatelor din Repu
blica Socialistă România ne adre
săm dv., conducătorul statului 
indonezian, cu cererea de a face 
totul pentru salvarea vieții lui 
Njono, militant de frunte al miș
cării sindicale internaționale, și 
punerea lui în libertate.

La 25 februarie 
a.c. Teatrul 
țăndărică va 
prezenta In pre
mieră specta
colul pentru co
pii „Guliver în 
țara păpușilor" 
de Josef Pehr 
și Leo Spacii. 
Spectacolul a 
fost pus în sce
nă de regizorul 
Nicolae Mas- 
slm, în sceno
grafia Mioarei 
Buescu. Muzica 
de scenă a fost 
scrisă de Paul 
Urmuzescu. în 
clișeu: o scenă 
din spectacol.

NOI TIPURI DE FRIGIDERE

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
ANIVERSARII ZILEI FORȚELOR 

ARMATE ALE U.R.S.S.

Atașatul militar, aero și naval 
al Uniunii Sovietice la București, 
colonelul V. S. Makovkin, a oferit 
miercuri seara o recepție cu prile
jul celei de-a 48-a aniversări a 
Zilei Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice.

Au luat parte general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțe
lor armate, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu

rești, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri seara a părăsit Capi

tala, plecînd în R. D. Germană, o 
delegație a Consiliului Superior al 
Agriculturii condusă de Barbu 
Popescu, prim-vicepreședinte al 
C.S.A., care va participa la cel 
de-al IX-lea Congres țărănesc 
german, ce se va desfășura între 
26 și 28 februarie la Berlin.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de repre
zentanți ai conducerii și funcțio
nari superiori din Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

Au fost de față membri ai Am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești. (Agerpres)

La 1 august începe

Prima ediție a campionatului
fotbal

România in grupă cu Italia, Elveția și Cipru

echipele Steagul Roșu și Espanol Barcelona, 
O.N.T. agenția București organizează o excursie 
cu autocarele la Brașov. Plecarea va avea loc 
miercuri, 2 martie, orele 9 dimineața, din fața 
restaurantului „Cina". Costul excursiei în care 
e inclus transportul și biletul de meci este de 
60,50 lei. înscrierile au început la sediile O.N.T. 
din Calea Victoriei 100 și bd. Republicii 68.

REMORCI PENTRU AUTOTURISME

La întreprinderea de prestații industriale Ora
dea au început pregătirile în vederea construirii 
unor remorci pentru autoturisme.

• Dintre cărțile cu caracter educativ-sanitar 
utile părinților apărute recent în Editura me
dicală amintim : „De ce nu mănîncă copilul 
meu" de dr. N. Cajal, „Teama de medic la copil" 
de dr, N. Rădulescu, „De vorbă cu părinții" de 
dr. R. Dumitriu. enciclopedia medicală populară 
„ABC-ul sănătății" ș.a

PRONOEXPRES

Producția de frigidere a uz.inelor Sadu va 
spori în aceșt an cu 15 000 de bucăți. Vor intra 
în fabricație două tipuri noi : frigiderul cu 
compresor, care realizează temperaturi scăzute 
într-un timp mai scurt și cu un consum mai 
redus de energie electrică, și un frigider de mic 
litraj, care funcționează pe aceleași principii ca 
și actualul ,,Fram“.

• Complexul turistic „Caraiman" din Bușteni 
va dispune în curînd și de un hotel modern cu 
80 de locuri 
alte hoteluri 
Palas-Sinaia. 
modernizări.

a cărui construcție a început. La 
de pe Valea Prahovei, cum sînt 
Cota 1 400 etc., se fac în prezent

ARTIȘTII LAOȚIENI — OASPEȚI AI TINERILOR DIN 
RAIONUL „TUDOR VLADIMIRESCU"

Membrii Ansamblului de cîntece ți dan
suri „Neo Lao Haksat" din Laos au fost miercuri 
după-amiază oaspeții tinerilor din raionul Tudor 
Vladimirescu. Artiștii laoțieni au prezentat, la 
Casa de cultură a tineretului din acest raion, un 
spectacol care a cuprins cîntece și dansuri re
prezentative folclorice sau inspirate din lupta 
pentru libertate a poporului din Laos. Costu
mele pitorești, arta cîntăreților care au fost 
acompaniați de instrumente naționale, grația 
dansatorilor au atras aplauzele celor prezenți. 
A fost apreciată, de asemenea, interpretarea 
dată cîntecelor rom.ânești „La oglindă" și „In 
Bucureștiul iubit".

DE LA I.T.B.

La tragerea concursului Pronoexpres nr. 8 din 23 fe
bruarie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere: 
20 43 44 5 26 25. Numere de rezervă : 21 48. Fond de
premii : 800 661 lei.

f, , .. .

Cum vă fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 șl 27 februarie. 
In tară : Vreme în general umedă, cu cerul variabil, 
mai mult noros. Voi cădea ploi temporare, mai frec
vente în jumătatea de sud a țării. Izolat, ploile vor fi 
sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic, cu unele 
intensificări locale. Temperatura staționară în jumăta
tea de sud a țării și în scădere ușoară în rest. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 3 și 7 grade, iar maxi
mele între 8 și 18 grade. In București : Vremea devine 
în general umedă. Cerul va fi variabil, mai mult no
ros. Vor cădea ploi temporare și sub formă de averse. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura ușor variabilă.

Sub titlul „Marea 
criză a cuprului", 
săptămînalul ameri
can „NEWSWEEK" 
scrie :

«De fiecare dată cînd 
se' mișcă un tufiș în 
Vietnam, spunea zilele 
trecute o oficialitate de 
la Departamentul Co
merțului, unul din oa
menii noștri trage o 
sută de salve». Oricare 
ar fi efectul militar al 
acestui exercițiu, el are 
un rezultat economic 
care se poate măsura : 
fiecare rafală consumă 
cupru în valoare de a- 
proximativ 1 dolar. Și 
chiar dacă salvele sînf 
mai scurte, fiecare con
tribuie la penuria de 
cupru care apasă in
dustriile, care îngrijo
rează guvernele și es
caladează prețurile în 
lume.

Războiul consumă în 
mod curent aproxima
tiv 6 la sufă din pro
ducea anuală a S.U.A. 
și se așteaptă ca cifra 
să se dubleze anul 
acesta.

Necesitatea presantă 
de cupru reduce a- 
provizionarea normală 
a industriei.

Vietnamul nu aduce 
decil elementul final 
în presiunea la care 
este supus cuprul. «Cu

prul va fi mai greu de 
obținut, spune econo
mistul newyorkez Eliot 
Janeway, expert în 
acest domeniu, chiar 
dacă nu ar exista acest 
război, sau dacă mîine 
focul ar înceta».

în mod inevitabil, 
tensiunea a dus la o 
creștere a prețurilor. 
Prețul unei livre de cu
pru a crescut anul tre
cut, de la 34 la 36 de 
cenți. Administrația a 
făcut ce a putut pen
tru a ușura presiunea. 
A eliberat 200 000 livre 
din acest metal din re
zervele sale, pentru a 
răspunde în parte ce
rerii și a accentuat con
trolul asupra exportu
rilor spre a împiedica 
cuprul american să se 
scurgă din țară în cău
tarea unor prețuri mai 
ridicate peste mări.

Deoarece cuprul este 
cerut în întreaga lume, 
cu cît Administrația a 
făcut mai mult pentru 
a asigura aproviziona
rea S.U.A. cu cupru, 
cu atît a sporit presiu
nea peste mări. S.U.A., 
spunea un agent lon
donez, «nu face mai 
ușoară situația aliaților 
săi în Europa».

în plus, sursele a- 
provizionării cu cupru

tone de cupru, anul 
trecut a continuat să 
suporte cota sa obiș
nuită de greve parali
zante. Problemele poli
tice ale Congo-ului au 
provocat încruntări în
grijorate din sprîncene 
în legătură cu cele 
318 000 tone extrase în 
fiecare an din acea 
țară. Iar producția 
Zambiei, de 750 000 
tone, care ajunge la 
mare cu ajutorul căilor 
ferate rhodesiene, poa
te fi oprită cu totul ca 
urmare a disputei An
gliei cu guvernul rebel 
al fostei sale colonii.

Rezultatul a fost o 
creștere fantastică a 
prețului cuprului pe 
piața mondială.

S.U.A. ar putea, desi
gur, să elibereze mal 
mult metal din stocu
rile sale de 600 000 de 
tone ; dar acesta este 
în mod oficial rezervat 
«pentru apărare». Pro
ducătorii vor continua 
în mod vizibil să-și 
sporească capacitatea, 
dar acesta este un pro
ces îndelungat. E ne
voie de cel puțin cinci 
ani pentru a se da în 
folosință o mină de cu
pru. Purtătorul de 
cuvînf al lui „Anacon
da Copper”, cel mai 
mare producător din 
lume, a spus : «Si 
așteptate noi strâmto
rări,.. situația se va în
răutăți în mod catego
ric. înainte de a se îm
bunătăți».

La Zurich a avut loc miercuri 
tragerea la sorți a grupelor pri
mei ediții a' campionatului Euro
pei la fotbal. Federația de fotbal 
din Malta retrăgîndu-și înscrie
rea, s-a confirmat participarea a 
31 de țări la această nouă compe
tiție care înlocuiește fosta „Cupă 
a Europei". Echipele au fost re
partizate în 7 grupe de cîte patru 
și o grupă de trei. înainte de tra
gerea la sorți, comitetul de orga
nizare a decis ca echipele britani
ce să fie incluse în aceeași grupă.

Iată componența grupelor : gru
pa I : Spania, Cehoslovacia, Irlan
da, Turcia : grupa a Il-a : Portu
galia, Bulgaria, Suedia, Norvegia ; 
grupa a IÎI-a : U.R.S.S. Austria, 
Finlanda, Grecia ; grupa a IV-a : 
R. F. Germană, Iugoslavia, Alba
nia ; grupa a V-a : Ungaria, R. D. 
Germană, Olanda, Danemarca ; 
grupa a Vl-a : Elveția, Italia, Ro
mânia, Cipru ; 
Franța. Belgia, 
burg ; grupa a
Scoția. Irlanda de Nord, Țara Ga
lilor. Meciurile din grupe (tur-re- 
tur) 
1966

toarele grupelor, pe bază de cla
sament pe puncte, se califică în 
sferturile de finală.

(Urmare din pag. I)

grupa a
Polonia, 
VIII-a :

VII-a :
Luxem-
Anglia,

se vor disputa între 1 august 
și 28 februarie 1968. Cîștigă-

Ieri la Arad

Pe stadionul din orașul Arad, în 
fata a 15 000 de spectatori, s-a dis
putat ieri meciul internațional de 
fotbal dintre echipele U.T. Arad și 
Vasas Budapesta, campioana Un
gariei. întîlnirea s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—0 (1—0) în favoa
rea fotbaliștilor arădeni. Ambele 
goluri au fost marcate de Țîrlea.

a SCHIORI DIN 5 ȚĂRI
LA „INTERNAȚIONALELE" 

ROMÂNIEI

M.iine încep la Poiana Brașov în
trecerile concursului internațional 
de schi al României, la care parti- 
'cipă sportivi din Bulgaria, Franța, 
R. D. Germană, Italia și România, 
în prima zi se va desfășura proba 
de slalom uriaș pe Sulinar. Sîmbătă, 
la Clăbucet (Predeal) va avea loc 
proba de slalom special, iar du
minică, pe pîrtia de sub teleferic 
din Poiana Brașov, se va disputa un 
nou slalom special.

e ANDERLECHT-REAL 1—0

Ieri, în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal echipa belgiană Anderlecht 
a învins la Bruxelles, cu 1—0 
(1—0), pe Real Madrid.

fie și loc de muncă In parte, să se 
desfășoare cu o riguroasă precizie.

Sarcini importante în planul de 
stat pe 1966 sînt prevăzute în do
meniul ridicării productivității muncii. 
Este de menționat că, pe seama 
creșterii productivității muncii — 
cu 7,4 la sută față de 1965 — va 
trebui să se obțină anul acesta 
peste 72 la sută din sporul plani
ficat al producției industriale. 
Dotarqa cu tehnica nouă a unități
lor industriale în acest an, creșterea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
grele și cu volum mare de muncă, 
precum și îmbunătățirea organi
zării producției sînt premise obi
ective pentru realizarea integrală 
și chiar depășirea sarcinilor trasa
te în domeniul creșterii producti
vității muncii. Aceste posibilități 
trebuie mai larg folosite în unele 
întreprinderi subordonate Ministe
rului Economiei Forestiere, Minis
terului Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene, Ministerului In
dustriei Construcțiilor, care în luna 
ianuarie a.c. nu și-au realizat sar
cinile de sporire a productivității 
muncii.

Nu trebuie scăpată nici o clipă 
din vedere necesitatea ridicării ca
lificării cadrelor, utilizării mai e- 
ficiente a timpului de muncă. Rea
lizarea sarcinilor de plan cu numărul 
planificai de muncitori este o obliga
ție de mare răspundere ce revine 
fiecărei întreprinderi și direefii gene
rale din ministere. Angajarea unui 
număr mai mare de muncitori 
pentru îndeplinirea planului re
flectă deficiențele existente în or
ganizarea producției și influen
țează negativ creșterea productivi
tății muncii. Față de situația din 
luna ianuarie a acestui an, se cu
vine ca Ministerul Minelor, Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, unele comitete executive ale 
sfaturilor populare să ia măsuri 
hotărîte pentru a se respecta nu
mărul planificat de salariați din în
treprinderile tutelate.

Comparativ cu 1965. în acest an, 
pe ansamblul industriei republi
cane, prețul de cost urmează să

Din cauza lucrărilor de asfaltare ce se exe
cută în Drumul Taberei, incepînd de astăzi și 
pînă la 2 martie troleibuzele liniei 90 vor în
toarce la capătul traseelor 81 și 84.

&

Iată că, în sfîrșit, transportul mobilei de la cî- 
teva magazine Ia locuință se face în Capitală, 
cu autocamionul propriu al unităților respective. 

Pe cînd generalizarea acestei metode ?

Martor ocular
John Doig, cores

pondent al ziarului 
londonez „SUN", a re
latat ceea ce a obser
vat la un punct al 
frontierei dintre Re
publica sud-africană 
șl Rhodesia.

„La acest punct de 
control al frontierei, 
ca un avanpost pe un 
front al luptei în 
pustiu, am văzut con
voaiele aducînd în 
puterea nopții petro
lul vital pentru Rho
desia. Cisternele tra
versează podul în
gust dintre Africa de 
sud și Rhodesia, o li
nie secretă de apro
vizionare militară.

Situația este încor
dată. Și ar putea fi 
explozivă, deoarece 
ceea ce se petrece la

Beit Bridge prezintă 
importanță pentru în
treaga lume.

Se apreciază că pe 
drumul acesta Rho
desia primește în 
prezent peste 35 000 
de galoane de petrol, 
benzină și parafină, 
deși guvernul sud- 
african al lui Ver- 
woerd nu este anga
jat oficial în încălca
rea embargoului.

S-ar putea ca un 
alt vecin înțelegător 
— Mozambicul portu
ghez —• să furnize
ze aceeași cantitate. 
Aceasta înseamnă că 
Rhodesia primește 
combustibil suficient 
pentru a viețui pe 
baza sistemului său 
de raționalizare.

între timp, în re
giunea aceasta de 
graniță, cu tufișuri 
pline de spini și cu 
nopți înstelate, petro
lul continuă să cir
cule. Cisterne uriașe, 
transportînd 5 000 de 
galoane de petrol, se 
tîrăsc în întuneric pe 
cei 150 de yarzi, cît 
măsoară acest pod.

Am văzut cinci cis
terne mari, traver
sînd podul cu lumini
le reduse. Pe partea 
sud-africană a podu
lui, trei persoane de 
la ambasada engleză 
din Pretoria priveau 
dintr-o mașină. Pre
zența englezilor a 
provocat o oarecare 
teamă. Dar pînă în 
prezent, oficialitățile 
nu au fost implicate 
în nici un incident. 
Ca și șoferii cisterne
lor, ele au primit or
dine să nu vorbească 
nimic. Doar își iau 
note".

se reducă efectiv — potrivit pre
vederilor planului — în medie cu 
1,5 la sută. Accentul princi
pal va trebui pus pe reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibil și energie 
care, în afară de economii băneșfl, 
asigură resurse pentru consolidarea 
balanțelor materiale. Concomitent, 
în toate întreprinderile se cer 
luate măsuri ferme pentru micșo
rarea cheltuielilor neproductive — 
pierderi din rebuturi, locații, a- 
menzi, penalizări — care în ulti
mă analiză exprimă deficiențe în 
gospodărirea fondurilor, în desfă
șurarea procesului tehnologic și 
care, în dese cazuri, anihilează în 
măsură însemnată eforturile de
puse pentru reducerea prețului de 
cost.

Așa cum s-a subliniat, în repe
tate rînduri, în documente de par
tid și de stat, acțiunea de reducere 
sistematică a prețului de cost nu poa
te fi ruptă de îmbunătățirea perma
nentă a calității producției. Refuzu
rile mari de mărfuri de anul tre
cut — numai în industria confec
țiilor ele s-au ridicat la aproape 
14 milioane de lei — arată că 
ministerele și întreprinderile sub
ordonate trebuie să-și intensifice 
eforturile în vederea îmbunătățirii 
nivelului calitativ al- produselor. 
Va trebui urgentată stabilirea cri
teriilor de determinare a calității 
produselor. Nivelul actual al teh
nologiei producției, în majoritatea 
întreprinderilor noastre, gradul 
din ce în ce mai ridicat al califi
cării cadrelor, precum și măsurile 
întreprinse pentru perfecționarea 
continuă, pe baze științifice, a or
ganizării procesului de producție, 
duc la concluzia că a devenit abso
lut necesară reexaminarea de către 
ministere a limitelor maxime admisi-

■ bile de rebuturi, în toate cazurile 
în care există stabilite asemenea 
limite.

Devine tot mai actuală necesi
tatea ca factorii de răspundere din 
întreprinderi, direcții generale și 
ministere să-și sporească atenția 
pentru analiza eficienței activită
ții economice desfășurate de uni
tățile de producție, punînd tot mai

mult accentul pe indicatorii cali
tativi — sintetici ai planului. în 
fața colectivelor din întreprinde
rile și secțiile nou intrate în func
ție stă sarcina realizării în cel mai 
scurt timp a parametrilor tehnici 
și economici avuțl în vedere la a- 
probarea investițiilor.

Este o datorie primordială a co
lectivelor acelor întreprinderi care 
fabrică produse 
să-și îndeplinească la timp și la 
un nivel calitativ corespunzător 
graficele de livrări. Totodată, este 
necesar ca în toate unitățile să fie 
sporită preocuparea pentru fabri
carea de noi produse cerute la ex
port. In condițiile creșterii exigen
țelor consumatorilor interni și be
neficiarilor externi, fiecare colectiv 
de întreprindere trebuie să facă 
tot ce-i stă în putință pentru a ri
dica în permanență prestigiul 
„mărcii" fabricii. Orice produs fa
bricat, aft! In cadrul planului, cit și

pentru export

peste prevederile Iul, trebuie să aibă 
asigurată necondiționat desfacerea. 
Nu mai poate fi tolerată sub nici 
un mod așa-numita producție pe 
stoc, care înseamnă, în ultimă in
stanță, mijloace materiale și finan
ciare imobilizate.

îndeplinirea sarcinilor de plan 
este inseparabil legată de urmări
rea, pe parcurs, a mersului rea
lizării acestuia. Se impune cea 
mai mare atenție analizării perio
dice — decadal, lunar, trimestrial 
— în fiecare întreprindere, direc
ție generală, minister, a modului 
în care se îndeplinesc indicatorii de 
plan. Analizele vor trebui să aibă 
un caracter operativ, să permită 
scoaterea la iveală a ceea ce este 
negativ în activitatea întreprinde
rii și aplicarea de măsuri neîntîr- 
ziate pentru realizarea necondițio
nată a tuturor sarcinilor din planul 
de stat.

CUPOLE ARGINTII PE TISA
(Urmare din pag. I)

Haina cotidiană
ce 
în

(Urmare din pag. I)

seu al liniei 37, între Știrbei Vodă 
și Piața Cosmonaufilor, înlocuindu-se 
autobuzele cu troleibuze. Se preve
de darea în folosință a 30 de auto
buze și 20 de troleibuze cu capaci
tate mărită, prin articulare (cu re
morci). în 1966 va fi gata construc
ția noului depou de tramvaie, cu o 
capacitate de 135 vagoane, din car
tierul Colentina, și a stației de între
ținere și de parcare a autobuzelor, 
cu o capacitate de 300 de autovehi
cule, din Ferentari.

Cresc arterele subterane ale 
Capitalei. Canale mai mari sau mai 
mici, conducte de apă străbat subte
ranul pe o lungime de peste 1 500 
km. în ultimii ani s-au construit canale 
colectoare noi ce se întind din bd. 
Muncii pînă lîngă Dîmbovița, între 
Grozăvești și Giulești și altele. în 
1966 principala lucrare de canalizare 
a orașului va fi construcția, în con
tinuare, a canalului A 3, pe o lungi
me de aproape 3 km. Canalul por
nește de lîngă Dîmbovița și se pre
vede ca în viitor să ajungă pînă în 
cartierul Drumul Taberei. Se va ex
tinde și rețeaua de alimentare cu 
apă. Alături de artera II, prin care 
primesc apă locuitorii cartierului 
Balta Albă, va începe construcția ar
terei III care pornește de la stafia de 
pompare din sudul orașului și va 
alimenta zona din sudul și estul 
Bucureșfiului. Anul acesta, vor înce
pe și lucrările de construcție a nou-

lui apeduct Bîcu — Bragadiru, 
va fi terminat și pus în funefiune 
prima jumătate a anului viitor.

Sporesc sursele de căldură. Re
țeaua de termoficare se va pre
lungi în 1966 cu peste 9 km. Va fi 
terminată și dată în folosință Magis
trala I de termoficare, ce pornește de 
la centrala termică București-sud și 
ajunge în bd. Muncii, traversînd car
tierul Balta Albă. Ea va alimenta și 
pe consumatorii deserviți acum de 
centrala termică „23 August”. Noile 
blocuri care se construiesc în Balta 
Albă vor fi racordate toi la Magis
trala I de termoficare. în prezent în 
Capitală se află în funejiune 90 km 
rețele de termoficare și 427 puncte 
termice, care asigură încălzirea a 
pesfe 45 000 de apartamente.

Peisajul urbanistic al Bucureșfiului 
va fi completat armonios de noi spa
ții verzi, in jurul blocurilor din car
tierele Floreasca, Tonola, Balta Albă 
s-au amenajat parcuri și grădini. A- 
nul acesta vor continua lucrările de 
sistematizare a văii Cocioc, se vor 
face plantații noi de pomi și flori în 
parcul Floreasca, pe malurile Dîm
boviței și de-a lungul marilor bule
varde. La intrarea în oraș, pe șose
lele București 
— Giurgiu, 
vor fi sădiți diferiți arbori 
tali. în total. în primăvară pesfe 15 
milioane de flori, sute de mii de ar
bori, arbuști și alte plante ornamen
tale vor împodobi zona verde a ora
șului.

— Ploiești, 
București —

București 
Constanfa 
ornamen-

lucrări de montaj. Atunci s-a dat în 
folosință cel de-al treilea agregat, 
cu o capacitate de 50 megawați. 
Acum se află în probe tehnologice 
cel de-al 4-lea agregat ; el are 
însă o putere de 150 megawați și va 
produce cît celelalte trei la un loc.

— Acesta — îmi spune directo
rul termocentralei, Săndor Csente- 
rics, — va fi cel mai mare agregat 
din R.P. Ungară, cei 150 megawați 
fiind suficienți pentru alimentarea 
cu energie electrică a unor orașe 
ca Debrecen plus Szeged și împre
jurimile lor.

Anul trecut, producția de energie 
electrică a țării a fost de 12,27 mi
liarde kilowați ore. în 1965, prin 
îmbunătățirea consumului specific, 
s-a economisit combustibil în va
loare de 10 milioane forinți ; totoda
tă, productivitatea a crescut cu 1,7 
la sută. în acest an, producția de 
energie electrică urmează să 
ajungă la 13,35 miliarde kilowați 
ore. In acest scop se vor pune în 
funcțiune noi capacități de produc
ție la Pdcs, Bănhido și Szâzhalom- 
batta, iar la Gyongyos se va con
strui o nouă termocentrală electri
că. în același timp, se va extinde 
automatizarea în industria energe
tică.

Hrana pămîntului
Investițiile făcute în ultimii cinci 

ani în industria chimică au fost mai 
mari decît cele realizate în această 
ramură în cei 15 ani anteriori. 80 
la sută din sumele investite au fost 
dirijate spre provincie. Pe această 
bază, într-un șir de regiuni au apă
rut puternice obiective ale indus
triei chimice, în cadrul căreia o 
mare atenție se acordă producției 
de îngrășăminte minerale.

Județul Borsod. Pe Tisa în sus, 
în apropierea localității Tiszasze- 
derkeny, se află un combinat de
numit pe scurt T.V.K. (combinatul 
chimic de pe Tisa). Cupolele argin
tii ale turnurilor și rezervoarelor 
unora din unitățile sale pot fi vă
zute de departe. Acest combi
nat reprezintă cea mai mare inves
tiție a industriei chimice ungare și 
unul din cele mai importante o- 
biective ale celui de-al doilea cin
cinal. La sfîrșitul anului trecut aici 
a fost dată în exploatare o fabrică

de îngrășăminte azotoase cu o 
producție anuală de 300 000 tone.

Fabrica va fi dezvoltată în con
tinuare, urmînd ca peste doi 
ani să producă 700 000 tone de în
grășăminte azotoase. în apropie
rea combinatului se construiește 
un oraș cu blocuri moderne, bu
levarde asfaltate, magazine, așeză
minte social-culturale. Vîrsta medie 
a locuitorilor — deocamdată în nu
măr de 5 500 — este de 26 ani.

Tot în apropiere de Miskolc, la 
Kazincbarcika, alături de fabrica 
de îngrășăminte chimice se con
struiește o fabrică de carbomidă, 
care va produce anual 100 000 tone 
îngrășăminte cu un conținut de 46 
la sută azot. încă în trimestrul al 
doilea al acestui an vor începe 
probele tehnologice.

Industria chimică a Ungariei va 
cunoaște anul acesta un ritm de 
dezvoltare simțitor superior celor
lalte ramuri ale industriei. Este 
semnificativ că în timp ce planul 
de stat pe 1966 prevede ca volu
mul producției industriale globale 
să sporească cu 4—6 la sută, pro
ducția industriei chimice urmează 
să crească cu aproximativ 10 la 
sută, cel mai mare spor în această 
ramură — peste 25 la sută — reve
nind îngrășămintelor azotoase. Tot 
pentru acest an se prevede darea 
în funcțiune a 20 de fabrici și sec
ții noi ale industriei chimice.

Sonde în pustă
Cînd călătorești spre sudul Un

gariei, privirile cuprind întinderile 
vaste ale pustei. Timp de veacuri 
ele au înfățișat un peisaj uniform, 
monoton. Iată însă că în unele 
locuri — îndeosebi spre est, în 
preajma localităților Hodmezovă- 
sârhely și Oroshâza, a apărut în 
ultimul timp un peisaj nou, petro
lier. Sondele, de mărimi diferite, 
aparțin Institutului de cercetări 
pentru petrol. La Oroshâza, institu
tul are o secție condusă de ingine
rul Lajos Toth. De la el aflăm că 
lucrările întreprinse acum au dat 
rezultate bune. Cercetările des
fășurate în mai multe părți ale ță
rii au scos la iveală existența u- 
nor noi zăcăminte de aur negru.

Uzine și șantiere, oameni și fapte. 
Ele însumează un tablou elocvent 
al preocupărilor și realizărilor po
porului ungar pe tărîmul industria
lizării socialiste.
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Regrupări
fost arestați

(Agerpres). — în 
ale dimineții de

și primul ministru au

siderurgi

PARIS

Doi „mari* din industria siderur
gică franceză, societățile «Usinor» și , 
«Loraine-Escaut», s-âu decis să se 
unească. „Logodna" lor a avut loc 
zilele trecute, cînd consiliile respec
tive de administrație au semnat cer
tificatul de fuzionare. Urmează ca 
acționarii acestor societăți, cît și 
înalta autoritate a Comunității eu
ropene a cărbunelui și ofelului 
(C.E.C.O.) să-și dea și ei consimjă- 
mînful pentru încheierea „căsăto
riei".

16 uzine și tot atîtea ojelării, 24 
de furnale înalte, 5 mine de fier din 
regiunea de nord și din Lorena — 
în toate aceste unități lucrînd 50 000 
de muncitori — iată componentele 
noului grup siderurgic francez, cu o 
capacitate de peste 6 milioane tone 
de oțel pe an, ceea ce înseamnă 32 
la sută din producjia totală de o)el 
a tării. Siderurgia franceză, remarcă 
ziarul „Le Monde*, a intrat astfel în 
perioada marilor combinate interna
ționale, dar cu cîfiva ani întîrziere 
fa(ă de rivalii ei din Piaja comună 
și din afara acesteia. Piaja occiden
tală a otelului este dominată azi fot 
mai mult de „giganjii" americani, 
japonezi, vest-germani și englezi 
care, beneficiind de avantajele unui 
înalt grad de concentrare a produc-

fiel, vînd la un prej mal scăzut pen
tru a-și zdrobi concurenjii.

Prima mare fuziune din industria 
siderurgică franceză este determina
tă tocmai de ascujirea luptei de con- 
curenjă pe piaja capitalistă și ea nu 
constituie decît începutul unui larg 
proces de concentrare a producfiei 
în această ramură — proces susjinut 
prin mijloace financiare de către 
stat. Se urmărește și pe această cale 
creșterea puterii competitive a 'in
dustriei franceze în Europa și avind 
drept scop — după cum scrie „Le 
Monde' — de a lărgi pozițiile Fran- 
fei în afara Pieței comune.

Aici se vorbește insistent despre 
o a doua operajiune spectaculoasă 
de „cooperare" între firmele «Wen- 
del» (cu o producție de 3 milioane 
tone de oțel pe an) și «Sidelor» (cu 
2,6 milioane de tone). Alte fuziuni 
de amploare mai mică își așteaptă 
rîndul. O mișcare de regrupare s-ar 
efectua, potrivit ziarului „Le Figaro’, . 
și în jurul concernelor «Schneider»,' 
«Vallourec», «Pompey — Le Creu- 
soi» și a firmei «C.A.F.L.». Se crede 
că la sfîrșitul acestui proces de con
centrare numai doi sau trei giganți 
vor controla întreaga producfie de 
ojel a Franjei.

Presa pariziană subliniază că, 
dacă această concentrare va asigura 
pozifii mai bune întreprinderilor si
derurgice franceze pe piaja occiden
tală, ea va avea „importante conse
cințe sociale*. Regruparea indus
triilor și „rajionalizarea’ producției 
— consideră publicația economică 
„Les Echos” — „nu se va face decît 
în urma reducerii nivelului folosirii 
brafelor de muncă, în special în ba
zinul Lorenei". Corespondentul din 
Metz al ziarului „Le Monde’ a sem
nalat, de altfel „marea rezervă* a 
sindicatelor de la uzinele din Long- 
wy și Thionville, ale societății «Lorai- 
ne-Escaut», care își exprimă îngrijo
rarea fa(ă de perspectiva concedieri
lor. De asemenea, sindicatele se în
treabă dacă noile grupuri siderur
gice vor folosi tinerii muncitori că
rora vechile uzine nu le ofereau 
locuri de muncă.

Al. GHEORGHIU

® Puterea a fost preluată de un comandament 
regional provizoriu al Baas-ului • Șeful statului

DAMASC 23 
primele ore 
miercuri, postul de radio Damasc 
a anunțat că în Siria puterea a 
fost preluată de un comandament 
regional al partidului Baas, condus 
de generalul Salah Gadid. Intr-o 
primă declarație, difuzată de ace
lași post de radio, se anunța că 
președintele Consiliului Preziden
țial, Amin El Hafez, premierul Sa
lah Bitar, Mansur el Attrache, pre
ședintele Adunării Naționale, și alte 
personalități — au fost arestați. 
Declarația menționa că noul orga
nism provizoriu al Baas-ului a 
hotărît suspendarea Constituției și 
instituirea unui tribunal special 
care să judece toate persoanele 
care ar fi „adus prejudicii revolu
ției și partidului". Frontierele au 
fost închise, activitatea aeroportu
rilor și porturilor maritime ale ță-

rii ■ a fost suspendată. Comunica
țiile cu străinătatea au fost sistate, 
iar în întreaga țară a fost declara
tă starea excepțională.

Postul de radio Bagdad a anun
țat că, potrivit unor știri parvenite 
din capitala siriană, în cursul zi
lei au avut loc o serie de ciocniri 
între garda națională rămasă fi
delă lui Amin El Hafez și unită
țile sprijinind lovitura de stat. Pe 
de altă parte, postul de radio Alep 
a difuzat știri privind crearea unei 
mișcări de rezistență față de lovi
tura de stat, mișcare organizată de 
partizanii generalului Hafez din 
nordul Siriei. Sprijinitorii lui Ha
fez au cerut conducătorilor lovitu
rii de stat eliberarea imediată a 
acestuia și a 
tăți „pentru 
tuală vărsare

celorlalte personali- 
a se evita o even- 
de sînge".

TOKIO 23 (Agerpres). — In portul Sasebo a sosit 
portavionul „Tikonderogă", care face parte din flota a 
7-a americană. O dată cu acesta au sosit și patru tor
piloare. Potrivit presei japoneze, comandamentul ame
rican intenționează să aducă în porturile Sasebo și Yo
kosuka nave atomice de luptă care vor lua parte la 
operațiunile militare împotriva Vietnamului. Intr-un

mesaj adresat secretarului general al cabinetului de 
miniștri, primarul orașului Sasebo a chemat guvernul 
japonez să „interzică acostarea navelor atomice ame-
ricane, care au la bord armament atomic, în portul 
Sasebo'. In fotografie : manifestații de protest la Yo
kosuka.

Vietnamul de sud Spania Protestul P.S.U.G
Operațiuni

ROMA

noul cabinet
Criza guvernamentală declan

șată la 21 ianuarie, cînd, în urma 
votului negativ al parlamentului, 
cabinetul Moro a demisionat, a 
fost rezolvată în cursul zilei 
de miercuri. Aldo Moro, însărcinat 
cu alcătuirea noului guvern, s-a 
prezentat la palatul Quirinale și 
după ce și-a retras rezerva for
mulată anterior față de misiunea 
încredințată, i-a supus președin
telui republicii, Saragat, lista mi
niștrilor. Prin semnarea de către 
șeful statului a decretelor de nu
mire a luat ființă cel de-al treilea 
guvern Moro bazat pe coaliția de 
centru-stînga a partidelor demo
crat-creștin, socialist, social-de
mocrat și republican.

Pentru a se ajunge la această 
soluție au fost necesare 34 de zile 
de intensă activitate politică, de 
consultări ale președintelui Sa
ragat cu diferiți factori ai vieții 
politice italiene, precum și de tra
tative prelungite între partidele 
majorității. Disensiunile existente 
între partenerii coaliției de-a 
lungul celor 20 de luni de guver
nare anterioară au răbufnit cu 
tărie, făcîndu-se remarcate mai 
cu seamă deosebirile de opinii 
dintre democrat-creștini și socia
liști.

In urma presiunilor exercitate 
de democrat-creștini ca și a 
acceptării de către aceștia a 
punctului de vedere socialist pri
vind programul guvernamental 
s-a putut ajunge la o soluție de 
compromis 
rezolvarea 
mai lungi 
servatorii
rămîn încă multe probleme des
chise de viitor — discutarea 
concretă a programului econo
mic, a noului plan cincinal, 
precum și a reformelor în do
meniu] școlar, urbanistic și al 
regiunilor. Totodată, comenta
torii din capitala Italiei sub
liniază că și în ceea ce pri
vește politica externă a țării ur
mează să fie clarificate disensiu
nile care stăruie în sînul coaliției.

Din noul cabinet fac parte 26 
miniștri, portofoliile fiind atribuite 
astfel : 16 democrat-creștinilor,
6 socialiștilor, 3 social-democrați- 
lor și 1 republicanilor. Șapte din 
membrii guvernului nu au făcut 
parte din vechea echipă. Vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri este, ca și în precedentul 
guvern, Pietro Nenni (Partidul So
cialist Italian) ; Amintore Fanfani 
(democrat-creștin) a revenit în 
postul de ministru al afacerilor

externe. Din noul guvern de cen- 
tru-stînga mai fac parte, printre 
alții, Emilio Taviani (democrat- 
creștin), ca ministru al afacerilor 
interne ; Luigi Preti (social-demo
crat), ministru al finanțelor ; Emi
lio Colombo (democrat-creștin), 
ministru al trezoreriei. Față de ca
binetul anterior, în cel de-al treilea 
guvern prezidat de Moro au avut 
loc cîteva schimbări importante. 
Astfel, la Ministerul Apărării, în 
locul lui Andreoti, însărcinat cu 
problemele industriei și comerțu
lui, a fost numit social-democratul 
Tremelloni. De asemenea, minis
trul democrat-creștin Matarella nu 
mai face 
său la 
ocupat 
Tolloy.

Săptămîna viitoare noii miniș
tri urmează să se prezinte în fața 
Parlamentului pentru a primi vo
tul de investitură.

parte din guvern, postul 
comerțul exterior fiind 

acum de socialistul

Ion MÂRGINEANU

n-a

și, în felul acesta, la 
crizei, una din cele 

de după război. Ob- 
politici rețin însă că

O „știută alianță"? Un 
„bloc islamic" ? O „regru- 
oare musulmană" ? Supozi
țiile nu au lipsit pe par
cursul vizitelor întreprinse 
succesiv, de la mijlocul lu
nii decembrie, de regele A- 
rabiei Saudite în capitalele 
Iranului, Iordaniei și Ku
weitului. Programul său in
clude pentru viitorul apro
piat și alte deplasări în a- 
ria Orientului Apropiat și 
Mijlociu. Nici un observa
tor al scenei politice din a- 
ceastă parte a lumii
crezut vreun moment în ca
racterul de agrement 
protocolar al călătoriilor re
gelui Feysal.

Ce ar urmări, de fapt, su
veranul saudit ? El a lăsat 
să-i scape, în cursul unei vi
zite, 
ideea 
mului 
actuale, 
sat pe seama 
Consilierul său intim, Pha- 
raon, a declarat unui cores
pondent al ziarului „Le 
Monde" că este vorba de 
intenția lui Feysal de a crea 
un „pact islamic".

Intențiile curții de la Ryad 
au întîmpinat de la bun în
ceput numeroase rezerve în 
majoritatea țărilor vizate, 
ba chiar unele reacții des
tul de viguroase pentru a l 
determina pe promotorul 
lor să le dea o altă versiu
ne. Tăgăduind că s-ar gîndi 
la o „alianță islamică", Fey- 
sal a declarat, într-o confe
rință de presă la Amman, 
că intenționează să realize
ze doar un „congres isla
mic". Rocada n-a putut în
șela însă pe nimeni.

Nici sub forma lor „revi
zuită". intențiile regale n-au 
găsi! adeziune. Datorită 
nui viciu de fond. S-a 
marcat, printre altele, 
itinerarul regelui saudit 
a cuprins și nu va cuprin-

sau

declarația că nutrește 
„concilierii" islamis- 
cu exigențele lumii 

Precizările le-a lă- 
unor curteni.

SAIGON 23 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite din 
Saigon că trupele americane con
tinuă operațiunile în diverse puncte 
din Vietnamul de sud, fără a putea 
însă să stabilească „contacte sem
nificative" cu unitățile patriotice. 
Cele mai .recente operațiuni, 
„Mastiff" și „Rolling Stone", de
clanșate la începutul acestei săp- 
tămîni în provincia Binh Duong, 
se desfășoară de fapt în gol.

• Corespondentul agenției France 
Presse transmite o informație re
feritoare la un comunicat saigo- 
nez din care reiese că în anul tre
cut numărul dezertorilor din rîn- 
dul trupelor guvernamentale a 
atins cifra de 113 000.

• Agenția de piesă „Eliberarea” 
a dat publicității un comunicat 
potrivit căruia în perioada 9 ia
nuarie—9 februarie 6 458 soldați 
americani, sud-coreeni și austra
lieni au fost uciși, răniți sau făcuți 
prizonieri de către torțele patrioti
ce sud-vietnameze. Același comu
nicat menționează că 276 avioane 
au fost distruse și 87 de vehicule 
serios avariate.

HANOI 23 (Agerpres). — La 22 
februarie, anunță agenția VNA, 
mai multe formațiuni de bombar
diere americane, decolînd de pe 
portavioanele flotei a 7-a și de pe 
bazele americane din Vietnamul 
de sud și Tailanda, au pătruns în 
repetate rînduri în 
al R. D. Vietnam, 
și mitraliat regiuni 
biective economice 
Quang Binh, Ha Tinh și 
Con Co.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
23 februarie, Harold Wilson, pri
mul ministru al Angliei, a avut în
trevederi cu Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și cu 
Alexei Kosîghin, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S. în 
timpul convorbirilor au fost dis
cutate probleme internaționale de 
interes comun și probleme privind 
relațiile dintre cele două țări.

La sediul Ambasadei Marii Bri
tanii la Moscova, premierul brita
nic a oferit o recepție la care au 
participat Alexei Kosîghin și alte 
persoane oficiale.

„CUTIA NEAGRA"
A FOST

V

RECUPERATA?
occidental

spațiul aerian 
au bombardat 
populate și o- 
din provinciile 

insula

de capitalele maghrebiene 
sau ale țărilor situate 
vest de Suez. Concluzia 
fost exprimată destul 
străveziu de „Journal 
Geneve: „Regele Arabiei 
Saudite încearcă să creeze 
«un lei de asocia/ie a stole
lor rămase tradiționaliste*". 
Astfel, acoperit de o mantie 
religioasă, proiectul regelui 

. Feysal ar avea, de fapt, 
tendințe politice bine preci
zate. „Inițiativa saudită — 
sublinia recent revista tu
nisiană „Jeune Afrique" —

la 
a 

de 
de

STARE
EXCEPȚIONALA

congoleze

In regiunea nordică a Venezuelei 
ia amploare mișcarea forțelor in
surgente. în fotografie : Un grup de 
partizani pregătește planul unei 
noi acțiuni împotriva trupelor gu

vernamentale

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). 
— Citind un comunicat oficial pu
blicat miercuri la Leopoldville, a- 
genția France Presse anunță insti
tuirea stării excepționale în pro
vinciile Luluaburg și Lomami. A- 
ceastă hotărîre, precizează agenția, 
a fost luată de generalul Mobutu, 
șeful statului, în urma izbucnirii
unui conflict între guvernatorul 
provinciei Luluaburg și Adunarea 
provincială. în provincia Lomami 
au avut loc manifestații ale popu
lației împotriva guvernatorului.

MADRID 23 (Agerpres).— Una 
din principalele încărcături secrete 
ale bombardierului american „B- 
52“, prăbușit la 17 ianuarie în su
dul Spaniei, denumită convențional 
„cutia neagră", ar fi fost, potrivit 
agenției France Presse, recuperată 
săptămîna trecută în largul coastei 
spaniole. Autoritățile americane re
fuză, însă, să sonfirme această 
știre. Ele continuă să păstreze tă
cerea și în ce privește bomba nu
cleară pierdută cu același prilej, 
în regiunea spaniolă Palomares, 
autoritățile americane continuă să 
angajeze personal civil pentru di
ferite lucrări auxiliare cercetărilor 
întreprinse în vederea recuperării 
proiectilului nuclear și a celorlalte 
obiecte pierdute. Personalul civil 
este angajat pentru două sau trei 
luni, ceea ce indică faptul că sînt 
prevăzute operațiuni de cercetare 
pe timp îndelungat.

BERLINUL OCCIDENTAL 23 
(Agerpres). — La o sesiune extraor
dinară care a avut loc la 22 fe
bruarie, conducerea P.S.U.G. din 
Berlinul occidental a protestat îm
potriva interzicerii organizării pri
mului congres al partidului, ale 
cărui lucrări trebuiau să se des
fășoare între 25 și 27 februarie. în 
comunicatul dat publicității de 
conducerea partidului se sublinia
ză că măsurile luate de comanda
mentul aliat și Senatul din Ber
linul occidental „sînt în contradic
ție flagrantă cu drepturile garan
tate de constituție unui partid de
mocratic". „încercarea de a inter
zice congresul sub motivul 
el urmau să participe 22 de 
gații ale partidelor frățești 
rușinoasă și aduce prejudicii 
tigiului orașului nostru,
putea juca un rol însemnat în con
solidarea păcii și în dezvoltarea 
colaborării europene", se arată în 
comunicat.

că la 
dele- 
este 

pres- 
care ar

Londra

reuniunii
ministeriale

încearcă — după cum se a- 
răta în presa arabă și occi
dentală — să plaseze la est 
de Suez un nou „dispozi
tiv strategic", avind ca 
platformă Arabia Saudită și 
care ar urma să cuprindă 
Iordania, Kuweitul și alte 
state din regiune.

De departe, aceste proiec
te degajă un pătrunzător 
miros de petrol, dacă se 
ține seama că prin Iorda
nia trece conducta princi
pală a societății „ARAM- 
CO", iar Arabia Saudită și

echipamente militare eva
luate între 500 și 700 de mi
lioane de dolari ,• Iordania, 
la rîndu! ei, va primi avi
oane engleze în valoare de 
30 milioane de lire sterline, 
ca și tancuri americane. 
Împotriva cui o asemenea 
desfășurare de forță ? „Este 
de toată evidența — scria 
recent „Le Monde diploma
tique" — că anglo-america- 
nii... speră să transforme a- 
cest imens teritoriu bogat 
în petrol într-o fortăreață 
inexpugnabilă". Firește, îm-

PACTUL DE LA BAGDAD
REDIVIVUS ?

a Organizației 
Unității Africane

LONDRA 23 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor de marți din 
Camera Comunelor, fostul minis
tru britanic al marinei, Christopher 
Mayhew, a expus motivele demi
siei sale, care, după cum se știe, a 
intervenit înainte de publicarea 
Cărții albe a guvernului britanic 
cu privire la problemele militare. 
Referindu-se la o serie de măsuri 
preconizate în acest document, el 
a declarat că nu este de acord cu 
felul în care a fost revizuită stra
tegia militară britanică. „Politica 
enunțată în Cartea albă, a subli
niat Mayhew, va. avea drept rezul
tat slăbirea forțelor noastre armate 
sau chiar o dependență față de 
S.U.A., care depășește în amploare 
ceea ce Camera Comunelor ar pu
tea tolera".

Principala obiecție ridicată de 
Mayhew vizează angajamentul pe 
care și-1 propune guvernul labu
rist ca plafonul cheltuielilor mili
tare să nu depășească 2 miliarde 
lire anual în 1970, cifră pe care el 
o consideră cu totul artificială.

în ciuda poziției sale, Mayhew 
a declarat totuși că sprijină condu
cerea laburistă, a cărei situație 
este și așa destul de precară, prin 
redusa majoritate de numai trei 
voturi pe care o deține în Camera 
Comunelor.

Asemenea planuri nu pu
teau să tiu trezească î'ngri- 

, jorare în rîndul popoarelor
din Orientul arab. Intr-un 

> discurs pronunțat marți
, seara, președintele Nasser

a subliniat că „pactul isla- 
i mic", ca și pactul de la
■ Bagdad, are drept scop e-
i sențial să lichideze

progresiste în țările 
Sînt însă sigur — 
președintele R.A.U. 
poporul arab este 
să dejoace această nouă ac
țiune prin care nu se inten
ționează decît revenirea țări
lor arabe sub influenta 
străină. „însăși ideea unei 
alianțe islamice este inaccep
tabilă forțelor de eliberare 
arabe", iar „masele musul
mane nu se vor lăsa înșela
te", a declarat, la rîndul său, 
președintele Aref al Irakului. 
Declarații asemănătoare au 
făcut și personalități po
litice de frunte din'alte țări 
arabe. In numele guvernu
lui libanez, ministru] de ex
terne G. Hakim a subliniat 
că țara sa este ostilă creă- 

. rii unui „pact islamic". Me
rită a fi consemnată și de
clarația ambasadorului pa-, 
kistanez. la Cairo, care a 

i spus că „pactul islamic" ar 
fi o alianță pe care Pakista
nul nu dorește 
lească cu 
cesta nu 
nici un 
islamică.

Numeroase ziare din ță
rile arabe subliniază că un 
„pact islamic" ar avea ace
eași soartă ca și defunctul 
pact de la Bagdad, 
popoarele nu vor 
„reîntoarcerea la o 
ră care să scindeze 

r arabă și s-o pună la 
ția dominației unor 
occidentale" — așa 
sublinia săptămînalul „L'Ob- 
servateur arabe".

forțele 
arabe", 
a spus 
— că 
capabil

mai ales, 
intensifi- 
eliberare

Este cunoscut 
mult, S.U.A. și

u- 
re- 
că 
nu

s-o stabi- 
nimeni și că a- 
va participa la 

fel de conferință

E. MIRONESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii",

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
La Addis Abeba a avut loc o reu
niune pregătitoare a Conferinței 
Consiliului Ministerial al O.U.A., 
care urmează să se deschidă la 28 
februarie, în capitala Etiopiei. Cu 
acest prilej a fost stabilită ordinea 
de zi a conferinței. După cum men
ționează agențiile de presă, în cen
trul atenției reprezentanților celor 
36 de state membre ale O.U.A. se va 
situa criza rhodesiană. Comitetul 
special al O.U.A. pentru problema 
rhodesiană va expune un raport în 
legătură cu evoluția situației din 
Salisbury.

Se apreciază că discutarea aces
tei probleme va prilejui noi critici 
în legătură cu politica britanică 
față de Rhodesia. în legătură cu 
aceasta, ministrul de interne al 
Zambiei, Mainza Chona, a decla
rat : „A devenit limpede că sancți
unile luate împotriva regimului 
Smith s-au dovedit ineficace. E ne
cesar, deci, .ca Marea Britanie să 
intervină cu forța armată pentru a 
pune capăt rebeliunii rasiste".

tinde să constituie un «front 
de stabilizare» destinat să 
se opună forteldr progre
siste".

Observatori politici apre
ciază inițiativele 
saudit și prin 
jorărilor care 
tît pe șetul 
habite, cit și 
perialiste din 
de evoluția 
din Yemen 
în legătură 
carea luptei 
din Arabia de sud și A- 
den. In scopul de a stăvili 
extinderea mișcării de elibe
rare, cercurile monopoliste

regelui 
prisma ingri- 

au cuprins a- 
dinastiei wa- 
cercurile im- 
Occident față 
evenimentelor 
și, 
cu 
de

împreună o 
multe 

țiței, 
căror 
acest 

.Jeune A- 
că a 
pună 
unui 
care.

Kuweitul dau 
producție anuală de 
milioane de tone de 
„Anglo-saxonilor (ale 
societăți exploatează 
petrol) — scrie „. 
frique" — li se pare 
sosii momentul să-și 
petrolul sub protecția 
ansamblu musulman, 
in numele credinței, ar a- 
păra interesele lor".

Nu întîmplător proiecte
le sînt însoțite de un spec
taculos acompaniament de 
arme grele, 
că, nu de
Anglia au căzut de acord 
să livreze Arabiei Saudite

potriva voinței popoarelor 
din aceste țări de a se e- 
libera de monopoluri, de a 
deveni stăpîne pe bogățiile 
lor. Ziarul libanez „An-Na- 
har" a dezvăluit și mai clar 
substratul proiectului vîntu- 
rat de Ryad. într-un articol 
intitulat „Religia, petrolul 
și armele", ziarul arăta că 
anumite cercuri din Occi
dent încearcă să se folo
sească de regele Feysal ca 
de un exponent al forțelor 
reacționare din lumea ara
bă, pentru a crea un nou 
pact militar în locul pactu
lui CENTO, numit, cîndva, 
„Pactul de la Bagdad".

întrucît 
admite 
legătu- 
lumea 

discre- 
cercuri 

cum

ras MOSCOVA. La 22 februarie, in Uniunea Sovietică a fost lansat 
““ satelitul artificial al Pămîntului „Cosm.os-110", în scopul efec
tuării unor cercetări biologice. La bordul satelitului se află doi 
cîini — Veteriok. și Ugoliok.
nm ROMA. Biroul Politic al Partidului Comunist Italian a dat pu- 

blicității un comunicat in care se pronunță împotriva acțiunilor 
represive la care au recurs patronii marilor întreprinderi, în urma 
grevelor și demonstrațiilor
ra DELHI. In urma tratativelor care au avut loc între delegația gu- 
*“a vernamentală a R. P. Ungare și reprezentanții guvernului indian, 
Ia 23 februarie s-au semnal la Delhi un protocol cu privire la prelun
girea pînă în 1970 a acordului comercial pe termen lung ungaro- 
indian, un acord privind colaborarea științifică și un acord cu pri
vire la comunicațiile aeriene intre Ungaria și India.
SS NICOSIA. In Cipru a fost inaugurată o uzină electrică construită 

în apropiere de localitatea Limassol din sudul insulei. Uzina, a 
cărei construcție a durat trei ani, are o putere instalată de 60 000kW. 
nw NEW YORK. Pe autostrada care duce de la New York spre Los 
“ Angeles a avut loc un accident care s-a soldat cu moartea a 
6 persoane. Din cauza unei ceți foarte dense s-au ciocnit mai întîi 
două automobile, după care, venind cu o mare viteză din spate, 
aproximativ 1 000 de mașini, au fost avariate.

recente ale oamenilor muncii.

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din Întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteii


