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ramuri industriale. Marca „Inde- 
pendența“-Sibiu poate fi întîlnită 
pe multe instalații din dotarea în
treprinderilor construite în anii 
șesenalului, între care combinatele 
și uzinele chimice de la Craiova, 
Tîrgu Mureș, Borzești, Copșa Mică, 
Combinatul de celuloză și hîrtie 

'■•’•’.n Dej, Uzina de aluminiu Slatina. 
Lumai anul trecut, uzina a livrat 
diferitelor șantiere și unități in
dustriale circa 26 600 tone utilaje, 
mașini și construcții metalice. Și 
în primele luni din acest an, co
lectivul uzinei și-a îndeplinit în 
cea mai mare parte obligațiile 
contractuale către principalii be
neficiari. Ideea călăuzitoare a între
gii noastre activități este aceea că, 
în calitate de furnizori de utilaje, a- 
vem sarcina de mare răspundere de 
a respecta cu strictețe termenele de 
livrare, de a trimite șantierelor mașini 
șl Instalații de un înalt nivel tehnic 
și calitativ, de aceasta depinzînd în

■ B

în ziua de 14 martie a.c. a avut 
loc plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor, la care au participat 
membrii și membrii supleanți ai 
Consiliului Central al Sindicate
lor, membri ai Comisiei Cen
trale de Cenzori, președinții con
siliilor regionale ale sindicatelor, 
șefii și adjuncții șefilor de secții 
și alți activiști ai C.C.S., redac
torii șefi ai publicațiilor sindicale, 
reprezentanți ai presei centrale.

La primul punct al ordinei de 
zi, plenara a ascultat informările 
Prezidiului C.C.S. asupra desfă
șurării alegerilor sindicale și a 
delegaților la cel de-al V-lea 
Congres al sindicatelor, precum 
și concluziile privind rezultatele 
obținute în întrecerea socialistă 
pe anul 1965 și angajamentele 
luate pe anul 1966, cu primă 
etapă la 8 Mai, în cinstea ce
lei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

La punctul al doilea al ordinei 
de zi, plenara a hofărît convocarea, 
la data de 16 mai 1966, a celui 
de-al V-lea Congres al Sindicatelor 
din Republica Socialistă România 
cu următoarea ordine de zi :

1. Raportul de activitate al 
Consiliului Central al Sindicate
lor pe perioada care a trecut de 
la Congresul al IV-lea al sindi
catelor și sarcinile ce revin sin
dicatelor din Republica Socialistă 
România din 
de-al IX-lea Congres 
dului Comunist Român, 
tovarășul Constantin 
președintele C.C.S.

2. Raportul Comisiei 
de Cenzori a Consiliului Central 
al Sindicatelor, raportor tovară
șul Anton Emilian, președintele 
comisiei.

3. Raportul asupra modificări
lor la Statutul sindicatelor, ra
portor tovarășul Ion Cotoț, se
cretar al C.C.S.

4. Alegerea Consiliului Central 
al Sindicatelor și a Comisiei 
Centrale de Cenzori.

De asemenea, plenara a stabi
lit măsurile în vederea pregătirii 
celui de-al V-lea Congres al sin
dicatelor din țara noastră.

(Agerpres)

Ce probleme mai importante 
s-au soluționat în uzină în ultima 
vreme? Cum am reușit să ne în
deplinim în mod ritmic graficele 
de livrări ? Marea majoritate a uti
lajelor fabricate în uzina noastră 
sînt unicate. în aceste condiții, 
dezvoltarea creației tehnice și în
tărirea continuă a compartimente
lor de concepție constituie pîrghii 
hotărîtoare care permit reali
zarea sarcinilor de plan. Ex
periența ne-a dovedit că elabo
rarea documentației fehnico-econo- 
mice la timp și la un nivel ca
litativ ridicat asigură o bună pregă
tire a fabricației și, în ultimă analiză, 
livrarea ritmică a produselor. Iată 
cum s-a procedat cu documenta
ția și proiectele necesare pentru 
producția din primul trimestru al 
acestui an. Ca urmare a măsuri
lor luate în uzină, compartimen
tele de concepție au primit, cu a- 
proape patru luni mai devreme, 
temele referitoare la utilajele care 
trebuiau realizate în ianuarie și 
februarie. Proiectele de execuție 
au fost întocmite la termen și pla
nul de producție s-a înaintat sec
țiilor cu aproape un trimestru 
înainte. Consecința : între sectoa
rele primare — turnătorie, forje, 
debitare — și cele prelucrătoare și 
de montaj s-a creat un decalaj de 
o lună, suficient pentru ca produc
ția să se desfășoare ritmic, în bune 
condiții.

Totodată, s-a trecut la speciali
zarea proiectanților și tehnologilor 
pe genuri de produse. Măsura 
s-a dovedit a fi eficientă. 
Studiind aprofundat șl comparativ di
ferite tipuri de utilaje similare, spe
cialiștii din compartimentele de con
cepție au urmărit permanent îmbună
tățirea soluțiilor constructive, a carac
teristicilor fehnico-funcționale ale pro
duselor. De pildă, prin reproiecta- 
rea pompelor cu șurub de 100 tone 
pe oră, destinate noii fabrici de 
ciment de la Bîrsești, s-a mărit cu 
45 la sută capacitatea de trans
port, iar greutatea utilajului a 
scăzut cu aproape 350 kg ; pe baza 
îmbunătățirilor aduse, randamen
tul instalației de preparat ciment 
a fabricii a crescut cu circa 30 la 
sută. Asemenea perfecționări au

U.T.C., 
proiec- 
al C.C. 
noului

între 23—26 martie se vor des
fășura lucrările celui de-al IV- 
lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist. Zilele trecute a 
avut loc plenara C.C. al 
care a discutat și aprobat 
tul raportului de activitate 
al U.T.C. și proiectului
Statut al Uniunii Tineretului Co
munist, ce vor fi supuse dezbaterii 
congresului.

în numărul său din 12 martie, 
ziarul „Scînteia Tineretului" a pu
blicat proiectul Statutului care a 
stîrnit un viu interes în rîndurile 
tineretului din fabrici, uzine, șan
tiere, cooperative agricole de pro
ducție, școli medii, institute de în- 
vățămînt superior.

Tineretul patriei noastre întîm- 
pină acest congres cu însemna
te succese. Un succint bilanț a 
consemnat recent că peste 120 000 
de tineri și tinere au primit titlul 
de fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1965, peste 30 000 de ti
neri participă la mișcarea de ino
vații și raționalizări etc.

în cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică, tineretul din toate re
giunile patriei participă în aceste 
zile la înfrumusețarea localităților, 
la strîngerea fierului vechi. Numai 
în primele două luni din acest an 
tinerii din Banat au trimis oțelă- 
riilor peste 1 500 tone fier vechi; 
alte 1000 
diate din 
1 040 tone 
1 250 tone

de tone au fost expe- 
regiunea Maramureș, 
din Hunedoara, peste 

din Capitală.

Se evidențiază șl tinerii locuitori 
ai satelor, care muncesc cu hărni
cie în unitățile agricole, se îngri
jesc de înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localităților, amena
jează baze sportive, participă la 
activități culturale. în regiunea 
Hunedoara tinerii au participat la 
împrăștierea îngrășămintelor chi
mice pe 24 000 ha, au curățat 3 400 
ha pășuni, au plantat 24 ha cu 
puieți pentru fondul forestier.

Zilele care preced congresul sînt 
un prilej deosebit pentru partici
parea intensă la diferite activități 
educative. Au loc întîlniri cu acti
viștii de partid și de stat, expu
neri, montaje literar-muzicale, 
simpozioane etc. De pildă, la sim
pozionul „Tehnica modernă — 
profesiuni complexe'", organizat de 
Comitetul orășenesc U.T.C. Bucu
rești, au participat numeroși elevi 
ai școlilor generale și profesio
nale. Doftana este vizitată în a- 
ceste zile de mii și mii de tineri 
din toate regiunile. Se fac nume
roase excursii și alte manifestări 
care contribuie la cunoașterea pa
triei. Sute de tineri din Vaslui, 
Huși, Pașcani au vizitat noua zonă 
industrială și muzeele din Iași. în 

.comuna Rîu Alb, raionul Tîrgoviș- 
te, a avut loc o reușită acțiune in
titulată „Ziua cîntecului, poeziei, 
dansului și portului popular", la 
care au participat cîteva mii de 
tineri din comunele învecinate.

Agenda manifestărilor în întîm- 
pinarea Congresului al IV-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist se 
îmbogățește zilnic.

în raportul prezentat la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, stabilin- 
du-se liniile directoare ale dezvol
tării școlii noastre superioare, se 
subliniază, între altele, necesitatea 
ridicării continue a nivelului muncii 
de pregătire a cadrelor cu studii 
superioare, a specializării lor po
trivit progresului 
porane, dezvol
tării actuale șl 
în perspectivă a 
economiei și cul
turii. Pentru rea
lizarea acestei 
sarcini de o deosebită 
este necesară, după părerea mea, 
studierea atentă a formulelor fo
losite în prezent pentru speciali
zare.

După cum se știe, în universi
tăți, cele mai multe facultăți au 
un profil preponderent pedagogic, 
deoarece majoritatea absolvenți
lor sînt destinați să fie profesori în 
învățămîntul de cultură generală. 
Dar universitățile sînt, în același 
timp, importante centre de cerce
tare ; ele exercită o influență de
cisivă asupra gîndirii științifice șl 
constituie adevărate pepiniere de 
cercetători. Cred că pentru atin
gerea celui dintîi obiectiv s-au gă
sit soluții satisfăcătoare, nu însă și 
pentru cel de-al doilea, deși pro
blema este de cîțiva ani în atenția 
Ministerului învățămîntului.

Drumul de pe băncile facultății 
pînă la masa de lucru a cercetă
torului specialist este mult mai 
lung și mai greu de străbătut de- 
cît se pare la prima vedere și, ca 
atare, pentru realizarea sarcinilor 
actuale cred că nu este suficient 
să ne gîndim doar la o oarecare 
îmbunătățire a planurilor de învă- 
țămînt, așa cum se preconizează 
uneori.

In facultăți, forma obișnuită de 
specializare este aceea pe secții, 
încă din primul an, prin însuși 
concursul de admitere sau printr-o 
repartizare ulterioară, studentul 
urmează una dintre secțiile facul
tății respective, după un anumit 
plan de învățămînt, iar la termi
narea studiilor și trecerea exame
nului de stat obține diploma pen
tru secția pe care a urmat-o. Dar 
această specializare e în multe 
cazuri doar de suprafață, deoare
ce majoritatea disciplinelor sînt 
comune mai multor secții timp de 
trei sau chiar patru ani; puține 
sînt materiile „speciale" care se 
predau separat în cadrul fiecărei

răspundere

secții in ultimele două-trei se
mestre. în cadrul unor astfel de 
secții există, ca subdiviziuni, așa- 
zisele grupe de specializare care 
se scindează începînd cu anul al 
IV-lea și care — pe lingă cursu
rile și seminariile comune — mai 
au prevăzute în plan, pentru se
mestrele VII—IX, cîteva cursuri și 
seminarii speciale. Bunăoară la 

facultățile de is
torie există șase 
asemenea gru
pe, printre care 
— la Cluj — una 
de istorie a ar- 

București una de bi-telor, iar la 
zantologie-turcologie, celelalte cu- 
prinzînd epocile de istorie veche, 
medie și modernă-contemporană a 
României, respectiv universală. 
Alt exemplu : la secția de geogra- 
iie-fizică de la Facultatea de bio- 
logie-geografie există cinci grupe 
de specializare (geomorfologie-car- 
tografie, hidrologie, pedogeografie, 
climatologie, geografie economi
că). Și exemplele s-ar putea în-

Astăzi a început în întreaga țară 
una din lucrările statistice de cea 
mai mare amploare și importanță 
— recensămîntul populației și lo
cuințelor. Aproape 100 000 de re- 
cenzori au pornit din casă în casă 
să înscrie în formularele de recen- 
sămînt date cu privire la populație 
și locuințe.

Deși recensămîntul este o lu
crare prin excelență statistică, to
tuși prin datele bogate și variate 
pe care le furnizează, prin utiliză
rile multiple pe care le găsesc a- 
ceste date în cele mai diverse do
menii, importanța lui depășește 
cu mult cadrul pur statistic, do- 
bîndind o adîncă semnificație po
litică, economică, socială. Necesi
tatea acestei lucrări este determi
nată de profundele schimbări so- 
cial-economice și culturale care au 
avut loc în ultimii 10 ani în țara 
noastră.

Operațiile de înregistrare se ba
zează pe principiul liberei declara
ții a cetățenilor, fără prezentare de 
documente justificative. Secretul 
datelor înscrise în formulare este 
garantat prin lege.

Lucrările de recensămînt durează 
8 zile, în perioada 15—22 martie. 
Datele se înregistrează potrivit si
tuației existente la ora „0“ din 
noaptea de 14 spre 15 martie.

întreaga populație este chemată 
să-i primească cu bunăvoință pe 
recenzori și să le furnizeze date 
exacte și complete.

Participarea activă a tuturor ce
tățenilor la recensămînt constituie 
o datorie patriotică.(Continuare în pag. a Il-a)

In micul port Augusta, la Bologna și în alte orașe 
italiene au avut loc duminică mari demonstrații îm
potriva agresiunii americane în Vietnam.

CHILE

Tensiune in creștere
9

Pe principalele străzi ale capitalei chiliene, mun
citori și studenți au maniiestat împotriva reprimă
rii minerilor din așezarea El Salvador. Centrala 
unică a oamenilor muncii din Chile a chemat Ia 
organizarea unei greve generale pentru astăzi.

Ing. Miron NEGRILĂ 
director general al uzinei 
„lndepenaenfa“-Sibiu

(Continuare în pag. » III-a)

Vom povesti, tn cele ce 
urmează, un caz ieșit din 
comun, cu intenția de a oferi 
un motiv de meditație care 
poate că ici-colo nu se va 
dovedi inutil.

Ce se înfîmplă cîfeodată?

Un „pacient"
hotărîrile celui 

al Parti- 
raportor 
Drăgan,

Centrale

în 
1965, 
circumscripție 
dova din orașul Tr. Severin 
se trîntește de perete. Un 
bărbat bine legat, om în 
jurul vîrstei de 40 de ani, 
își face apariția vociferînd. 
Se cunoaște de la o poștă 
că a petrecut o vreme în 
tovărășia paharului.

— Cum îți permiți să mă 
amendezi ? ’Ai ? Anulea
ză-mi imediat amenda l

— Tovarășe...
— Nici un „tovarășe”. Ori 

îmi anulezi amenda, ori de- 
aici nu mai ieși.

Doctorul Cornel Buzatu 
rămîne înmărmurit. Se lă
murește repede. Cetățeanu
lui respectiv, pe un temei

ziua de 6 noiembrie 
ușa dispensarului de 

Schela Cla-

Tineri bobinatori de la Uzina de mașini electrice București Foto i M. Andreescu
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LA COMPLICITATE

zfi că șl-a făcut datoria, este 
insultat și bruscat. Și Codul 
penal nu găsește nici o pri
cină valabilă... Ciudat, nu?

Ba mai mult : la 14 de
cembrie 1965, Tribunalul ra
ional, sesizat de Nicolae Tu- 
doroiu, anulează amenda 
sanitară. (Doctorul, cum e și 
firesc, dăduse totuși curs 
hîrtiilor).

I
I
I

NOTE DE m

reai mult decîf legal, I se 
dresase un proces verbal 
de contravenție de către 
felcerul igîenist. Și acum...

— Anulează-mi amenda I 
în zadar protestează me

dicul, în zadar îi 
vină mîine, în altă „dispo
ziție”. Vehementul 
cutor o ține una și bună :

— Anulează-mi amenda, 
ori...

Ori? în prezența a trei 
cetățeni, doctorul este ame
nințat, insultat, bruscat și si
lit să scrie pe procesul ver
bal „anulat". Se pare că a

cere să

interlo-

George-Radu 
CHIROV1CI

fostul amendat 
din ușă : 
„anulat" și pe 
doua și sem-

scăpat. Dar 
se întoarce

— Scrie 
pagina a 
nează I

Cine este acest cunoscă
tor al legilor? Nu vi se pare 
că există o nepotrivire între 
atitudinea huliganică și cu
noașterea legilor care-l în
deamnă să ceară anularea

ambelor file? Ba da, apa
rent există. în realitate însă, 
nici o contradicție. Veți ve
dea de ce.

Cine este, totuși ? îl chea
mă Nicolae Tudoroiu. Pe 
vremea aceea era șeful ser
viciului personal la Uzina 
mecanică Tr. Severin.

Doctorul Buzatu se plînge 
autorităților. Concluziile or
ganelor de cercetare : fapta 
numitului nu se încadrează 
la ultraj. (Hotărîre discuta
bilă I). Dar undeva se înca
drează, totuși. Un lucrător al 
unei instituții de stat, în 
timpul serviciului, din cau-

„...ca acum eram 
prieteni..."

în fața noastră sfă un 
bărbat tînăr, îmbrăcat cu o 
pufoaică vătuită. Vorbește 
rar, întretăiat, încercînd 
să-și aducă aminte exact de 
anumite împrejurări 
viața sa :

— ...Și am depus 
rere de angajare la
mecanică. Am primit sem
nătura tovarășului director 
încă în primele zile ale lui 
ianuarie. (1965 — n.a.). Ac

din

o ce-
Uzina

(Continuare 
în pag. a V-a)

| Un peisaj arid, al- 
Bcătuit din munți stîn

coși, din văi pe firul 
cărora rareori ob- 

B servi cîteva petice de 
verdeață, ne însoțeș
te în permanență 
de-a lungul celor 500

9 de kilometri pe care-i 
străbatem de la Ka-

Ibul spre regiunile de 
sud-est ale Afganis
tanului. Sub razele

S fierbinți ale soarelui 
de dimineață, totul 
este învăluit într-o lu
mină diafană. De- 

! parte, la orizont, se 
disting culmile înalte, 
cenușii, ale munților 

| Suleiman — adevăra- 
g te bariere în calea 

precipitațiilor atmos-

I ferice acumulate în 
regiunea Oceanului 
Indian.

! Afganistanul este 
în ansamblu o țară

! aridă și muntoasă. 
Pe cuprinsul său își 
dau 
mai

| muntoase din Asia : 
| Himalaia, Hinducuși, 
8 Pamir și Kunlun, ale 

căror masive ocupă 
trei sferturi din teri- 

Storiu. Suprafețele cul
tivate sînt foarte re- 
strînse ; lor le revin 
doar 3 la sută din în- 

| tinderea țării. Cu toa- 
9 te acestea, agricul- 
Îtura este ocupația de 

bază a populației 
(85 la sută din cei 
14 000 000 de locui- 

Itori ai Afganistanului 
trăiesc la sate) și 
sursa principală de 

| venituri în bugetul 
0 țării. în majoritatea 
8 regiunilor însă culti

varea pămîntului este

întîlnire cele 
mari lanțuri

posibilă numai dacă 
se fac lucrări de iri
gație. De aceea, a- 
tît primul, cît și cel 
de-al doilea plan 
de cinci ani au 
menținut ca principa
lă problemă proiectul 
unor vaste sisteme de 
irigație, menite să 
ducă la dezvolta
rea agriculturii.

Extinderea iriga
țiilor în Afganistan 
va exercita o influ
ență considerabilă și 
asupra 
șeptelului 
va furniza noi 
nuri capabile i 
gure hrana 
lelor.

...Kandahar, 
care a văzut 
spre India oștile lui 
Alexandru Macedon, 
întrerupe monotonia 
dezolantă a locurilor 
pe care le-am stră
bătut plecînd din 
Kabul. Un bulevard 
larg, flancat de ar
bori înalți, îl traver
sează de la Monu
mentul Independenței 
pînă Ia periferia ves
tică. De o parte și de 
alta, curți inundate 
de verdeață ; leandri 
uriași își înalță dea
supra grădinilor po
doaba de buchete 
roșii.

Kandaharul e situat 
de fapt în mijlocul 
unei oaze. Din trei 
laturi este străjuit de 
munți stîncoși, lipsiți 
de vegetație, care își 
etalează abrupt de
asupra platoului vîr- 
furile singuratice.

Ceea ce dă viață 
Kandaharului este

dezvoltării 
deoarece 

i tere- 
să asi- 
anima-

orașul 
trecînd

valorificarea apelor 
rîului Arghendab, ca
re curge în imediata 
vecinătate a orașu
lui. Pe cursul său 
s-au efectuat impor
tante lucrări 
tehnice, printre 
mele de acest 
întreprinse în Afga
nistan.

Aici, la Kanda
har, spre sfîrșitul se
colului al XVIII-lea, 
adunarea tuturor tri
burilor a pus bazele 
statului afgan, ale- 
gînd în fruntea sa pe 
Ahmed Șah, căruia 
istoricii i-au zis „Ba
bă" („Tatăl"). Noul 
conducător, vorbesc 
documentele vremii, a 
fost înscăunat punîn- 
du-i-se pe cap o 
coroană improvizată 
din spice — simbol 
care figurează și as
tăzi pe emblema Af
ganistanului. Tot a- 
tunci, pentru scurt 
timp, a devenit Kan- 
daharul capitală a 
țării. Astăzi, el este 
un important centru 
comercial îl străbat! 
în lung și-n lat și ai 
impresia că, în orice 
punct ai fi, te afli per
manent într-un bazar. 
Străzi întregi apar ca 
o aglomerare de mici 
prăvălii și ateliere. 
Fierarii și tinichigiii, 
olarii și cizmarii lu
crează cu aceeași 
migală ca și înainta
șii lor de acum cîte
va secole, care au

hidro- 
pri- 
gen

Nicolae N. LUPU

(Continuare 
în pag. a VX-a)
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și maiștri

Deseorl ie ridică în
trebarea : de ce au ne
voie mulfi dintre absol
venții școlilor profesio
nale de o perioadă de 
acomodare relativ lun
gă pentru a se încadra 
în ritmul de lucru al 
fabricilor și uzinelor în 
care au fost repartizați 
să lucreze după termi
narea școlii ? Fireș
te, la Ivirea unor ase
menea sifua)ii pot con
cura numeroși factori : 
aptitudinile tînărului 
muncitor, anumite ca
racteristici ale produc
ției mai greu de însu
șit, insuficienta preocu
pare a unor colectiva 
pentru inițierea noilor 
tovarăși de muncă etc. 
Dar asemenea factori 
nu pot fi hofărîtori, nu 
pot justifica decît une
le excepții.

După părerea noas- 
. fră, prelungirea destul 

de frecventă a anilor 
de ucenicie pe 
ma

. că în producție este 
urmarea firească a 
unor goluri în cunoș
tințele absolvenților 
școlilor profesionale și 

. mai ales a deficiente
lor în organizarea sta
giilor de practică la 
care au participat, în
deosebi în producție., 
lată un exemplu con
cludent. în perioada a- 
nilor 1960—1965, dato
rită cerințelor sporite 
de muncitori necesari 
întreprinderilor, în cele 
zece școli. bucureștene 
din subordinea Minis
terului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, nu
mărul elevilor s-a mărit 
simțitor, nu însă și ni
velul de pregătire al 
noilor promoții. Ca ur
mare, după cum apre
ciază conducerile și ca
drele tehnice din unele 
întreprinderi, o parte 
din absolvenții școlilor 
amintite sînt nesiguri 
pe meserie, chiar după 
luni de zile de la înce
perea activității lor în 
producție.

O analiză realizată 
în trimestrul I al aces
tui an școlar de un co
lectiv de cadre didac
tice și specialiști din in
dustrie a relevat că a- 
supra pregătirii tineri
lor muncitori s-au răs- 
frînt nedorif unele de
ficiențe în organiza
rea profilului școli
lor profesionale pen
dinte de Ministerul In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini. In stabi
lirea meseriilor ce se 
învață în diferite școli 
nu s-a avut întot
deauna în vedere dacă 
școlile respective au 
sau nu toate condițiile 
necesare pentru a asi
gura elevilor cea mai 
bună pregătire. Astfel 
s-a ajuns la situația că 
toate școlile amintite 
— indiferent dacă func
ționează pe lîngă în
treprinderi cu profil 
mecanic sau cu profil 
electrotehnic — pregă
tesc strungari și (excep
ție făcînd două dintre 
ele) sculeri-matriferi.

Multi sau puțini, ele
vii unei școli profesio
nale trebuie să aibă 
condifii de studiu. Toc
mai de aceea se naște 
întrebarea : oare ce ra
țiuni au putut determi
na ca aproape 90 la 
sută din elevii „electri
cieni ascensoare’ (anii 
I, II și III) să fie pregă
tiți de Școala profesio
nală a Uzinelor de ma
șini electrice, iar 10 la 
sută la cea de la Uzi
nele „Electromagneti
ca" ? Sau un alt exem
plu : Meseria „confec
tioner piese radio și 
șemiconductori*. se în-

anilor de
sea-

mun-

vafă afît la școala pro
fesională de la „Elec
tromagnetica" cîf și la 
Grupul școlar „Unirea", 
dar... numai din anul 
II. In virtutea unor ase
menea anomalii mași- 
nile-unelfe, aparatele și 
machetele din dotarea 
atelierelor și laboratoa
relor sînt dispersate în 
toate școlile și nu' se 
pot folosi rafional (de 
exemplu, școlile profe
sionale „Autobuzul" șl 
„23 August" dispun de 
un număr mic de strun
guri, raboteze etc., iar 
la „Vulcan" revin 
două strunguri la un 
elev). Din această 
cauză, în unele școli, 
nu se pot asigura con
tinuitatea și experienja 
necesară în pregăti
rea anumitor meserii, 
nici, stabilitate în înca
drarea cu profesori de 
specialitate 
instructori.

Profilul 
conturat, al 
minfite creează neajun
suri atît în organizarea 
practicii în atelierele-

Insuficient 
școlilor a-
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școală, cîf șl a stagiilor 
în producție. în timp 
ce pentru elevii care se 
pregătesc în meserii 
cum sînt lăcătuși-meca- 
nici, monfatori, lăcătuși- 
construcții metalice, me
canici ș.a. sînt asigurate 
în general condițiile 
necesare unei bune 
instruiri practice în ate- 
lierele-școală, pentru 
instruirea practică a 
elevilor care vor de
veni strungari, . fre
zori, rabofori-mortezori 
și rectificatori — mese
rii care prin însuși spe
cificul lor impun asigu
rarea unor locuri da 
muncă individuale — 
situația este în unele 
locuri nesatisfăcăfoare. 
Mulfi din elevii ce se 
pregătesc în meseriile 
amintite nu au posibili
tatea să efectueze ins
truirea practică în anul 
I în atelierele școlilor 
așa cum prevăd planu
rile de învățămînt.

La școlile profesio
nale „Semănătoarea"' 
și „Grivița roșie", prin 
grija conducerilor șco
lilor și a întreprinderi
lor tutelare, practica e- 
levilor în producție se 
desfășoară bine, își a- 
tinge scopul. La aceste 
întreprinderi sînf orga
nizate brigăzi și echipe 
fie numai din elevi — 
conduse de un maistru 
coordonator — sau 
mixte (formate din e- 
levi și muncitori) — 
conduse de șefii de e- 
chipe sau de brigăzi, 
elevii lucrînd efectiv la 
realizarea unor produ
se din planul de pro
ducție al întreprinderi
lor. La celelalte 
școli, problema instrui
rii practice în producție 
este rezolvată numai 
partial. E drept, elevii 
ce se pregătesc pentru 
meserii ca lăcătuși, me
canici, sudori ș.a. sînt 
încadrafi în formațiile 
de lucru, împreună cu 
muncitorii, iar cei care 
se inițiază în meserii 
care necesită asigura
rea unor locuri indivi
duale de muncă — 
strungari, frezori etc —

ftot în cea mal mare 
parte repartizați pe 
lingă muncitori. Da-r nu 
sa poate ignora o rea
litate. Muncitorii lu
crează în acord și răs
pund de calitatea pro
duselor pe care le 
execută și de multe ori 
nu dispun de timpul 
necesar pentru a da 
explicațiile de care ele
vii au nevoie. Astfel 
se ajunge la situajii 
cînd în timpul celor 
trei ani de școală ele
vii au posibilitatea să 
lucreze efectiv la ma
șini doar întîmplător.

De multe ori, din 
cauza profilului com
plex al unor școli, a 
modului cum este or
ganizată și se desfă
șoară instruirea practi
că este aproape impo
sibil să se facă un con
trol și o îndrumare efi
ciente. Elevii școlilor la 
care ne referim sînf re
partizați la practică în 
peste 50 de întreprin
deri din Capitală, mul
te situate la distante 
mari față de școli ; 562 
elevi de la școala pro
fesională „Timpuri Noi' 
sînf dispersafi în ce pri
vește practica în 35 de 
întreprinderi ; cei de la 
„Vulcan’, „23 August* 
în 25, respectiv 17 în
treprinderi. La uzinele 
„Electronica*, „Elec
trotehnica* și Uzina 
de mecanică fină fac 
practică elevi provenifi 
din 7—8 școli. La „E- 
lectroaparataj* făceau 
practică în trimestrul I 
622 elevi (din anii 
II, III și IV), revenind 
zilnic 200—250 de e- 
levi din care 150—200 
din meseria sculeri-ma- 
triferi ; ca urmare, pe 
lîngă fiecare muncitor 
erau repartizați cîfe 
3—5 și chiar 6 elevi a 
căror practică se rezu
ma în general la a privi 
cum lucrează munci
torii,

Sînt situații cînd se 
repartizează anumitor 
întreprinderi elevi pen
tru practică, fără să se 
tină seama dacă aces
tea au sau nu condiții 
pentru a le asigura o 
bună pregătire în me
serie. Din 94 de elevi 
ce se pregăteau în me
seria „mecanici de pre
cizie", numai 9 făceau 
practică la Uzina de 
mecanică fină ; din cei 
60 de elevi sudori de 
la școala profesională 
„Timpuri Noi’ numai 
unul făcea practică la 
uzina tutelară, ceilalți 
fiind dispersafi în alte 
zece întreprinderi.

Deoarece școlile nu 
dispun de personal 
special încadrat pentru 
controlul și îndrumarea 
elevilor aflați în prac
tică și nici întreprinde
rile nu manifestă sufi
cientă preocupare în 
această privință, con
trolul și îndrumarea 
practicii se rezumă u- 
neori doar la constata
rea prezenfei elevilor. 
Toate acestea au se
rioase repercusiuni a- 
supra pregătirii și e- 
ducafiei elevilor.

După cum se pare, a- 
semenea neajunsuri pu
teau fi evitate dacă Di
recția personal și învă- 
fămînt din Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini manifesta o 
preocupare mai atentă 
pentru îndrumarea și 
sprijinirea școlilor, dacă 
controlul pe care l-a 
exercitat în școli șl mal 
ales în întreprinderile 
în care elevii fac prac
tică ar fi fost mai pu
țin formal și sporadic.

Vasile MATEI

Sped alizarea
în universități

(Urmare din pag. I)

mulțl. In realitate însă mi se pare 
că nici un specialist vrednic de 
acest nume nu se poate forma cu 
trei cursuri și trei seminarii spe
ciale de un semestru și cu două 
ore pe săptămînă 1 Nici un absol
vent conștient nu poate pretinde 
că a devenit „specialist" în ramu
ra urmată și terminată în aceste 
condiții.

Dar mai este un element de care, 
cred, trebuie să ținem seama : fe
lul cum se face alegerea studen
ților pentru specializare. Mai mult 
decît aptitudinile personale, la unii 
tineri joacă un mare rol în opțiu
ne posibilitatea plasării în
tr-un centru urban, natura mai mult 
sau mai puțin ușoară a speciali
tății, impresia despre exigența mal 
scăzută a unor cadre didactice etc. 
Evident, printre studenții care se 
„specializează" unii sînt buni și de 
perspectivă, iar alții — mediocri 
și, ca urmare, doar primii ob- •] 
țin posturi corespunzătoare spe- ! 
cialității lor. Există însă și prin
tre cei mai buni tineri 
nu-și fac prea mari iluzii 
această „i 
trativă, în 
titudinea unui tînăr de la cate
dra pe care o conduc. „Specia
lizat" în grupa de istorie veche și 
absolvent, acum cîțiva ani, cu di
plomă de merit, a fost repartizat 
la universitate ca preparator. La 
începutul anului universitar a ajuns 
la concluzia că pregătirea lui nu 
poate constitui o bază solidă pen
tru a lucra în ramura absolvită și 
a cerut să fie repartizat la o altă 
disciplină care nu presupune cu
noașterea în mod obligatoriu a lim
bilor latină și greacă. I-am înțeles 
procesul de conștiință, și i-am înde
plinit dorința ; acum, după o muncă 
asiduă, ține seminarii foarte bune și 
este bine inițiat în activitatea știin
țifică.

Consider că actualele forme de 
specializare în universități și-au 
pierdut sensul deoarece în accep
țiunea pe care o dăm astăzi spe
cializării, prin intermediul lor nu 
se poate atinge scopul propus. 
In anii pe care studentul îi petre
ce pe băncile facultății i se poate 
asigura, în cel mai bun caz, o pre
gătire temeinică la disciplinele 
fundamentale, împletită armonios 
cu disciplinele de specialitate, 
cadrul pentru începerea desfășură- 

■ rli unei activități competente 
în învățămînt sau în altă parte. 
Adevărata specializare se poate 
realiza numai după absolvirea 
facultății în procesul muncii. 
Atunci, alegerea specialității nu 
se va face, ca acum, mai
mult la voia întîmplării și fără să 
se țină seama de posibilitățile
reale ale studenților, ci vor fi aleși 
cei mal buni dintre absolvenți; 
numărul lor va fi în funcție de ne
cesitățile reale ale diferitelor insti
tuții de învățămînt superior și de

cercetare, stabilite prealabil prin- 
tr-un plan centralizat și pe baza 
unui nomenclator precis. Acești 
absolvenți astfel selecționați ar 
urma cursuri și seminarii speciale, 
ținute de profesorii cei mai de 
prestigiu dintr-o anumită specia
litate. Căci fiecare ramură de spe
cializare ar putea să funcționeze 
într-un anumit centru universitar, 
unde se găsesc oamenii cei mai 
calificați și condițiile materiale 
cele mai corespunzătoare. Conco
mitent, ar putea fi întreprinse cer
cetări personale, sub îndrumarea 
și supravegherea acelorași spe
cialiști, iar rezultatele supuse dez
baterilor, pentru a se verifica con
cluziile, metodele de investigație. Și 
sînt pe deplin convins că, pregătiți 
astfel, specialiștii vor corespunde 
mult mai bine chemării lor, punîn- 
du-și realizările în slujba patriei, a 
dezvoltării continue a economiei șl 
culturii noastre socialiste.

care 
x___  din

.specializare". Este ilus- 
această privință, a-

SUB
„Au fost odată... două orfeline*, 

parodie de Eugen Mirea cu muzi
ca de H. Mălineanu, este un spec
tacol agreabil, fără mari pretenții. 
Dar pentru că genul căruia îi a- 
parține a făcut în ultima vreme 
obiectul unor vii discuții, e necesar 
să începem cu cîteva considerații 
mal generale. Parodia nu este o 
specie minoră 
izvorăște din 
a oamenilor 
a face haz pe 
ce este depășit, perimat. De aceea, 
ea a înflorit îndeosebi în epo
cile de mari schimbări 
în epocile cînd oamenii „se 
părțeau de trecut rîzînd’. ~ 
sa maximă a lui Marx a 
tată pe marginea operei

a literaturii. Ea 
nevoia firească 

de a rîde, 
seama a ceea

de

sociale, 
des- 

Faimoa- 
fost no- 

. - . lui Lu
cian „Dialogurile morților șl ale 
zeilor’, o colosală și ireverențioa
să parodie a întregii mitologii gre- 
co-romane. Cervantes în „Don 
Quijote’ a parodiat romanele ca
valerești. In literatura română, 
acest gen — reprezentat, între 
cele două războaie, de acel fin 
poet care a fost Topîrceanu — 
are o îndelungată tradiție, care 
pornește încă de la „epopeea erof- 
comică" a lui Ion Budai-Deleanu : 
„Țlganlada*.

în spectacolul de care ne ocu
păm, ironia țintește un curent tea
tral care a cunoscut o mare dezvol
tare în secolul trecut, dar azi a că
zut în desuetudine: melodrama bur
gheză. La apariția ei, melodrama

Pescărușii Foto t Gh. Vintuă

80 de ani de la nașterea 
doctorului Ottoi-Călin

Se împlinesc astăzi 80 de ani de 
la nașterea doctorului Ottoi-Călin, 
militant de seamă al vechii miș
cări muncitorești din țara noastră.

în lașul de la-nceputul veacului 
nostru, cu tradițiile lăsate de 
Contemporanul, Revista socială 
și alte publicații cu idei înain
tate, ideile socialismului continuau 
să fie răspîndite, după trecerea în 
Partidul liberal a grupului de con
ducători ai Partidului Social De
mocrat al Muncitorilor din Româ
nia, cunoscuți sub numele de 
„generoși". în modestul cerc de 
studii sociale care funcționa aci, 
tineri muncitori și intelectuali stu
diau marxismul. Printre acești ti
neri se afla și Ottoi. Citea cu pa
siune, cu tragere de inimă, împăr
tășea și altora din cele învățate.

Tînărul Ottoi a devenit un stu
dent eminent la facultatea de me
dicină din Iași, s-a specializat în 
străinătate, stabilindu-se apoi la 
București. Ca medic însă, nu nu
mai că n-a abandonat idealurile 
sale din tinerețe, ci, dimpotrivă, 
s-a consacrat cu și mai mult elan 
mișcării socialiste. Cu aceeași în
suflețire a activat pentru înfiin
țarea de organizații sindicale, con
vocarea unor întruniri muncito
rești, redactarea de manifeste 
către diferite categorii de munci
tori.

Colecțiile ziarelor România mun
citoare și Lupta zilnică, ca și revis
ta Viitorul social conțin numeroa
se articole și studii, în care 
Ottoi-Călin se ocupa de principa
lele probleme ale vieții politice a 
țării, milita pentru votul universal, 
pentru democratizarea țării, pentru 
o legislație muncitorească. Vorbind 
de falsul democratism al partidu
lui conservator-democrat, el scria 
cu amărăciune în România munci
toare din 16 martie 1908 : „N-a su
nat încă momentul cînd poporul 
românesc... să-și scuture toată 
greutatea pe care de ani o duce în 
spinare... și să ridice viața politică 
a României din' decăderea morală 
în care zace". N-a existat publica
ție socialistă la care să nu fi co
laborat. N-a existat eveniment mai 
important în viața politică asupra 
căruia să nu-și fi spus cuvîntul.

Partidul socialist l-a însărcinat, 
între anii 1913—1915, să organizeze 
și să conducă o școală socialistă, 
în cadrul ei a predat istoria doc
trinelor socialiste și alte discipli-

ne. Peste tot, cu orice prilej, el se 
manifesta ca un socialist intransi
gent, hotărît să apere steagul, 
programul și principiile partidului.

Ca medic, doctorul Ottoi-Călin a 
colaborat la revista Higiena și la 
ziarul Seara, unde a publicat arti
cole de medicină socială, sub pseu
donimul Ion Otescu. în aceste arti
cole, el a dezvăluit cauzele bo
lilor și mortalității ridicate în 
societatea capitalistă. „Unde poa
te să trăiască, să dăinuiască 
și să se dezvolte mai bine mi
crobul — scria el — ca în încă
perile întunecoase, lipsite de aer și 
lumină, în cartierele murdare, ne
pavate, necanalizate, noroioase ?“.

în perioada dinaintea intrării 
României în primul război mon
dial, dr. Ottoi-Călin, în calitatea 
sa de militant de frunte al mișcă
rii socialiste, membru în Comite
tul executiv al partidului social
democrat, a dus o luptă susținută 
pentru demascarea caracterului 
imperialist al războiului dus de 
marile puteri. Partidul socialist a 
organizat mari demonstrații de 
protest împotriva războiului, care 
au culminat cu eroica mani
festație de la Galați din 13 iunie 
1916, înăbușită în sînge de clase
le dominante. In ultimul număr al 
revistei Viitorul social (iulie 1916) 
apăru articolul lui Ottoi-Călin, in
titulat „13 iunie 1916 — martirilor 
gălățeni". în acest articol, Ottoi 
arăta că la Galați clasa stăpîni- 
toare organizase un măcel în masă 
„pentru a infringe hotărîrea și re
zistența poporului trezit la con
știința socialismului". Ideile socia
liste — scria el — au scos la su
prafață calitățile nobile ale po
porului, au oțelit energiile, au pre
gătit luptători gata de sacrificii.

Cînd România a intrat în război, 
în august 1916, doctorul Ottoi- 
Călin a fost concentrat ca medic 
de batalion. Doborît de tifos exan- 
tematic, pe cjare îl^contractase în 
timp ce-și îngrijea bolnavii, sim
țind că i se apropie .sfîrșitul, el 
scrise soției sale : „Am nesfîrșita 
convingere că totuși socialismul va 
învinge".

Idealul în care a crezut cu atîta 
tărie și căruia i-a consacrat întrea
ga lui energie și-a găsit întruchi
pare în zilele noastre în luminoa
sa realitate a României socialiste.

I. FELEA

TEATRE
• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(la Ateneul Republicii Socialiste 
România) : Concert BEETHOVEN. Di
rijor : MIRCEA BASARAB — 20,30.
• Teatrul de Operă și Balet : TRA- 
VIATA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : EURIDICE — 19,30, 
(sala Studio): TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
OPERA DE TREI PARALE — 19,30, 
(sala din str. AI. Sahia nr. 76 A) : 
DRAGĂ MINCINOSULE — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara' : SONET 
PENTRU O PĂPUȘĂ — 20, (la Tea
trul evreiesc de stat) : 3.3.3. — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului de Comedie) : CU CINE MĂ 
BAT — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : UN VIS 
VESEL — 9,30, FILE DE TEATRU — 
15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 11, (sala din str. Aca
demiei) : AMNARUL — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : PROFESORUL DH 
FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : DI
RECȚIA INIMĂ — 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul de seară • 19,15 
— Pentru cei mici : Joacă-te cu noi. 
Fanți I 0 19,25 — Pentru tineretul
școlar : Album artistic prezentat de 
elevii Liceului „Gheorghe Lazăr" din 
Sibiu 0 20,00 — Film : Omul invizibil 
0 20,30 — Cabinet medical TV 0 
20,50 — Cincisprezece minute în com
pania unei formații de muzică ușoară 
condusă de Valențiu Grlgorescu 0 
21,05 — Telecronica economică 0
21,35 — Film : Am ajuns și rege 
23,05 — Telejurnalul de noapte, Bu
letinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE

MELODRAMA 
FOCUL IRONIEI

a avut meritul de a fi adus pe 
scenă viața de fiecare zi a orașe
lor, a suburbiilor, necazurile oa
menilor din „păturile de jos". Dar 
tabloul mizeriei era zugrăvit, în
deobște, într-un spirit lacrimogen, 
ocolindu-se cauzele reale ale con
tradicțiilor sociale, iar finalul fe
ricit se întemeia pe mărinimia și 
caritatea celor bogați. Din această 
falsă viziune asupra realității de
curgeau situații și conflicte artifi
ciale, coincidențe naive, rezolvări 
neverosimile — de aceea melo
drama a devenit repede anacroni
că, însuși termenul ajungînd să 
sugereze un sentimentalism dul

ceag și ineficient. De la această 
idee au pornit creatorii „pseudo- 
melodramei" prezentate recent în 
premieră la Teatrul Nottara. Lu
crarea nu-și propune să dea o am
plă sinteză artistică ; este, de fapt, 
prelucrarea ironică a unei celebre 
melodrame, reprezentate și la noi 
în trecut, „Cele două orfeline". Exis
tă lungimi și repetări, mai ales în 
partea a doua — șl Fără îndoială 
că verva comică nu se menține e- 
gală pe întreg parcursul reprezen
tației. Dar, cu toate imperfecțiunile, 
textul spiritual al lui Eugen Mirea, 
muzica foarte melodioasă și adec
vată a lui H. Mălineanu, regia in
ventivă și plină de culoare a San
dei Mânu, scenografia care apare 
ea însăși ca un comentariu mali
țios al manierismului melodrama
tic, semnată de Liviu Popa, au con
tribuit la crearea unui spectacol 
plăcut, un divertisment amuzant și 
nu lipsit de miez. Amorul subit al 
tînărului aristocrat pentru biata 
cerșetoare, generozitatea patetică 
a contesei, aplanarea tuturor con
flictelor și dobîndirea mulțumirii 
generale datorită filantropiei și 
bunătății sufletelor „nobile" — a- 
ceste formule factice au apărut în 
tot ridicolul lor, rîsul lucid pe ca- 
re-1 stîrnesc constituind totodată o 
pavăză împotriva unei literaturi 
romanțate sau a unor filme siro
poase, cu care publicul se mai în- 
tîlnește uneori și astăzi.

Pentru actori, pregătirea specta
colului a fost un bun exercițiu pro
fesional— căci teatrul modern pre
tinde un arsenal complex de mijloa
ce care include muzica, dansul, 
pantomima — și în același timp 
un prilej de a demonstra posibili
tăți uneori neașteptate. (In pa
ranteză fie spus, distribuțiile șa
blonarde și repertoriile închistate 
limitează treptat actorii, pe cînd în

faja unor solicitări noi o trupă 
poate începe să se învioreze, să 
renască șl să-și releve realele va
lori ; cîteva spectacole ale Teatru
lui Nottara, din ultimele stagiuni, 
au dovedit-o din plin). L-am putut 
vedea, astfel, pe Nucu Păunescu 
jucînd în travesti rolul babei Froc- 
hard, și chiar dacă unele îngroșărl 
au fost excesive, compoziția în an
samblu mi s-a părut interesantă și 
reușită. Am putut aprecia bunele 
calități comice de operetă ale ar
tistei Coca Enescu, umorul sec al 
lui Mihai Heroveanu, transpunerea 
lui Ion Punea în rolul unui „lum
pen’ temperamental, însușirile de 
mim ale lui Ștefan Tapalagă. Ro- 
dica Sanda Țuțuianu a satirizat 
clișeul „florii smulse din mocirlă* 
cu tot cortegiul său de tirade și 
gesturi grandilocvente. Printre in- 
terpreții care au întruchipat într-un 
mod personal diverse tipuri mai 
amintim pe Ion Igorov (Picard), 
Tony Zaharian (doctorul), Dorin 
Moga (Marchizul de Presle), etc. 
Dody Caian-Rusu, Cristina Tacoi, 
Camelia Zorlescu, Doina Ionescu, 
Anda Caropol au realizat, în grup, 
un fel de „comperaj" sul-generis.

Mi se pare îmbucurător că unii 
actori din generația tînără, prețuiți 
pentru creațiile lor în teatrul așa- 
zis „de dramă’, dispun de capaci
tăți scenice multiple, pot îmbina 
diverse forme de expresie. Oare 
performanțele fizice de care Vitto
rio Gassman se arată în stare în 
„Depășirea" îl împiedică să fie un 
mare actor clasic ? Eu cred mai 
degrabă că-1 ajută. In acest spirit, 
nu pot decît să-l felicit pe Ștefan 
Iordache pentru excelenta carica
tură a lui Roger, un personaj ori
ginal, care a rămas în memoria 
spectatorilor și care, pentru actor, 
înseamnă confirmarea dintr-un 
unghi nou a unor resurse bogate. 
Am mai semnalat știința Lilianei 
Tomescu de a cînta inteligent (un 
dar, din păcate, rar întîlnit în spec
tacolele noastre de revistă) ; e 
ceea ce a caracterizat și acum a- 
riile Henriettei — una din cele 
două orfeline. Cealaltă a prilejuit 
debutul promițător al Melaniei 
Cîrje, care s-a „distanțat" de per
sonaj, redînd cu umor, deși nu fără 
un anume farmec, reacțiile acestuia.

Convențiile genului cereau, după 
părerea mea, un ritm mai alert. 
Unele scene (cum ar fi pogorîrea 
din ceruri a tatălui și a mamei) 
puteau lipsi fără pagubă, după 
cum cîteva prezențe actoricești au 
rămas șterse. Dar regia are meri
tul de a fi stimulat fantezia princi
palilor interpreți, păstrînd măsura 
și bunul gust, armonizînd elemen
tele componente Mie spectacolului, 
ceea ce era foarte important. Pen
tru că parodia muzicală e un gen 
ușor (de ascultat) dar greu (de in
terpretat).

Andrei BALEANU

0 A FOST ClNDVA HOȚ — cinema
scop : Patria — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, București — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, Modern — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ultimele 
două cinematografe completarea Răși
nari), Feroviar (completare Pasiuni)
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15.
0 BEATA : Republica — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele 
completarea Pîrvu Mutu-zugravul). 
0 BARCAGIUL — cinemascop : Lu
ceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Festival — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15 (la ambele comple
tarea Energia).
O Mizerabilii (seria I și a Il-a).: Ci
nemateca (completare Mamzelle flțvir- 
lot) — 9, 12,30.
0 CEA MAI FRUMOASĂ : Capitol -4 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 VANINA VANINI : Victoria — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Fla
mura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 CE S-A ÎNTlMPLAT CU BABY 
JANE I : Central — 10; 12,30; 15,15; 
18; 20,45, Viitorul — 15,30; 18; 20,30. 
0 ARȘIȚA — cinemascop : Lumina 
(completare Tîrguri șl iarmaroace) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, înfrățirea 
Intre popoare (completare Wilanov)
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : U- 
nion (completare Scoarțe populare) —< 
15; 17; 19; 21.
0 SOARELE ȘI TRANDAFIRUL —> 
ÎMBLÎNZITORUL — LACUL ZÎNELOR
— POVESTE CU IEPURAȘI — SU
PĂRARE — MICUL SCAFANDRU —t 
PUȘOK ȘI DRUJOK : Doina — 10.
0 PINGUINUL : Doina (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Crlșana) — 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,30, Gloria (com
pletare Plasma) — 10; 12,15; 16f
18,15; 20,30.
0 SECRETUL TRECUTULUI — PIC
TORUL DIN PRAGA — ÎN COSTUM 
DE SCAFANDRU — DEASUPRA PĂ- 
MÎNTULUI — MAESTRUL BOXSAZĂ
— POLITEȚE î : Timpuri noi — Y— 
21 în continuare.
0 PROCESUL ALB — cinemascop; 
Giulești — 15; 17,45; 20,30, Arta — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop: Dacia (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în re
giunea Crlșana) — 9,30—13,45 în con
tinuare ; 16; 18,15; 20,30.
0 OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Buzești — 14; 16,15; 18,45; 21- 
O PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Crîngași — 16; 19,15, 
Moșilor — 10,30; 15,30; 19,15.
0 ANI CLOCOTITORI : Grivița — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Aurora — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completarea Politețe ?).
0 WINNETOU — cinemascop (seria 
a Il-a) : Bucegi (completare Ceramica 
din Oboga) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Tomis (completare Arme 
ale cunoașterii) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Melodia (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Banat) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Unirea (completare O 
vînătoare neobișnuită) — 16; 18,15; 
20,30, Lira (completare Gara) — 15,30; 
18; 20,30.
C DEPĂȘIREA : Flacăra — 13; 15,30; 
18; 20,30, Drumul Sării — 15; 17,30; 
20, (la ambele completarea Șl acum... 
puțină gimnastică).
0 MUNCILE LUI HERCULE : Vitan 
(completare Cînd soția e plecată) — 
11; 16; 18,15; 20,30.
O TOM JONES : Miorița (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Crlșana) — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30, Pacea (com
pletare Sărbătorirea Unirii Principate
lor Române) — 11,30; 15; 17,45; 20,30. 
0 VIZITA — cinemascop : Munca —- 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 DUMINICA LA ORA 6 : Popular 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat)
— 16; 18,15; 20,30.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Cosmos (completare în Cosmos) — 
15,45; 18; 20,15.
0 ȘAH LA REGE: Colentina (comple
tare Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române) — 16; 18,15; 20,30.
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Volga 
(completare Coșul) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45: 21.
0 FATA DIN JUNGLA : Floreasca -> 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 GUSTUL MIERII : Rahova (comple
tare Cronică la un miracol) — 15,30; 
18; 20,30, Cotroceni (completare Re- 
dați-ne viața) — 15,30; 18; 20,30.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Pro
gresul (completare Adam și Eva în 
Flat lux) — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 SAȘA : Ferentari (completare Săr
bătorirea Unirii Principatelor Româ
ne) — 16; 18,15; 20,30.
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tățile aă se aplice ca perseverență măsurile 'de selecție fl ameliorare a 
raselor, să se prevadă creșteri mai mari ale electivelor de animale. 
In cele ce urmează, ne propunem să redăm cîteva din preocupările 
actuale ale lucrătorilor din agricultură privind creșterea electivelor 
șl Îmbunătățirea lor calitativă în scopul măririi producției de carne, 
lapte șl alte produse

Cooperativa agricolă din BujorenI, raionul Drăgăneștl-Vlașca, a dezvoltat sectorul zootehnic, care a adus, în 
1965, un venit de 1 400 000 Iei Foto : R. Costin

CRESCUTE ANIMALELE TINERE
Problemele reproducției 

nu pot fi separate de cele 
ale creșterii animalelor ti
nere. Facem această preci
zare pentru că, pînă nu de 
mult, în cooperativele agri
cole din raionul Slatina se 
urmărea mai mult obținerea 
produșilor și mai puțin 
creșterea lor. Din această 
cauză, prea puține dintre 
vițele ajungeau la maturi
tate, fondul de carne asigu- 
rîndu-se cu tineret bovin 
mascul ori femei, întîrziat 
în creștere și predat spre 
consum în condiții neren
tabile. Tineretul bovin dă
dea astfel un tribut serios 
la procentul de tăieri ne
economice.

Pornind de la aceste con
siderente, consiliul agricol 
raional Slatina și-a pro
pus 
mod 
rea
Iată cum am procedat. In 
1963, pentru a demonstra 
eficiența creșterii tineretu
lui taurin în condiții bune, 
am organizat la coopera
tiva agricolă de pro
ducție din Curtișoara o 
experiență care s-a do
vedit deosebit de utilă. 
Conducerea cooperativei a 
fost îndrumată să pregă
tească pentru viței cel mal 

’ bun grajd, pe care l-a trans
format, treptat, în creșă. In 
interiorul grajdului au fost

amenajate boxe. Pînă la 
vîrsta de 20 zile, vițeii erau 
hrăniți cu lapte matern. 
După înțărcare, vițeii au 
fost lotizați în grupe mari, 
rația variind de la grupă 
la grupă. Consiliul de 
conducere al cooperativei 
s-a preocupat de asigu
rarea unor furaje de cali
tate și de aplicarea unei 
îngrijiri corespunzătoare. 
Loturile de viței au fost în
credințate unor îngrijitori 
pricepuți, instruiți în cele 
mai mici amănunte de că
tre inginera cooperativei, 
tov. Maria Ștef. Brigadierul 
zootehnic. Dumitru Trifu, a 
tinut o evidență strictă a 
sporului în greutate, datele 
fiind trecute într-un registru 
special.

In noiembrie 1964, cînd 
totul era pus la punct, iar 
rezultatele deveniseră evi
dente, consiliul agricol a 
organizat la cooperativa 
din Curtișoara un schimb 
de experiență avînd ca 
temă creșterea tineretului 
taurin. Au participat preșe
dinți, brigadieri, îngrijitori 
din cooperativele agricole, 
precum și numeroși specia
liști. Inginera Maria Ștef a 
expus noul mod de organi
zare a creșterii tineretului 
taurin, precum și realizări
le dobîndite. Au urmat dez
bateri fructuoase, particl- 
panților recomandîndu-li-se

să pună neîntîrziat în prac
tică cele văzute la Curtl- 
șoara. Ca urmare, în multe 
cooperative ca Optași, Mo- 
goșești, Movileni, Slătioa- 
ra, Brîncoveni, Teslui, Va
lea Mare, Turia, Poboru, Tă- 
tulești, Brebeni, Slatina și 
Scornicești s-au construit 
creșe pentru viței. .în alte 
unități au fost transformate 
în creșe cele mai bune 
grajduri. In același timp, 
consiliile de conducere au 
repartizat pentru loturile de 
tineret bovin cele mai bune 
furaje și s-a introdus cîntă- 
ritul lunar al vițeilor.

La ce rezultate s-a ajuns? 
Pînă în toamna anului 1964, 
în majoritatea cooperative
lor agricole din raion, vițeii 
aveau la înțărcare o greu
tate de 80—100 kg. După 
luarea noilor măsuri s-a 
reușit ca înțărcarea viței
lor să se facă la greutatea 
de 140—180 kg. Vițeii mas
culi sînt îngrășați și livrați 
la vîrsta de 6—9 luni, avînd 
o greutate de 200—220 kg. 
Exemplele sînt grăitoare. 
Cooperativa agricolă Mo- 
goșești a predat în 1965 
130 vițel de 6—9 luni, cu o 
greutate totală de 28 730 kg, 
încasînd 241 332 lei.

Consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole 
au acordat atenție creșterii 
animalelor tinere pentru

prăsilă. înainte de înțărca
re, vițelele sînt separate de 
masculi și hrănite cu cele 
mai bune furaje, bogate în 
proteină.

Cu toate neajunsurile de
terminate îndeosebi de de
ficitul de concentrate din 
această iarnă, tineretul 
bovin femei a crescut în lu
nile de stabulație cu 400— 
500 gr zilnic, față de 700— 
900 gr în lunile de vară. 
Cu asemenea sporuri s-a 
reușit ca, în cele mai multe 
cooperative, animalele să 
realizeze o greutate de 
220—240 kg la vîrsta de 12 
luni șl de 300—360 kg la 
vîrsta de 18—20 luni, cînd 
vițelele sînt pregătite pen
tru montă. Aceste cifre se 
referă la vițelele din rasa 
brună, zonată pentru raio
nul nostru și la metișii a- 
cestei rase.

Prin creșterea rațională a 
tineretului bovin, coopera
tivele agricole din raionul 
nostru vor reuși ca, în ur
mătorii ani, să mărească 
turma de bază cu exem
plare bine dezvoltate și 
productive și să îmbunătă
țească structura efectivelor 
de bovine.

Simo STELIAN
medic veterinar, șeful 
secției de creștere 
a animalelor, Consiliul 
agricol raional Slatina

Pe unități, chiar și în con
diții asemănătoare, crește
rea efectivelor este inega
lă. Anul trecut, din cele 40 
de cooperative agricole din 
raion, în 18 nu s-au realizat 
efectivele prevăzute la ta
urine, în 19 la porcine și 
27 la ovine. în ce privește 
producția de lapte și sporul 
în greutate al animalelor 
tinere, cooperativele din 
raion dețin ultimul loc pe 
regiune. Care sînt cauzele?

După cum se știe, crește
rea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea structurii 
turmei de bază și creșterea 
producției sînt condiționate 
de organizarea judicioasă a 
reproducției, hrănirea și 
îngrijirea corespunzătoare. 
Asigurarea acestor cerințe 
era prevăzută în hotărîrea 
plenarei amintite. Să ve
dem cum au fost îndeplini
te. Ne oprim la cooperati
va din Tălpigi. Nu este 
prea greu să ne dăm sea
ma că la ferma de anima
le este vorba de o proastă 
gospodărire. Tineretul tau
rin nu este bine adăpostit 
și furajat. îngrijirea ani
malelor se face de către 
oameni lipsiți de califica
rea necesară. Nu se ține

nici o evidență a produc
ției realizate. Nici nu e de 
mirare că în ultimele 13 
luni, de la 107 vaci s-au ob
ținut doar 40 de viței. Lip
suri asemănătoare există 
ta cooperativele din Cu
dalbi, Munteni și altele.

„Biroul raional de partid 
a cunoscut bine această sta
re de lucruri1* — ne spune 
tov. Gheorghe Iacob, se
cretar al comitetului raio
nal de partid. Atunci ce 
măsuri s-au luat pentru li
chidarea lipsurilor existen
te, pentru îndeplinirea 
punct cu punct a hotărîri- 
lor plenarei amintite ? Din 
păcate, totul s-a limitat la 
criticarea consiliilor de 
conducere ale unor coope
rative. Nu s-a analizat 
de ce unii specialiști 
din cooperativele agricole 
și de la circumscripțiile ve
terinare nu întocmesc pla
nuri de măsuri judicioase 
și nu urmăresc continuu 
cum pot fi realizate. De 
pildă, ing. Teodor Petrea- 
nu de la Tălpigi și Flo
rin Mihălcescu de Ia Bar- 
cea nu s-au preocupat nici
odată de rezolvarea pro
blemelor privind îmbună
tățirea reproducției anima-

lelor. Ei nu cunosc bine 
nici prevederile planului de 
producție privind sectorul 
zootehnic. Despre acestea 
arareori își amintesc și se
cretarii comitetelor de par
tid din cooperativele agri
cole Brăhășești, Matca, 
Nărtești și altele. Astfel de 
situații explică de ce hotărî- 
rile plenarei comitetului 
raional de partid nu se în
deplinesc.

Cu toate măsurile între
prinse, controlul și îndru
marea permanentă pe te
ren din partea organe
lor de specialitate conti
nuă să lipsească. Nefiind 
sprijinite în mod practic și 
eficient de către organele 
raionale pentru a înlătura 
cauzele care frînează dez
voltarea sectorului zooteh
nic, anul trecut 21 de coo
perative au prevăzut să 
realizeze producții de nu
mai 1100 litri lapte de fie
care vacă furajată. „Avem 
peste 600 vaci care dau 
numai cîțiva litri lapte pe 
zi" — ne spune președinte
le consiliului agricol raio
nal. El însă nu explică de 
ce aceste animale au de
venit slab productive. Or, 
răspunsul nu poate fi decît

unul singur: pentru că au 
fost prost îngrijite șl fura
jate. In raion există unele 
cooperative de producție ca 
cele din Furceni, Umbră- 
rești și altele, unde aseme
nea vaci, considerate cu 
2—3 ani în urmă slab pro
ductive. datorită îmbunătă
țirii condițiilor de hrănire 
și îngrijire au ajuns să dea 
peste 2 000 litri lapte anual. 
Nu a existat însă preocupa
re pentru generalizarea a- 
cestei experiențe bune.

Comitetul raional de par
tid, consiliul agricol raio
nal au întreprins în ulti
mul timp unele acțiuni de 
îmbunătățire a organizării 
muncii în ramura creșterii 
animalelor. Conferința de 
constituire a uniunii raio
nale a cooperativelor agri
cole a stabilit, de aseme
nea, unele măsuri în aceas
tă direcție. Dar aceste mă
suri, oricît de bune ar fi, 
pot avea o valoare reală 
numai atunci cînd se ac
ționează susținut și multi
lateral, cu răspundere 
competență, pentru a 
duse la îndeplinire.

despre calitatea 
unor produse

Pînă se hotărăște să cumpere 
mobilă pentru un dormitor sau o 
sufragerie, cetățeanul colindă ma
gazinele, compară între ele diferita 
garnituri expuse, le cercetează cu 
atenție. în cele din urmă, cumpă
rătorul alege modelul preferat. în 
scrisorile lor, mai mulți cititori ne 
sesizează că uneori, între garnitura 
primită din depozit și 
același tip 
există 
plăcut mult sufrageria tip 
lea*, fabricată la complexul 

a lemnului
scrie AUREL

cea de 
magazin 
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DEA, Inspector la secția de învăță- 
mînf a raionului Găeșfi. Dar, după 
ce am dus-o acasă ți am desfăcut 
ambalajul, am observat că furnirul 
are pete și se cojește, că se des
face din încheieturi. Am sesizat 
imediat magazinul, cerînd să vină 
cineva să constate și 
lipsurile. Conducerea acestuia a fă
cut demersuri la 
„1 Mai* Găești, dar 
cut și m-am ales doar cu promisi
uni. Termenul de garanție expiră și 
va trebui să cheltuiesc alți bani 
pentru a șterge de pe piesele mo
bilei urmele neglijenței celor care 
au fabricat-o. Tn loc să am o mo
bilă bună pentru cei 5 500 de lei 
pe care i-am plătit, m-am ales cu 
neplăceri și pagube*.

Cele semnalate în această scri
soare trebuie privite cu toată serio
zitatea de către conducerea C.I.L. 
Pitești. Prin îmbunătățirea organi
zării muncii și întărirea controlului 
de calitate, trebuie să se asigure 
ca pe poarta fabricii să nu mai iasă 
produse de proastă calitate. De ase
menea, se impune un control efici
ent asupra felului în care își în
deplinesc obligațiile întreprinderile 
care execută remedieri în cadrul 
termenului de garanție.

în alte scrisori adresate redacției 
se ridică problema calității materia
lelor de construcție. în legătură cu 
aceasta, T. POPESCU, de la T.R.C. 
Ploiești scrie :

„La ridicarea unor locuințe du
rabile și confortabile contribuie în 
mare măsură calitatea materialelor 
folosite. Dar fabricile care produc 
materiale* de construcții nu acordă 
întotdeauna atenția cuvenită calită
ții. Anul trecut, de la fabricile din 
Tîrgovișfe și Roman am primit cără
mizi care n-au corespuns toleranțelor 
dimensionale admise de standarde, 
Iar cimentul primit de la Fienl șl

Bicaz n-a dat uneori rezultatele do
rite la probele de rezistență. Pro
ducătorii de binale — printre care 
I.F. Cîmpina și Combinatul de in
dustrie locală Cîmpina — utilizează 
la confecționarea ușilor și ferestre
lor lemn de calitate inferioară, ne
uscat, care 
montare.
D.R.E.F.-Bacău 
mensiunilor cerute, este 
lemn umed, 
calitate ne-au sosit și de 
de băi și radiatoare din 
Fabrica de țevi sudate din lași, 
Uzina metalurgică Bacău

Speram ca în acest an să nu pri
mim asemenea materiale. Dar unii 
furnizori continuă să livreze șantie
relor noastre materiale de calitate 
necorespunzătoare. Este necesar ca 
forurile de resort să ia măsuri ho- 
fărîte pentru îmbunătățirea calității 
materialelor de construcții*. In
tr-adevăr, nu se poate admite ca 
fondurile alocate de stat pentru 
construirea de locuințe să fie chel
tuite pe uși și ferestre strîmbe, par
chete mișcătoare sau instalații sa
nitare ce se defectează cînd loca
tarul abia începe să le folosească.

într-o altă scrisoare trimisă re
dacției se subliniază că proasta ca
litate a unor materiale este o pie
dică în realizarea planului pe u- 
nele șantiere industriale. Construc
torii de la Ișalnifa-Craiova se stră
duiesc să termine noua fabrică de 
polivinil, ca să poată intra în func
țiune la data stabilită. Ei întîmpină 
însă greutăți în executarea lucrări
lor din cauză că nu pot monta tîm- 
plăria ambufisată produsă de sec
ția din Ploiești a întreprinderii In
dustriale de produse pentru cons- 
trucții-Bucureșfi. „Această tîmplărie 
a fost confecționată anapoda, sem
nalează tehnicianul GHEORGHE 
SOCOTEANU, de Ia I.S.C.M.- 
Craiova. Grunduirea fîmplăriel nu 
s-a făcut după prescripțiile din pro
iect, iar ferestrele n-au fost execu
tate pe același șablon. Au so
sit delegați de la întreprinderea 
producătoare, s-au purtat discuții, 
s-au încheiat procese-verbale, dar 
rezultatele nu se văd. Constructorii 
n-au ce monta, iar lucrările înfîrzie*.

Forurile de resort și conducerile 
întreprinderilor respective au dato
ria să ia măsurile organizatorice șl 
tehnice ce se impun pentru ca fie
care produs să fie realizat la nivelul 
cerințelor crescînde, îndreptățite 
ale consumatorilor.

se deformează după 
Parchetul livrat de 

nu corespunde di- 
făcut din 

Produse de proastă 
la Fabrica 
București,

etc.

fost aduse și proiectelor pentru 
mașina de trefilat sîrmă, de îndoit 
profile, ciurul vibrator și pentru 
alte utilaje tehnologice.

Evident, asigurarea proiectelor 
de execuție la termen și la un ni
vel calitativ superior constituie 
doar primul pas — ce e drept, 
foarte însemnat — în vederea li
vrării ritmice a utilajelor și ma
șinilor. Din practica uzinei se des
prinde că fot atît de Important este 
să perfecționăm continuu organiza
rea fluxului tehnologic, să încăr
căm cît mal deplin mașinile, să depis
tăm șl să lichidăm locurile înguste. 
Dar cel puțin în cazul nostru, 
esențial este să întocmim o pro
gramare științifică a fabricației — 
pe secții și ateliere, pe trimestre, 
luni, decade și chiar zile — și să 
o respectăm cu rigurozitate. De ce 
spun acest lucru? Anul trecut a 
apărut o situație neobișnuită. In 
ciuda faptului că în fabricație se 
lansase un mare număr de co
menzi, puține din ele erau gata la 
termenele prevăzute. La un mo
ment dat, ne-am trezit cu un 
volum ridicat de producție neter
minată, ceea ce, firește, influenta 
negativ situația financiară a între
prinderii și ne provoca greutăți în 
îndeplinirea obligațiilor contrac
tuale. O atare stare de lucruri — 
generată de programarea și urmă
rirea defectuoasă a producției — 
nu mai putea fi tolerată. Condu
cerea uzinei a creat o grupă de 
organizare a producției, care a a- 
nalizat 
cauzele 
măsură 
lansare 
trarea eforturilor colectivului spre 
finisarea producției neterminate și 
realizarea comenzilor cu termene 
de livrare depășite. In toate sec
toarele, fiecare reper a fost pro
gramat pe baza unor grafice, ținîn- 
du-se seama atît de cantitățile de 
piese necesare montajului, cît și de 
existența unor stocuri normate în
tre secții, care să asigure conti
nuitatea întregului flux tehnologic.

Concomitent, așa după cum am 
amintit, s-a urmărit încărcarea ra
țională a capacităților de produc
ție ale utilajelor. Lucru firesc, 
dacă se are în vedere că în uzină 
au fost montate, în ultimul timp, 
numeroase mașini cu un grad ridi
cat de tehnicitate, cum sînt strun-

în amănunt și operativ 
și a propus — ca o primă 
— reducerea ritmului de 
a comenzilor și concen-

gurile automate, semiautomate și 
cu comandă program. Pe ce căi ? 
Prin lărgirea gamei reperelor care 
se prelucrau pe aceste mașini, ceea 
ce a avut drept rezultat o creș
tere de 2—3 ori a productivită
ții muncii. în prezent, peste 80 la 
sută din operațiile de strunjlre ale 
reperelor unui nou produs — be
toniere — se execută pe aceste uti
laje de mare randament.

In ultimul timp, au fost luate 
șl alte măsuri în vederea perfec
ționării organizării procesului teh
nologic, care vor avea efecte fa
vorabile asupra întregii activități 
a uzinei. S-a înființat o linie pen
tru turnarea pieselor în coji de 
bachelită — prin care se va re
duce simțitor volumul prelucrări
lor mecanice — s-a realizat o nouă 
sectorizare a producției și s-a creat 
un atelier de subansamble. Un 
accent deosebit a fost pus în acest 
an pe normarea științifică a ope
rațiilor tehnologice. Diferențele 
exagerate între normele de reali
zare a unor repere s-au înlăturat. 
Tot în ultimul timp a fost rezolvată 
șl o altă problemă : asigurarea asis
tentei tehnice în toate schimburile, 
prinfr-o repartizare mal (udicioasă a 
cadrelor de tehnicieni șl ingineri.

Deși situația respectării obliga
țiilor contractuale de livrare este 
acum incomparabil mai bună față 
de anul trecut, ea nu ne mulțu
mește. In ianuarie și februarie 
n-am reușit să livrăm Combinatu
lui chimico-metalurgic din Baia 
Mare o foarfecă ghilotină pentru 
plumb, iar noii fabrici de mate
riale refractare din Alba Iulia — 
cîteva elevatoare hidraulice. Fi
rește, vom face totul pentru ca în 
cel mai scurt timp să ne îndepli
nim și aceste comenzi. Dar se ri
dică o problemă. Acum, la mijlocul 
lunii martie, uzina nu are nomi
nalizate peste 30 la sută din sor
timentele de utilaje pe care ur
mează să Ie fabricăm și să le 
livrăm beneficiarilor în 1966. 
Solicităm ministerul nostru, precum șl 
Ministerul Industriei Chimice, Minis
terul Industriei Metalurgice, Ministe
rul Industriei Alimentare să ne trimită 
de urgentă toate comenzile șl docu
mentația tehnico-economlcă necesară. 
Pe această bază vom reuși să ne 
aprovizionăm din timp cu mate
rialele necesare, să pregătim și să 
programăm judicios producția, să 
livrăm la termen utilajele tehno
logice destinate diferitelor obiec
tive industriale.
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Frontonul templului Atenei din Egina, tnfățtșind lupta dintre greci șl troeni 
(restaurație).
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Momente tragice aMARILE STILURI SI EPOCILE LOR
Folosit în înțelesuri diferite unele de al- 

tele,cuvîntul stil a luat în ultimele dece
nii o semnificație cuprinzătoare.

O operă de artă exprimă, în primul 
rînd, factura personală a autorului ; în 
această privință se poate vorbi de un stil 
al lui Rubens sau Brăncuși. In același 
timp însă, opera prezintă un șir de ca
racteristici comune cu arta întregii epoci 
din care face parte. Cercetătorii au re
marcat că între diieritele opere artistice 
și felul de a gîndi și a simți al oamenilor 
dintr-o anumită civilizație, ca și între 
structura vieții lor economice, sociale și 
politice se ailă legături intime, care în
mănunchează toate aceste manifestări, 
dîndu-Ie o pecete comună : ne aflăm, 
astfel, în fața stilului aeneral al unei 
culturi sau al unei civilizații.

In mod curent, noțiunea de stil este 
însă luată în accepția unei structuri ar
tistice comune unei anumite epoci cultu
rale — de pildă, stilul clasicismului antic 
greco-roman, stilul gotic, stilul baroc etc.

în acest sens, ne propunem, într-un ci
clu de articole, o prezentare rezumativă 
a caracteristicilor cîtorva stiluri mai im
portante din istoria arhitecturii.

1. Antichitatea
luată drept model, un 
ideal de perfecție, mă
sură și armonie, care 
a influențat, direct sau 
indirect, viața spiritua
lă a timpurilor mal noi. 
Clasicismul greco-roman 
a fost astfel un punct de 
plecare, nu numai al vie
ții artistice, dar și al în
tregii culturi moderne.

în cultura elenă, mai cu 
deosebire, manifestările 
vieții spirituale au cunos
cut o mare expansiune 
creatoare ; omul era călă
uzit de Idealul de a fi o 
ființă completă, deopotri
vă ca perfecțiune fizică și 
dezvoltare morală, ca per
soană condusă de rațiune 
și de cultul frumuseții, de 
chemarea de a se depăși 
pe sine ; antichitatea ele
nă a reprezentat un mo
ment istoric în care toate 
puterile spiritului și ale 
creației erau închinate 
cetății, deci colectivității, 
de bună seamă în limi
tele pe care le îngăduia 
democrația sclavagistă. 
Acest ideal de viață a 
condus la înfăptuiri spiri
tuale variate, din care, în 
acest articol, nu vom men
ționa decît cîteva din va
lorile artistice, referitoare 
la viziunea arhitecturală.

Omul civilizației elene 
a rezervat creațiile artisti
ce domeniului public; 
arta acestui timp a cunos
cut eflorescența arhitec
turii, a porticelor, a sta
dioanelor, a sălilor hipos- 
tile, a construcțiilor fune
rare ; interesul mulțimilor 
pentru arta dramatică a 
condus la construcția tea-

Aur și mirodenii... 
Mirodenii și aur. Iată 
cele două cuvinte 
magice care înfier- 
bîntă spiritele seco
lelor XV șl XVI, iată 
ce caută cu pasiune 
navigatori, negustori 
și aventurieri dornici 
de a se îmbogăți.

Astăzi este greu de 
imaginat căutarea pe 
care au avut-o miro
deniile în veacurile 
Evului Mediu la 
curțile regale și prin
ciare 1 Bogăția în
cepe să fie măsurată 
în pungi și saci cu 
piper, scorțișoară și 
alte mirodenii; aces
tea ajung să nu se 
mai cîntărească în 
argint, ci în aur 1 
Comerțul cu mirode
nii era atît de renta
bil, înctt el a adus o 
mare contribuție la 
strălucirea și puterea 
Veneției, Genovei și 
altor orașe-republici. 

Dar în secolul al 
XVI-lea, cînd arabii și 
apoi turcii și-au insti
tuit conirolul asupra 
Orientului Mijlociu, 
comerțul cu mirodenii 
se vede grav primej
duit. Trebuiau găsite 
alte căi comerciale 
decît vechile drumuri 
de uscat prin Egipt, 
Siria, Persia. Iar a- 
ceste căi nu puteau 
fi decît drumurile 
maritime 1

Navigației 1 se a- 
duc o serie de îm
bunătățiri — ca mo
dificarea pînzelor, 
adaptarea cîrmei la 
pupa corăbiei, folosi
rea busolei; conco
mitent, începe folosi
rea armelor de foc.

Și navigatorii por
nesc să caute dru
muri maritime spre 
„Țara mirodeniilor*.

Așa a început una din 
cele mai palpitante și dra
matice pagini din isforia o- 
menirii, care avea să ducă 
la „descoperirea* a noi 
continente, a unor noi țări 
și jinuturi, la o mai bună 
cunoaștere a globului pă- 
mînfesc, la imporfanfe cu
ceriri științifice, la intensifi
carea relațiilor comerciale 
mondiale, la apropierea ci
vilizațiilor umane. Pe hărțile 
timpului (sîntem la jumăta
tea celui de-al doilea mile
niu al erei noastre) apar 
Lumea Nouă, contururile din 
ce în ce mal complete ale 
Africii, nenumărate insule 
necunoscute pînă atunci eu
ropenilor, traseul primei 
călătorii în jurul lumii — 
dovedindu-se astfel că Pă- 
mînful e rotund.

Dar pe lîngă acestea, 
„drumul mirodeniilor* urma 
să aibă și alte aspecte, în
tunecate și tragice. „Fasta 
los sasfres descruben” — 
„Pînă și croitorii vor să 
descopere*, scrie exasperat 
în însemnările sale Amira
lul Oceanului, vestitul Cris- 
tofor Columb. Intr-adevăr, 
febra descoperirilor, a cău
tărilor de noi drumuri spre 
bogățiile ispititoare ale 
Orientului i-a cuprins pe 
toți...

Gustul pentru picant s-a 
transformat în foamea după 
posesiuni cît mai întinse — 
încîf „drumul mirodeniilor*, 
început cu aroma suavă a 
condimentelor exotice, s-a 
Încheiat cu constituirea de 
imperii coloniale din care 
unele s-au destrămat a- 
bia în zilele noastre. 
Dinfr-un anumit punct de 
vedere, escadrele pornite 
după mirodenii din portu
rile Spaniei șl Portugaliei, 
apoi Olandei, Franței și 
Angliei, joacă rolul unor 
cercetași ai colonialismului, 
sînt adevărate expediții de 
recunoaștere.

Drumurile

Cele trei ordine au al
cătuit modelele arhitectu
rale fundamentale, care 
s-au adaptat tuturor con
strucțiilor publice : teatre 
și propilee, odeoane și 
stadioane, 
particulare. Se creează 
astfel o ambianță artisti
că ce se va întîlni în for
me mereu schimbate, în 
toate cetățile grecești: 
Paestum, Olimpia, Atena, 
Delfi, Delos, Samos...

ritului atic, elegant și 
subtil, îmbinînd echilibrul 
și măsura, în rafinament 
și podoabă. Ordinul io
nic se recunoaște du
pă o coloană mai pu
țin masivă și mai ales 
după un capitel încovoiat 
în volută, în formă de 
coame de berbece. (E- 
rehteionul, sau Templul 
Victoriei fără aripi, din A- 
cropola 
pildă).

Vecinătatea perfecției 
partenonice nu întunecă 
grația pură a Erehteio- 
nului, templu de construc
ție complexă, consacrat 
în același timp zeiței Ate
na și lui Poseidon Ereh- 
teu. In acest edifi
ciu, idealul artistic al ge
niului elen — integrarea 
artelor în ansambluri ar
monioase — se înfăptu
iește într-o operă arhitec
turală, clădită pe măsura 
omului. Ornamentația 
templului ajunge, prin bo
găție a fanteziei, la jocul 
liber al imaginației ; 
sculptura devine parte

trelor în aer liber, ou zeci 
de mii de locuri; grija 
pentru interesul public a 
asigurat dezvoltarea ur
banismului sau construc
ția de fortificații; dragos
tea pentru corpul ome
nesc, întărit prin exerci
ții gimnastice, a creat 
arta statuară ; simțul cu
lorii și formelor, al ar
moniei muzicale, al po
eziei, au dezvoltat deo
potrivă pictura, arta mu
zicală și literatura — așa
dar o viață artistică, alcă
tuind un tot, care însă, 
din nefericire, nu a ajuns 
pînă la noi decît fragmen
tar, mutilat, înfățișat prin 
resturi de 
temple și 
plete.

Operele 
înfățișau separat, ci inte
grate în vaste ansambluri 
arhitecturale policrome, 
îmbogățite cu statui, tea
tre sau propilee, cum este 
gruparea de opere artisti
ce binecunoscută a Acro
polei de la Atena, doml- 
nînd teatrele de la poa
lele înălțimii, sau a Olim
piei, locul de cult șl al în
trecerilor atletice, din Pe- 
loponez.

Modelul arhitectonic 
grec, templul, alcătuiește 
o adevărată sinteză ar
tistică. Templul, casa zeu
lui, adăpostește locuința 
și imaginea statuară a a- 
cestuia; edificiul este în
conjurat de coloane și do
minat de un fronton, ade
sea împodobit cu statui 
și basoreliefuri ; în jurul 
zidului împrejmuitor, sus, 
sînt dispuse ornamentele 
frizei, diversificînd edifi
ciul. Construcția templu
lui a cunoscut o lungă e- 
voluție. Se pot deosebi, 
în structura templului 
după regiuni, două ordi
ne sau stiluri.

statui, ruini de 
opere incom-

artistice nu se

Ordinul doric. Templul Iul 
Theseu, din Atena

rimul ordin ca- 
dezvol- 
cetățile 

este 
masiv ; 

in cursul secolelor a îm
plinit o evoluție, și-a de- 
săvîrșit eleganța propor
țiilor și este probabil de 
origine orientală. Simplifi- 
cînd, ordinul doric se re
cunoaște după robustețea 
coloanei, 
sită de 
bită de 
Capitelul 
de piatră în patru muchii, 
abaca, pe care se spriji
nă arhitrava (partea de 
jos a porțiunii numite an- 
tablament, deasupra că
reia se atlă friza, domi
nată de cornișă). Exemple 
de temple dorice : Teseio- 
nul din Atena, Templul lui 
Poseidon din Paestum, 
și mai cu deosebire 
Partenonul.

închinat zeiței Atena, 
simbol al purității, Par
tenonul se înălța pe

Intrat în Istorie ca încrucișare de 
drumuri, locul care se numește astăzi 
Dealul Castelului a fost pe rînd castru 
roman, cartier general al unei armate 
daneze șl, ulterior, cetățuie norman
dă, clădită de Wilhelm Cuceritorul, 
la doi ani după lupta de la Hastings. 
De la ea n-a mai rămas decît dîmbul 
gol. Cu șapte secole în urmă, locul 
ostașilor împlătoșațl au început a-l 
lua treptat dascăli1 și discipolii. Pri
mul colegiu, Peterhouse, a apărut în 
1284, iar alte 7 i-au urmat în prima 
jumătate a secolului XIV. Astăzi exis
tă aici 28 de colegii, în care mai bine 
de 9 000 de studenți aspiră la mult 
invidiata diplomă „Cambridge’, cu 
nimic mai prejos decît perechea și ri
vala ei de la Oxford.

în acest sanctuar al normelor secu
lare, tradiția supraviețuiește numai 
acolo unde nu contravine în mod 
fundamental înnoirilor. Adesea ce
dează. Chiar recent, studenții 
de la Trinity College — cel mai mare 
din întreaga universitate — au obținut 
istorica învoire de a-și invita colegele 
lor la masă. După 450 de ani de 
discriminare, primul picior de fată a 
trecut în fine pragul acestui străvechi 
colegiu, cu alai de reporteri, foto
grafi și cu mare vîlvă. Exclusivismul 
masculin și-a pierdut din rigiditatea 
sa medievală abia spre sfîrșitul seco-

re s-a 
tat în 
doriene 
sobru,

care este lip- 
soclu și sco- 
largi caneluri. 
susține o tăblie

culmea Acropolei atenie
ne, strălucind policrom 
din depărtare; urmele de 
culori rămase pe frize au 
arătat, în adevăr, că edi
ficiul a fost colorat în al
bastru, roșu și auriu.

împrejmuit de coloane 
dorice, templul adăpos
tea statuia zeiței, durată 
de Fidias în aur și ivo
riu; numeroasele basore
liefuri care împodobeau 
frizele, înfățișînd scene 
mitologice referitoare cu 
deosebire la faptele zei
ței sau la serbările popu
lare periodice care aveau 
loc pentru slăvirea ei, dă
deau construcției semni
ficația unei expresii a 
tregului geniu artistic 
len, ajuns la epoca lui 
împlinire. Partenonul 
a fost numai un templu ; 
a fost un adevărat mu
zeu.

Un studiu îndelung și 
răbdător, săvîrșit în se
colul trecut de arhitectul 
englez Penrose, vădește 
subtilitatea cu care a fost 
conceput edificiul, expli- 
cîndu-i în parte impresia 
de robustețe și grație : 
construcția generală a 
templului ca șl dispoziția 
coloanelor nu este rigu
ros octogonală, ci re
prezintă un trunchi de 
con; în prelungire ideală, 
liniile directoare ale co
loanelor și contururilor 
edificiului nu sînt para
lele, ci se întîlnesc în 
sus, în spațiu. S-a mai 
arătat, de 
că planurile orizontale 
ale frizelor, 
lor și frontoanelor pre
zintă o ușoară curbu
ră, inaparentă, abil cal
culată. Partenonul a în
semnat astfel, deopotrivă, 
artă și geometrie, intuiție 
și rațiune, echilibru și ra
finament al gîndului.

Ordinul doric este stilul 
unor populații cu carac
ter militar, sever, dintre 
care și oamenii Spartei ; 
această artă îmbină sim
plicitatea și forța, solidi
tatea formelor și sobrieta
tea liniei; în decursul tim
pului și în varietatea ope
relor care au împodobit 
cetățile grecești cu opere 
arhitecturale aparținînd 
acestui ordin, energia și 
severitatea construcțiilor 
s-au atenuat, căpătînd o 
eleganță și o armonie dis
crete, ce nu se relevează 
ochiului decît la o analiză 
foarte atentă, mai ales în 
opera majoră a ordinului, 
Partenonul, înfăptuită de 
Ictinos și Calicrate.

Ordinul arhitectural dez
voltat în cetățile ionlene, 
reprezentate prin Atena, 
capitala Aticei, sau cetă
țile din Asia Mică se 
definește prin grație și 
zveltețe. Este stilul spi-

-" j.-’V

asemenea,

arhitrave-

lului XIX, cînd au apărut primele 
două colegii pentru fete. Acum sînf 
cinci. Din 1948, studentele sînf în fine 
admise ca membre cu depline drep
turi ale universității.

Multe s-au schimbat, deși extrem de 
lent, de pe timpul cînd la examenul 
de admitere candidatului I se cerea 
să compună 24 de versuri latinești 
într-o singură zi, pînă la Laboratoa
rele Cavendish din zilele noastre,

xistă o unitate 
în echilibrul și 
armonia for
mei și a puri
tății liniei, în- 

templului 
de se-

Stilul corintic: coloană 
din mormîntul Iul Llzicra- 

tes, din Atena

din construcția arhitectu
rala ; cele șase cariatide 
păzind tata de răsărit a 
edificiului reprezintă co
loane sprijinitoare, cane- 
lurile fiind înlocuite prin 
faldurile veștmintelor. E- 
rehteionul înfățișează far
mecul feminin, în forme 
delicate.

Mai tîrziu, către secolul 
V î.e.n., s-a dezvoltat și 
un stil corintic, care poate 
fi considerat ca o varian
tă a ordinului ionic; este 
un ordin mai 'fantezist, 
mai bogat și mai orna
mental, al cărui capitel se 
desfoaie în formă de frun
ză de acant. Originea a- 
cestui ordin este netăgă
duit grecească, dar ordi
nul și-a aflat dezvoltarea 
în arhitectura romană, de 
la sfîrșitul Republicii șl 
începutul Imperiului.

clădirea 
grec, mărturie 
ninătate a spiritului și 
vigoarea corpului uman, 
înfățișată în statui, mai 
ou deosebire în epoca 
„stilului sever' ; se stabi
lește astfel o unitate între 
modulul templului și ca
nonul, proporționalltatea 
ideală a corpului uman. 
Arta greacă este diversă; 
nu transpune plastic nu
mai olimpicul statuar și 
contemplarea în seninăta
te, ci descrie expresia 
veșnic reîmprospătată a 
vieții, în lungul unei de
veniri istorice frămîntate.

Reducerea artei gre
cești la cîteva modele 
schematice nu are însă 
decît o valoare relativă, 
îngăduind o orientare mai 
lesnicioasă a Iubitorului 
de frumos în varietatea 
unei efervescențe artistice 
care, în lungul secolelor, 
nu a încetat de a se îm
plini și a se diversifica. 
Trebuie să arătăm, în a- 
devăr, că arhitectura a 
alcătuit cadrul vast, în 
care s-a dezvoltat arta de 
o nesecată bogăție de for
me : sculpturi, basorelie
furi, ornamente, picturi, 
portice policrome. Con
strucția arhitectonică (tem
plu, stadion, teatru, gimna
ziu) alcătuia un adevărat 
cadru al întregii vieți so
ciale și artistice, manifes
tată cu deosebire în acti
vități publice, colective : 
serbări, procesiuni, întru
niri, Jocuri, artă dramati
că. In decursul unei lungi 
evoluții, între clădirile de 
lemn ale primelor secole 
și operele monumentale 
ale cetăților elenistice 
(Pergamon, Milet, Antio- 
chla) se situează însă pe
rioada celui de-al V-lea 
secol î.e.n., însemnînd a- 
pogeul geniului elen.

In această nesfîrșită 
gamă a arhitecturii elene, 
exprimînd o viață popu
lară în nesfîrșitele ei for
me de manifestare, domi
nă simțul măsurii, al ordi
nii, al vieții echilibrate, 
chiar atunci cînd această 
artă este însuflețită de e- 
lan nestăpînit. Universul 
grecesc înseamnă limită, 
ordine și simetrie.

„Drumul mirodeniilor’ 
spre Indii, Ceylon și Mo- 
luce, apoi, în căutare de căi 
mai scurte, spre „Indiile 
occidentale* spre Americi, 
rămîne astfel în istorie un 
drum al expansiunii și co
tropirii ; întregul lui par
curs este marcat cu trage
dii ce au loc deopotrivă 
pe uscat și pe ape, fiecare 
încărcătură de mirodenii 
descărcată la Lisabona, 
Rpfferdam și Londra avînd 
echivalent, nu numai în aur 
și argint, dar și în lacrimi, 
suferințe, vieți omenești.

I Preludiul 
unei drame

începutul îl face Pedro 
da Cavilhao pe care re
gele Portugaliei, Joăo II, 
îl trimite în 1487 spre în
depărtata coastă a Mala- 
barului în chip de... spion. 
Zece ani mai tîrziu, din 
portul Lisabonei ridică pîn- 
zele cele patru nave ale 
escadrei comandate de Vas
co da Gama.

a venit 
acesta 
gatul r 
belșug 
ți pipe 
fre pre 
doresc 
ginf ți 
bine".

Naiv, 
rie — 
avea s,' 

înfrui 
nului, '■ 
torc la 
două c< 
oameni 

„Dru 
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foc, cc 
imperii

Oraț 
prima 
Gama 
bine" 
jumătaf 
de exp 
urma t’ 
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mul - rr 
tea u 
20 de

Recoltarea piperului pe coasta 
Ilustrație din cartea Iul Marco 

(Secolul XIV)

Acesta navighează pe un 
idrum cunoscut portughezi
lor, de-a lungul țărmului 
vestic al Africii (și chiar 
mai în largul oceanului) 
spre Capul Bunei Speranțe, 
descoperit în 1488 de Bar
tolomeo Diaz. Armele por
tughezilor fac să curgă sîn- 
ge în porturile Mozambic șl 
Mombasa. La 20 mal 
1498, aruncă ancorele în 
fafa orașului Calicut.

După trei luni corăbiile 
portugheze ridică ancorele 
încărcate cu mirodenii, a- 
vantajos obținute în schim
bul mărfurilor aduse din 
Europa. Da Gama îi duce 
regelui lusitan din partea 
sultanului din Calicut un 
neobișnuit mesaj scris pe o 
frunză de palmier i „Vasco 
da Gama, nalr al curții fale,

Orient' 
de sîri 
liștll p.

In
4
m

țească, faimoasa „gown*, nu se 
îmbracă niciodată direct peste că
mașă, după cum fetelor nu le este 
permis să o poarte atunci cînd îm
bracă pantaloni ; este interzis cu de- 
săvîrșire : să fumezi cînd porți toga, 
să te cațeri pe clădirile universității, 
să aprinzi focuri în aer liber, să fragi 
eu pușca, să zbori (ca pilot sau pa
sager), să participi (pe scenă) la un 
spectacol public, să cumperi în rat#

trecut. Tînărul proaspăt admis est# 
de obicei sfătuit să apeleze la porta
rul colegiului și acesta îi va procura 
una. „cu trecut glorios*.

Peste 200 de societăfi, organizații, 
cluburi sportive, cercuri literare și ar
tistice alcătuiesc un fel de microcosm 
al lumii dinafară. In inima colegiului 
Churchill, unul din colegiile moderne 
construite în ultimii ani, m-am oprit 
în fafa avizierului, însoțitorul cotidian

ADIERI ÎNNOITOARE LA CAMBRIDGE
unde atomul a fost dezintegrat pentru 
prima oară. Cambridge se mîndrește 
cu titlul de „loc natal’ al erei nu
cleare, dar și cu severitatea cvasi- 
cazonă a regulilor disciplinare instau
rate cu secole în urmă între zidurile 
sale. Aici a fost creată, de pildă, mult 
temuta figură a Proctorului, cerberul 
păzitor al disciplinei, circulînd pe 
străzi în robă academică, însoțit de 
doi gardieni cu pălării înalte, cărora 
li se spunea „buldogi", în căutarea 
studenților delicvenți. Toga studen

de lire, sS 
rază de 25

mărfuri care depășesc 20 
folosești automobilul pe o 
de mile... dacă nu ai căpătat autori
zație expresă.

Mijlocul de locomoție general al 
studentului este 
puiți-vă cohorte 
menea vehicule 
în toate direcțiile 
ale Cambridge-ului, sau stînd reze
mate de zidurile roase, care de care 
mai veche ți mai ruginită, în funcție 
de numărul promoțiilor prin care a

bicicleta. închi- 
înfregi de ase- 

circulînd simultan 
pe străzile înguste

al vieții studențești. Aici poartă de
numirea de „ecrane*. Erau anunțate 
întruniri diverse ale cluburilor laburist 
și conservator 
partidele respective — 
late, cenacluri literare, 
sportive...

Mergînd pe urmele 
aflat și de activitatea 
marxiste, care deține o poziție pro
eminentă în viața politică a studen
ților din Cambridge. în cadrul ei au 
loc adunări săptămînale la care mem-

neafiliate însă la 
concerte, ba- 
antrenamente

unui afiș am 
unei societăți

brii societății Invită vorbitori în do
meniile economic, științific, cultural, 
istoric ; miercurea se organizează un 
stand de cărți marxiste în piața cen
trală a orașului, au loc seri de cîntece 
populare, poezie și teatru — o formă 

• devenită populară de împletire a ar
fei cu politica. Mi s-a spus că la 
Cambridge apar mal multe ziare, re
viste ți diverse publicații decît în 
oricare alt centru universitar britanic.

Rîul Cam, umbrit de sălcii și în
cins cu vechi poduri de piatră, curge 
domol de-a lungul parcurilor multor 
colegii. Este o luncă odihnitoare, de
numită „Backs’, fiindcă se află în 
spatele clădirilor colegiilor, unde stu
denții vin pentru a se recrea, a în
văța sau a se antrena în vederea 
întrecerilor de canotaj cu eternii lor 
adversari de la Oxford.

în centrul orașului, urbanistica mo
dernă a prins a-și croi pașii pentru 
hoteluri și magazine. Pe nesimțite, 
după atîtea secole, în jurul activi
tății universitare a crescut și s-a dez
voltat o așezare umană, în care 
trăiesc astăzi vreo 100 000 de locui
tori. Drept urmare, Cambridge a pri
mit, în 1951, statutul oficial de „oraș*. 
Era, înfr-adevăr, timpul.

Liviu RODESCU
Londra, marți#
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SOSIREA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
ROMÂNE DE LA CAIRO

Ministrul de externe al Franței 
va face o vizită în tara noastră L-AM CUNOSCUT

tuni la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Cairo, de
legația guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei Economice 
Mixte între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Unită. 
Din delegație au făcut parte Bu
jor Almășan, ministrul minelor, și 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. De
legația a fost însoțită de consilieri 
și de experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de Leontin Sălăjan, 
de Ianoș Fazekaș și Roman Mol
dovan, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, și de Maxim Ber- 
ghianu, Alexandru Boabă, Gheor
ghe Cioară și Ion Marinescu, mi
niștri, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor minis
tere.

Au fost prezenți Alexandre Ci- 
mon Argyropoulo, ambasadorul 
Greciei la București, și Mahmoud 
Badawi, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.A.U. la București.

★
în drum spre țară, delegația a 

sosit duminică la Atena. Pe aero
port, delegația a fost întîmpinată 

Vernisajul expoziției de tapiserie 
și sculptură mică din R.S.F. Iugoslavia

Începînd de luni, sala Dalles din Capi
tală găzduiește o expoziție de tapiserie și 
sculptură mică din R.S.F. Iugoslavia, alcă
tuită din peste 70 de lucrări realizate de 
artiștii plastici iugoslavi între 1960—1965. 
La deschiderea expoziției se aflau Pompi- 
liu Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și alte 
personalități ale vieții culturale. La ver
nisaj au luat cuvîntul sculptorul Ion Iri- 
mescu, vicepreședinte al Uniunii Artiști
lor Plastici, și ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, Iakșa Petrici.

• S-a terminat asfaltarea șoselei Bu- 
zău-Pogoanele-Slobozia. Prin darea în 
folosință a acestei rute, drumul din Mol
dova spre litoral se scurtează față de ve
chiul traseu (Buzău-Urziceni-Slobozia) cu 
peste 40 de kilometri.

In locul condicii de sugestii 55 
î și reclamațil

în întreaga țară, începînd din luna apri
lie se desființează „condica de sugestii și 
reclamații". Cumpărătorilor li se vor pune 
la dispoziție caiete cu file detașabile (bloc- 
notes-uri), iar sugestiile și sesizările vor fi 
introduse în cutii speciale, închise și sigi
late de întreprinderile sau organizațiile 
comerciale de care aparține unitatea res
pectivă. Ele vor fi colectate din aceste 
cutii cel puțin o dată pe săptămînă ; cetă
țenii vor fi informați în scris sau verbal, 
la cerere, despre modul cum au fost rezol
vate sugestiile lor.

de Emmanoil Kothris, ministrul 
comerțului, Spiros Tetenes, mi
nistru plenipotențiar, șef al Direc
ției Economice din Ministerul 
Afacerilor Externe. în aceeași zi, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Atena, M. Bălănes- 
cu, a oferit o masă în cinstea 
delegației guvernamentale româ
ne, la care au participat vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Greciei și ministru al afacerilor 
externe, Ilias Tsirimokos, minis
trul coordonării economiei — 
Constantinos Mitsotakis, ministrul 
apărării — Stavros Costopoulos, 
ministrul comerțului — Emmanoil 
Kothris. Masa s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

★
Luni delegația a sosit la Sofia. 

La aeroport, oaspeții români au 
fost întîmpinați de tovarășii Stan
ko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Konstan
tin Popov, președinte al Comite
tului pentru energetică și com
bustibil, Stoian Siulemezov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Liubomir An- 
ghelov, locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe, și alte persoane 
oficiale. Stanko Todorov a oferit 
în cinstea delegației române un 
prînz, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

• Continuînd seria manifestărilor de popu
larizare a valorilor de artă aflate în muzeele 
din țara noastră, Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România, în colaborare cu 
Muzeul de artă din Craiova, a deschis luni 
la Craiova Expoziția de tapiserie și ceramică 
franceză. Aici sînt prezentate piese de tapi
serie și ceramică din secolele XVII și XVIII.

Paradă a modei

în sala de marmură a C.C.A., coopera
tiva „Casa de modă" din București a pre
zentat Ieri, pentru membrii corpului di
plomatic, o colecție de modele de primă
vară.

• Duminică, la Baia Mare a fost des
chisă o expoziție retrospectivă Aurel 
Popp. Expoziția numără peste 100 de lu
crări de pictură, grafică, sculptură și al
tele.

lori în Capitalâ: lapovițâ șl ninsoare

Capriciu de iarnă in prag de primăvară
Tov. Constantin Stoica, șeful secției de prevederea timpului 

din Institutul meteorologic, ne informează :
„Intre aerul polar rece, care în anotimpul de primăvară 

tinde să se retragă spre făgașul Iul normal de la latitudinile 
mai nordice și aerul cald al regiunilor subtropicale, care 
tinde să-l înlocuiască, îndreptîndu-se spre regiunea noastră, 
apar deseori oscilații care schimbă brusc aspectul vremii. Așa 
se explică pătrunderile de aer rece destul de frecvente în 
prima jumătate a lunii martie și uneori chiar și în aprilie. O 
astfel de situație s-a produs ieri. Masele de aer polar ati in
vadat regiunile noastre determinînd scăderi importante ale 
temperaturii de 10 pînă la 20 grade în ultimele 24 de ore. 
Precipitațiile, la început sub formă de ploaie, s-au transformat 
în lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă depus în regiunile 
de cîmpie a atins aseară la ora 20 grosimea de 3—5 cm, iar 
în regiunea de deal și munte a depășit pe alocuri și 20 cm.

în următoarele 2—3 zile invazia de aer rece va continua să 
se facă simțită. Temperaturile vor fi în scădere accentuată în 
Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturi sub zero grade 
sînt de așteptat și în regiunile de cîmpie din sudul țării. 
Aceste scăderi vor fi favorizate de radiația nocturnă mai pu
ternică, consecință a înseninării cerului, după deplasarea 
frontului de ploi.

La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe al Franței,

Cronica

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Luni, 14 martie, ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe Tzen Iun- 
ciuan, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de a- 
creditare, în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze în 
Republica Socialistă România.

SEMNAREA UNUI ACORD 
ROMÂNO-FRANCEZ 

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR

La 14 martie, la Ministerul Trans
porturilor Auto, Navale și Aeriene 
a fost semnat Acordul de facili
tare a transporturilor rutiere de 
mărfuri și a tranzitului de măr

Maurice Couve de Murville, va 
face 6 vizită în țara noastră între 
25 și 28 aprilie a.c.

zilei
furi între Republica Socialistă 
România și Republica Franceză. 
Prin acest acord se stabilesc în 
mod reciproc condițiile de desfă
șurare și dezvoltare a transportu
rilor rutiere între ambele țări pe 
termen nelimitat.

Din partea Guvernului Republi
cii Socialiste România Acordul a 
fost semnat de Ion Baicu, minis
trul transporturilor auto, navale și 
aeriene, iar din partea franceză 
de Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București.

La semnare au fost de față Ni- 
colae Stere, adjunct al ministrului 
transporturilor auto, navale și ae
riene, funcționari superiori din a- 
cest minister și din Ministerul 
Afacerilor Externe și membrii de
legației franceze care au partici
pat la tratative.

(Agerpres)

L-am cunoscut pe Titulescu 
încă din 1915, cînd mi-a fost 
profesor de drept civil în ultimul 

an de facultate la București. Ca 
fizic, dădea o impresie izbitoare de 
tinerețe. Vestimentar, de o ele
ganță sobră și îngrijită.

Avea un dar neasemuit de a 
anima un material încîlcit și arid, 
precum și puterea de a cuceri pe 
fiecare ascultător în parte, însuși
re ce-i va folosi mai tîrziu pentru 
captarea de auditorii întregi. Jo
vialitatea sa naturală putea, la 
nevoie, să facă loc mîniei, reală 
sau simulată, cu un șirag de argu
mente rostogolite, de acuzări Vije
lioase ca apele mari, încît înșiși 
oratori încercați ai forurilor inter
naționale de mai tîrziu se scutu
rau, înfundîndu-și capul în umeri, 
de parcă îi lovea grindina.

încă din prelegerile lui la Fa
cultate era izbitoare tendința lui 
spre universalitate. Și, pe măsură 
ce înainta în cariera lui vertigi
noasă, tendința lua forme con
crete, chemînd la contribuție țări, 
popoare pentru făurirea păcii. Iată 
deci una din caracteristicile a ceea 
ce s-a denumit „fenomenul Titu
lescu".

Cu adevărat fenomen era oltea
nul acesta neaoș, pornit din ace
leași ținuturi care l-au dat pe 
Tudor Vladimirescu, pe Nicolae 
Bălcescu, din același străvechi pă- 
mînt; românul despre care cunos
cutul om de stat francez Edouard 
Herriot spunea : „Ce om extraor
dinar !... Acest ministru al unei 
țări mici face o politică mare f"

însă acea „politică mare" izvora 
nu din vreo năzuință de grandoa
re, ci din dragostea nedezmințită 
de țară a lui Titulescu, din voința 
lui de a-i promova interesele na
ționale și a o așeza la loc de stimă 
în complexul internațional, a o în
druma spre o politică de bună în
țelegere și cooperare cu statele din 
vecinătatea ei. El a militat pen
tru colaborarea cu Uniunea So
vietică, relevînd aceasta ca o 
necesitate constructivă pentru 
țară, ca o garanție a păcii. 
Cu aceeași nesecată energie milita 
pentru statornicirea bunelor rela
ții cu diferitele state din zona 
noastră geografică, în numele idei
lor de pace și cooperare interna
țională. De aci linia logică ce o 
urma acțiunea lui în „Mica înțe
legere", iar mai departe în profi
larea unei înțelegeri balcanice. în
dată după preluarea ministerului 
Afacerilor Străine, în 1927, Titu
lescu vădea preocuparea de a 
strînge și apropia relațiile cu aces- 
te-țări,. în vederea realizării pactu
lui balcanic de mai tîrziu. Eram pe 
atunci director-adjunct al presei 
în minister și am avut adesea pri
lejul de a vedea preocuparea lui 
Titulescu față de cunoașterea ță
rilor vecine.

Avea însușiri excepționale Titu
lescu : un intelect și un dinamism 
care spărgeau orice tipare, împie- 
dicînd așezarea personalității sale 
în vreo categorie. El era în ace
lași timp jurist, orator, diplomat, 
filozof al istoriei, economist. Titu
lescu te cucerea cu dărnicia talen
tului, muncii, tezaurului său de

PE TITULESCU
Al. Duiliu ZAMFIRESCU

idei șl de cultură umanistă ; dăr
nicia cu care-și consuma forțele, 
cu atîta abnegație încît încor
darea maximă în care a trăit i-a 
curmat viața la vîrsta de 56 de 
ani. Darnic al inimii lui, închinată 
dragostei de oameni — o dragoste 
vastă, vizînd omenirea în ansam
blu, pe care o dorea apărată de 
catastrofa unui al doilea război 
mondial.

L-am cunoscut în cele mai di
verse ipostaze ; căci acel șef ierar
hic, dar și spiritual, își făcea 
timpul necesar, în afară de vasta 
lui activitate politică, și pentru 
convorbiri încîntătoare, cărora nu 
le lipsea nici umorul — iar în cli
pele de destindere se bucura co
pilărește de povestiri și snoave.

în schimb, acest spirit atît de 
artist și disprețuitor de orice în
grădiri, era necruțător în ceea ce 
privea disciplina sa zilnică de 
muncă, oriunde s-ar fi aflat.

3® rimă vara anului 1922. De 
la Roma, unde mă aflam 

ca secretar de legație, mersesem 
la Paris să-l regăsesc pe fostul 
meu dascăl. îmi exprimasem pă
rerea despre situația politică din 
Italia, atît de confuză încît dacă 
nu se restabilea ordinea...

— Italienii o vor avea — ordi
nea — mă oprise el odată, încrun
tat. Poate chiar mai curînd decît 
crezi... Dar se vor căi ! (De fapt, 
marșul asupra Romei și preluarea 
puterii de către Mussolini s-a îm
plinit în luna octombrie a acelu
iași an).

Apoi a trecut la subiectul Ger
maniei. Era adînc îngrijorat:

— înțelegi, noi ne străduim să 
împiedicăm un al doilea conflict 
mondial. Știi... „Trilogia de la Ge
neva", arbitraj, securitate, garan
ții... Dar ou clica militară germa
nă n-ai ce~i face — adăugă cu un 
gest de descurajare. Crede-mă, 
pericolul rămîne tot Germania 
imperialistă și nu este decît o sin
gură soluție : securitatea colectivă 
și colaborarea cu Rusia.

Insist pentru că această dublă 
premisă avea să fie leit-motivul 
său ani de-a rîndul, în lupta lui 
pentru salvarea păcii. O luptă di
namizată de ura față de fascism, în 
care vedea o gravă amenințare a 
păcii.

B n 1927, Titulescu m-a che- 
•■■mat într-o dimineață : „Te 

trimit din nou la Berlin. Nu mă 
poți refuza și... cine știe ! poate îți 
voi face pe plac, precum mi-ai 
cerut de mai multe ori, și voi veni 
acolo să țin o conferință".

Conferința din mai 1929 la Reich
stag, în fața a 5 000 de persoane, 
despre Dinamica Păcii, avea să 
fie unul din marile sale succese ca 
orator și om de stat.

în 1932, Titulescu m-a che
mat la Geneva pentru o săptă
mînă. Printre altele, i-am a- 
flat atunci îngrijorarea față de 
presiunea ce-o exercita Italia în 

Africa, vestind invadarea de mal 
tîrziu a Etiopiei. Curajoasa inter
venție ce avea s-o facă apoi Ti
tulescu la Liga Națiunilor a fost 
amintită de împăratul Haile Se
lassie, cu prilejul recentei sale vi
zite în țara noastră.

Tot astfel, în 1933, în legătură 
cu pactul „Definiției agresorului", 
am fost convocat de Titulescu la 
Geneva ca observator și consilier 
personal. Dezbaterile privitoare la 
această definiție, controversele îl 
înflăcărau. începute în holul ho
telului „des Bergues", ele conti
nuau în ascensor și se prelungeau 
în apartamentul lui pînă noaptea 
tîrziu...

¥ a sfîrșitul aceluiași an, după 
*^ce Titulescu se întorsese ra

dios de la Londra cu Pactul ini
țiat de Uniunea Sovietică al „De
finiției agresorului", ca instru
ment de asigurare a păcii, mă 
convocă din nou !

— Avem motive puternice să 
inaugurăm relații diplomatice cu 
țările din America Latină. De ani 
de zile republicile sud-americane 
votează cu noi la Geneva. Marii 
lor juriști la Curtea din Haga ne 
susțin oriunde pot. Apoi originea 
noastră comună... latinitatea...

în martie 1934 soseam la Rio de 
Janeiro, unde îmi dădeam curînd 
seama că se cuveneau create mi
siuni distincte cel puțin în cele 
trei mari țări: Argentina, Brazi
lia, Chile. Titulescu a înființat cu
rînd în aceste țări legații, pe te
meiul cărora s-a putut desfășura 
apoi o intensă activitate culturală, 
diplomatică, politică.

De aceea, la începutul lui 1936, 
m-a surprins întrucîtva telegrama 
prin care îmi vestea transferul 
meu la Lisabona. Chemîndu-1 la 
telefon, mi-a răspuns laconic : „Nu 
mai întreba. Avem nevoie de un 
reprezentant în Peninsula Iberică. 
Caută-mă de cum sosești în Euro
pa". în primele zile ale lunii fe
bruarie, l-am găsit la St. Moritz, 
în Elveția.

Referindu-se la obiectul convo
cării mele, schiță în cîteva cuvin
te : „Evenimentele din Spania se 
precipită... războiul civil... fascis
mul și acolo în plină ofensivă...".

Venit de pe alte meleaguri, pre
vestirile lui mi se păreau prea 
sumbre, dar și în această materie 
viitorul avea să-i dea o tragică 
confirmare.

forțele crescînde ale fascis- 
mului, întinzîndu-se și peste 

țara noastră, aveau să-1 scoată de
finitiv pe Titulescu din viața pu
blică.

Cîțiva ani mai tîrziu, mistuit de 
inimă rea și de boala ce contrac
tase în urma atîtor strădanii, 
el se stinge din viață în. Fran
ța, unde își căutase adăpost.

Cei 20 de ani de activitate di
plomatică în timpul lui Titulescu 
mă leagă prin amintiri și recunoș
tință de cel care a fost un stră
lucit diplomat, un om care și-a dă
ruit talentul și puterea de muncă 
„pentru cucerirea păcii" — cum 
obișnuia să spună. Obiectiv pe 
care l-a urmărit cu consecvență și 
tenacitate.

DE LA ÎNGĂDUINȚĂ
LA COMPLICITATE

(Urmare din pag. I)

fele le-am din la serviciul personal 
unde le-am dat în mînă lui Tudo- 
roiu. Peste vreo două săpfămîni — 
eu lucram între timp — văzînd că 
nu-mi mai vine comunicarea, m-am 
dus la biroul Iul Tudoroiu. El m-a 
luat într-o cameră separată, între pa- 
fru ochi, șl mi-a spus : „Ce crezi, mă, 
că așa se face o angajare la Uzina 
mecanică ? Trebuie să dai și tu 
ceva I* Eu l-am întrebat : „Cît ?’ — 
și el mi-a spus : „Patru sute I* Eu 
am fost de acord și i-am dat banii 
pe loc. A doua zi, mi-a trimis la 
garaj comunicarea.

— Și nu fe-ai gîndlf că faci un 
act nelegal ? De ce l-ai plătit ? Nu 
fi-ai dat seama că devii complicele 
lui ?

— Cam după vreo lună — o lună 
și jumătate, continuă el după o cli
pă de ezitare, vine la mine socru- 
meu. Eu îi povestisem înfîmplarea. 
Vine la mine și mă întreabă dacă nu 
vreau să intervin la Tudoroiu să-l an
gajeze pe băiatul lui, pe cumnatu- 
meu adică, la U.M.T.S. Pe băiat îl 
cheamă Gheorghe Meifoiu. Eu m-am 
dus la Tudoroiu și i-am spus : „Mă 
nea Nicule — că acuma, dacă-i dă
dusem banii, eram prieteni — mă nea 
Nicule, nu po|i să-l angajezi pe un 
cumnat de-al meu ?" El a zis că să-l 
duc la el și după ce l-am dus i-a 
făcut formele. L-a angajat la secto
rul III. Cumnatu-meu i-a dat, tot în 
ziua aia, 700 de lei...

Omul vorbește scofînd la iveală 
fapte revoltătoare, ieșite cu totul din 
comun. Mai departe, pe scurt : văzînd 
că se poate bizui pe el, pe la în
ceputul verii Tudoroiu îi cere să-i 
aducă trei oameni care vor să se an
gajeze la Uzina Mecanică (era să 
scriu „pe moșia lui"), specificînd că 
are nevoie „de 2 000 lei fiindcă 
pleacă nevasta la băi". Tarif exact, 
pretenfiile formulate dinainte, ca să 
n-aibă discuții I Gheorghe Cioacă — 
«șa s* numește interlocutorul nostru

— îl „procură" pe cei trei, ba chiar 
doi în plus.

lată, însă, că nu are loc decît pen
tru unul. Pe ceilal|l este nevoit să-l 
amîne, pînă cînd într-o bună zi, nu 
mai este șeful serviciului personal... 
Văzînd că mita oferită n-a rodit, can- 
didafii care „au răspuns bine* la 
examenul de admitere și totuși au 
căzut se adresează miliției.

Se pare că vor începe zile grele 
pentru Tudoroiu,.. Dar nu se sperie 
el dintr-afît I

„...fără să-mi dau 
seama..."

Fraza de mal sus, des utilizată de 
copii după ce fac pozne, a fost spusă 
de un om în toată firea. Mai precis : 
scrisă. Am găsit-o înfr-un dosar de 
cercetare penală, în declarația unui 
cetă|ean, falsificator de acte publice. 
Neavînd cum să mai dea înapoi, 
faptele fiind dovedite și răsdovedife, 
falsificatorul pozează în inocent. Cine 
este ? Afi ghicit : Nicolae Tudoroiu.

Cineva sesizează organele de mi
liție că „Tudoroiu Nicolae a elibe
rat o adeverință falsă numitei P. E. 
pe baza căreia ea a fost încadrată 
ca dactilografă la I.G.O. Tr. Seve
rin". Se stabilește că pe adeverința 
nr. 6 179/11 aprilie 1963, cineva a 
schimbat pe „1956” în „1958". Cine î 
Scrie clar : „rectificat de noi, Nico
lae Tudoroiu". La I.G.O., pe drept 
cuvînt, adeverința a fost luată ca va
labilă. „Probabil, și-au zis oamenii, 
o greșeală de dactilografiere corec
tată. Noroc că și-au dat seama...” Dar 
adeverința era falsă I

Eroul nostru declară : „La ade
verința nr. 6 179/11 aprilie 1963 am 
făcut rectificarea și am semnat fără 
să fi avut intenfia și fără să-mi dau 
seama că aceasta ar constitui un 
fals". Este una și aceeași persoană 
cu omul care nu se mulțumește să 
I se scrie doar „anulat" pe procesul 
verbal de contravenție, vrea să I se

semneze șl fila a doua. „Nu șl-a dat 
seama’ — el, prin funcfia lui obligat 
să cunoască legile și noaptea în vis. 
Mă rog 1

Pînă aici, fotul este, să zicem așa, 
în ordine. Dar iată că o mînă ocro
titoare se întinde și ancheta se ter
mină cu o ordonanfă de neurmărira 
penală. O nouă pefifie, de astă dată 
către Procuratura regiunii Oltenia. 
Procurorul R. cercetează cazul. La ce 
concluzie ajunge omul legii ? „Solufia 
de refuzare a pornirii procesului pe
nal este netemeinică și nelegală. 
Fapta săvîrșifă de Tudoroiu Nicolae 
constituie infracțiune de fals în acte 
publice prevăzută și pedepsită da 
art. 401 al. 2 pct. 1 șl 2 CP cu în
chisoare de la 2 la 5 ani. Nu este 
vorba de un fapt lipsit de pericol 
social, cum greșit s-a refinut prin 
ordonanța de refuzare".

...Șl totuși I Cercetările ulterioare 
ajung la același rezultat : Nicolae 
Tudoroiu nu a făptuit un lucru grav. 
Și el continuă să fie, încă o bună 
bucată de vreme, șeful serviciului 
personal la o întreprindere cu mii 
de salariafi.

...S-au adunat prea multe. Declara
ții, petiții, memorii, aduc la cunoștin
ță că în repetate rîndurl Tudoroiu 
ia mită, primește plocoane, face fal
suri... Prea multe I Și atunci, Tudo
roiu este pedepsit : este scos din 
muncă și transferat la serviciul admi
nistrativ al U.M.T.S. Pe ce post ? Șef 
al serviciului. Cu ce salariu ? Exact 
același dinainte. Dar serviciul nu avea 
șef ? Ba da, dar la ora aceasta are 
doi. S-a creat un post nou. De ce, 
cum, prin ce împrejurare ?

Cercetările ce se întreprind în 
prezent îi vor scoate la lumină pe 
ocrotitorii împăratului Tudoroiu 
(dafi-mi voie să-l numesc așa, fiind
că la fel cu orice împărat, el stă a- 
cum deasupra legii, domnește nestin
gherit), pe cei care, prin atitudinile 
lor „binevoitoare", i-au favorizat și 
au devenit, într-un fel, complici la 
actele lui antisociale.

Reala putere a societăfii noastre 
este cea care are întotdeauna ulti
mul cuvînt. A înșela încrederea unui 
om, este grav. A înșela încrederea 
societăfii, esle fatal. Mai devreme 
sau mai tîrziu (în orice caz, mult mai 
devreme decît își închipuie el) so
cietatea scoate la lumină adevăratul 
său chip. Cît și pe cel al ocrotitori
lor săi.

Succese
In valorificarea 
resurselor forestiere

După cum trans
mite agenția China 
Nouă, la Pekin și-a 
încheiat lucrările 
Conferința națională 
a lucrătorilor din 
domeniul silvicultu
rii, la care au parti
cipat 150 de delegați 
— directori ai de
partamentelor pro
vinciale, districtuale 
și orășenești.

In cadrul lucrări
lor au fost subliniate 
succesele obținute în 
valorificarea resurse
lor forestiere ale ță
rii. De asemenea, au 
fost discutate sarci
nile sectorului silvi
culturii, prevăzute de 
cel de-al treilea plan 
cincinal de dezvol
tare a economiei na
ționale a R. P. Chi
neze.

Anul trecut, prin
cipalele centre pro

ducătoare de lemn 
industrial din R. P. 
Chineză și-au înde
plinit planul înainte 
de termen. Unul din- 
tre cele mai mari 
centre forestiere din 
munții din nord-es- 
tul Chinei a făcut 
progrese apreciabile 
în mecanizarea lu
crărilor de exploa
tare și transportare 
a materialului lem
nos. Provincia Sî- 
ciuan, un alt centru 
important al produc
ției de cherestea, a 
livrat în 1965 indus
triei și institutelor 
de cercetări științi
fice zeci de va
rietăți noi de lemn 
special, destinat con
strucțiilor navale, 
producției de instru
mente muzicale, in
dustriei de mobilă, 
fabricilor de echipa
ment sportiv.

R.D.G. se produc 12,4 
kg materiale plasti
ce calculate pe cap 
de locuitor. 640 de 
întreprinderi din 
R.D.G. produc 25 000 
—30 000 articole din 
mase plastice. Poli- 
esterul întărit cu fi
bre de sticlă se do
vedește foarte ' util 
pentru construirea 
mijloacelor de trans
port. Pentru anul vi
itor se prevede da-

rea în folosință a u- 
nor vagoane moder
ne, la realizarea că
rora se va utiliza în 
mare măsură acest 
material. De aseme
nea, la șantierele na
vale Neptun din Ros
tock au fost realiza
te conducte din ma
terial plastic, pereți 
despărțitori pentru 
nave și uși pentru 
cabine din material 
plastic neinflamabil.

Termocentrală 
de mare putere

industria
maselor plastice
in progres
Industria materia

lelor plastice din 
R. D. Germană a că

pătat o deosebită 
dezvoltare in ultimii 
ani. In prezent, in

■SBI
„Porofenul" 
și întrebuințările lui

Un grup de spe
cialiști de la Institu
tul de cercetări știin
țifice pentru obține
rea rășinilor și lacu
rilor sintetice din 
Pardubice (R.S. Ce
hoslovacă) a reușit
să obțină un nou
material de con
strucție, care a pri
mit denumirea de 
porofen. Acesta este 
deosebit de ușor, un 
strat de 5 cm grosi
me putînd înlocui 
prin calitățile sale 
cărămida obișnuită 
de construcție. Poro- 
fenul este o rășină 
fenolică spumoasă, 
obținută din produse 
chimice intermedia
re, care rezultă din 
procesul de prelu
crare chimică a căr
bunelui. Noul mate
rial de construcție 
poate fi întrebuințat 
pentru izolarea ter
mică, pentru produ
cerea panourilor și a 
pereților despărțitori 
portabili din locu-

ințe. Porofenul nu 
se topește nici la 
temperatura de 150 
grade C.

La noua termocen
trală cu o putere de 
500 000 kW ce se 
construiește la Phe
nian, capitala R.P.D. 
Coreene, lucrările se 
desfășoară din plin. 
Construcțiile princi
pale ca și secțiile 
auxiliare sînt aproa
pe terminate. Se e- 
xecută lucrări de fi
nisare, se montează 
noi agregate. Pînă 
în prezent au intrat 
în funcțiune trei 
blocuri energetice cu 
o putere de 50 000 
kilowați fiecare. Se

prevede că pînă la 
sfîrșitul acestui an 
toate lucrările vor fi 
terminate și termo
centrala va produce 
cu întreaga capaci
tate. Atunci clădirile 
publice și locuințele 
din Phenian vor fi 
aprovizionate cu apă 
caldă, iar întreprin
derile industriale cu 
abur. Noua termo
centrală este alimen
tată cu cărbune pro
venit din bogatele 
zăcăminte de huilă 
existente în apro
piere, la Sincijon.

Locuințe pentru mineri în localitatea Pernik (R. P. Bulgaria)



Campania electorală ECUADOR La O. N. U

MUL JIMI
LA PORJILE BAZEI
DE LA AUGUSTA

din Anglia
Cuvîntările lui Harold Wilson si John Gollan

EXAMINAREA PRINCIPIULUI

Augusta, micul port 
sicilian de la Marea Io
nică a cărui origine se 
pierde în antichitate, a 
cunoscut duminică o zi 
neobișnuită. O dată cu 
zorii, au început să se 
reverse spre oraș mii și 
mii de oameni veniți din 
toate colțurile Siciliei. 
Autobuze și mașini, bi
ciclete, pitoreștile „ca- 
rozzele' cu caii împo
dobiți cu pompoane 
multicolore... Șuvoaiele 
s-au revărsat apoi în 
albia largă a unei im
presionante demonstrații 
împotriva agresiunii a- 
mericane din Vietnam, 
pentru desființarea ba
zelor militare străine și 
transformarea bazinului 
Mediteranei într-o zonă 
denuclearizată. Au venit 
în această duminică de 
martie mineri din Enna 
și Caltanissetta, petro
liști de la Gela, pesca
rii din Trapani, brac- 
cianti din cîmpia cata- 
neză, studenți din Pa
lermo. Tineri și vîrstnici, 
oameni de toate con
vingerile politice și reli
gioase au răspuns la 
chemarea unită a fede
rațiilor tineretului comu
nist, socialist, social

democrat, socialist al 
unității proletare.

Mulțimile s-au adunat 
apoi în fața porților 
bazei N.A.T.O. de la 
marginea orașului, ce- 
rînd lichidarea bazelor 
militare străine de pe 
teritoriul Italiei. Cîteva 
ceasuri mai tîrziu, în 
piața Castello, aproape 
20 000 de oameni au 
participat la un mare 
miting.

în același timp, în 
nordul Italiei, la Bolog
na — oraș distins cu 
Medalia de aur a rezis
tenței antifasciste — alți 
zeci de mii de oameni 
dădeau viață unei vigu
roase manifestații pen
tru pace. Un impunător 
cortegiu, avînd în frun
te pe primarul orașu
lui, precum și numeroși 
parlamentari, oameni de 
cultură, reprezentanți ai 
tineretului progresist din 
Spania, Franța, Irak, 
Grecia și Iugoslavia 
s-au îndreptat spre pia
ța San Francesco unde 
s-a desfășurat un uriaș 
miting.

Ion MĂRGINEANU
Roma

LONDRA 14 (Agerpres). — Cam
pania electorală din Anglia conti
nuă cu intensitate. Primul minis
tru britanic, Harold Wilson, a 
rostit o nouă cuvîntare la Edin
burgh, reafirmînd poziția Angliei 
față de problema dezarmării și 
respingînd, totodată, ideea creării 
unei forțe nucleare vest-europene.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
miting electoral, care a avut loc 
la Nottingham, secretarul general 
al Partidului Comunist din Anglia,

John Gollan, a declarat că pro
gramul partidului conservator este 
potrivnic intereselor clasei mun
citoare din Marea Britanie și lup
tei acesteia pentru apărarea drep
turilor sale și, în special, a drep
tului la grevă.

Două sondaje întreprinse în rîn- 
durile opiniei publice britanice 
indică faptul că laburiștii continuă 
să aibă șanse de a cîștiga victo
ria în alegerile ce urmează să aibă 
loc la sfîrșitul acestei luni.

QUITO 14 (Agerpres). 
— In orașul Tulcan au 
avut loc puternice de
monstrații antiguverna
mentale cu prilejul sosi
rii în localitate a mem
brilor juntei militare 
ecuadoriene pentru a 
semna un acord de fron
tieră cu președintele

Columbiei, Guillermo 
Leon Valencia. Manifes- 
tanții au aruncat cu pie
tre în automobilele ocu
pate de cei trei membri 
ai juntei militare și sui
ta lor și au scandat: 
„Jos dictatura I' Politia 
a intervenit operînd mai 
multe arestări.

chile Tensiune

PLENARA C. C.
AL FRONTULUI PATRIEI DIN VIETNAM

în creștere
© A fost lansat un apel la grevă generală

EGALITĂȚII SUVERANE A STATELOR
Intervenția reprezentantului român

CONTRABANDIȘTII
IN FATA ACUZĂRII

HANOI 14 (Agerpres). — La 12 
martie, în capitala R. D. Vietnam 
a avut loc a 11-a plenară lărgită 
a C.C. al Frontului Patriei din Viet
nam, care a analizat activitatea 
desfășurată de această organizație 
în anul trecut și a stabilit sarcini 
noi în vederea mobilizării întregu
lui popor la lupta hotărîtă împo
triva agresiunii americane.

In cuvîntul său, Ton Duc Thang, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei, a subliniat că 
victoriile înregistrate de armata șl 
poporul vietnamez anul trecut sînt 
o dovadă a justeței luptei de re
zistență împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională.

Hoang Quoc Viet, membru al 
Prezidiului C.C., a prezentat apoi 
un raport în care a vorbit despre 
lupta poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane. Sar
cinile urgente care se află în 
prezent în fața poporului vietna
mez, a subliniat Hoang Quoc Viet, 
sînt întărirea solidarității națio
nale, înfrîngerea războiului de a- 
gresiune, apărarea Vietnamului de 
nord și eliberarea Vietnamului de 
sud în scopul iăuririi unui Vietnam 
pașnic, uniiicat, independent, de
mocrat, prosper și puternic.

Participanții la plenară au adus 
mulțumiri popoarelor pentru spri
jinul acordat luptei poporului viet
namez împotriva agresiunii ameri
cane.

SANTIAGO DE CHI
LE 14 (Agerpres). — A- 
tacul brutal al jandar
meriei chiliene asupra 
muncitorilor mineri din 
așezarea „El Salvador", 
a declanșat • un val de 
acțiuni de protest în în
treaga țară. Pe princi
palele străzi ale capita-

lei, Santiago de Chile, 
grupuri de muncitori și 
studenți au manifestat 
împotriva acțiunilor re
presive ale guvernului. 
Centrala unică a oame
nilor muncii din Chile a 
chemat la organizarea 
unei greve generale 
pentru ziua de marți.

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările Co
mitetului Special al Națiunilor 
Unite pentru principiile care tre
buie să stea la baza relațiilor din
tre state. In prezent se examinea
ză principiul egalității suverane a 
statelor. Luînd cuvîntul, în cadrul 
discuțiilor din comitet, șeful dele
gației române, doctor-docent Ale
xandru Bolintineanu, a caracteri
zat acest, principiu ca „piatra un
ghiulară în relațiile dintre state". 
El a insistat ca, în conținutul aces
tei reguli fundamentale a dreptu
lui internațional să fie cuprins 
dreptul statelor de a-și alege siste
mul politic, social, economic și cul
tural, ca și dreptul de a participa 
la organizații internaționale și tra
tate multilaterale cu caracter uni
versal.

Șeful delegației române a arătat 
că independența economică con
stituie una din garanțiile princi
pale ale exercitării efective și in-

tegrale a suveranității statelor și 
s-a pronunțat pentru includerea în 
principiul egalității suverane a sta
telor a dreptului acestora de a dis
pune de bogățiile și resursele lor 
naturale.

PLENARA C. C

AL P.C. FRANCEZ

PEKIN
Ow

La Rio de Janeiro a fost 
dat publicității actul de 
acuzare împotriva grupu
lui de cetățeni nord-ame- 
ricani și a unor complici 
brazilieni arestați’ recent 
pentru contrabandă de 
minereuri atomice și pie
tre prețioase.

Din document reiese că 
contrabandiștii operau în 
Brazilia de mult timp, dis- 
punînd de o vastă rețea 
în statele Mirras Gerais, 
Goias, Mato Grosso, A- 
mazonas și Para. în afa
ră de arii de extracție 
clandestine, ei erau de
serviți de avioane de 
transport ce intrau și ie
șeau din țară în mod ile
gal. Conform afirmațiilor 
autorităților federale, ac
tivitatea contrabandiștilor 
a cauzat Braziliei prejudi
cii în valoare mai mare 
decît datoria externă a 
țării, care a trecut de trei 
miliarde și jumătate de 
dolari.

Departamentul siguran
ței publice a divulgat o 
scrisoare a unuia dintre a- 
cuzați, Ralph Emmerson 
Dial, asupra rețelei de 
contrabandă și a diverse
lor operații în curs, îm
piedicate ca urmare a 
descoperirii bandei. în 
scrisoare existau cifre a-

mănunfife privind cîștigu- 
rile realizate de unele fir
me particulare din S.U.A. 
din extracția și transportu
rile ilicite de minereu, 
precum și instrucțiuni pri
vind diverse metode de a 
spori beneficiile. Avoca- 
fii apărării au solicitat 
pentru clienții lor regim 
special de detențiune in- 
vocînd că aceștia au „stu
dii superioare”, iar amba
sada S.U.A. a prezentat 
autorităților braziliene 
două note de protest pen
tru faptul că acuzaților li 
s-ar fi interzis să se înfîl- 
nească cu avocații.

în presă apar comenta
rii în care se exprimă o- 
probriul opiniei publice 
față de contrabanda des
coperită, subliniindu-se că 
asemenea acțiuni lezează 
suveranitatea națională a 
Braziliei. în numeroase ar
ticole se cere autorități
lor să procedeze cu fer
mitate la investigarea tu
turor laturilor afacerii, pre
cum și la adoptarea de 
măsuri corespunzătoare 
pentru a împiedica pe 
viitor asemenea acțiuni de 
imixtiune brutală în tre
burile Braziliei.

Vasils OROS
Rio de Janeiro.

Mișcările studențești din Spania

ASEDIAȚI
IN MĂNĂSTIRE

La Paris sosesc noi 
vești despre baricadarea 
studenților în incinta mă
năstirii Capucinilor din 
cartierul Sarria, din Barce
lona, și despre alte as
pecte ale manifestărilor 
intelectualilor spanioli 
pentru libertate. Emoția 
provocată de acest epi
sod neobișnuit, încheiat 
prin intrarea poliției în 
interiorul mănăstirii, a de
pășit hotarele Barcelonei. 
500 de studenți înfruntînd 
avertismentele severe ale 
rectorului, se întruniseră 
în mănăstirea Capucinilor 
cu permisiunea autorități
lor religioase spre a dis
cuta crearea unui sindicat 
democratic liber studen
țesc, în opoziție cu aso
ciațiile studențești univer
sitare oficiale.

Poliția a primit ordin 
să înconjoare mănăstirea 
nelăsînd pe nimeni să in
tre sau să iasă. în semn 
de protest, studenții au 
hotărît să rămînă înăun
tru pînă cînd polițiștii vor 
părăsi intrarea. Asediul a 
durat două zile și două 
nopți. Dar studenții și-au 
păstrat moralul. Deși 
arhiepiscopul Barcelo
nei a refuzat poliției au

torizația de intrare în mă
năstire, în virtutea dreptu
lui de azil al instituțiilor 
religioase din Spania, du
pă 48 de ore polițiști înar
mați au pătruns în mănă
stire. Cei 500 de „rebeli* 
au fost aliniafi lingă un 
zid, controlîndu-li-se iden
titatea. 20 dintre ei au fost 
arestați, împreună cu cei 29 
de invitați, printre care și 
cunoscutul pictor Antonio 
Tapies, mai mulți scriitori 
și poeți, un profesor uni
versitar.

Incidentul e departe 
însă de a fi închis, mai 
ales că acum se așteaptă 
un conflict fățiș între cle
rul catalan și autoritățile 
franchiste. Acest incident 
a permis bisericii catolice 
și universității să se alie
ze. Atitudinea poliției a 
făcut să crească brusc fe
bra la Barcelona. Pe stră
zile orașului au avut loc 
numeroase manifestații de 
solidaritate cu studenții 
participant la „adunarea 
liberă". Duminică, un grup 
de studenți au manifestat 
în centrul Barcelonei 
scandînd : „Libertate I".

Al. GHEORGHIU
Paris.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i

Apariția militarilor americani Intr-un sat sud-vietnamM aduce întotdeauna după sine ares
tări, schingiuiri, lacrimi. De aceea, acești țărani sud-vietnamez! dlntr-un sat situat nu de
parte de Bong Son, preferă să la drumul junglei, sporind să scape astfel de toate aceste 

grozăvii

ga PRAGA. Cu prilejul „Săptămînil solidarității cu po- 
porul vietnamez", secretariatul Uniunii Internaționale 

a Studenților a dat publicității o declarație prin care 
condamnă agresiunea S.U.A. în Vietnam și cheamă stu
denții progresist! și organizațiile 
să-și intensifice acțiunile în 
vietnamez.

lor din toate țările 
sprijinul poporului

VIENA. Duminică s-a deschis a 83-a ediție a Tîrgu- 
““ lui de primăvară la care expun 2 900 fiirme austriece 
șl 2 332 de firme din 29 de state. Republica Socialistă 
România prezintă o expoziție turistică organizată de 
O.N.T.-Carpati care înfățișează aspecte din țara noastră. 
Expoziția care cuprinde, de asemenea, standuri cu 
obiecte de artă populară românească s-a bucurat din 
prima zi de o mare afluență de vizitatori.

In urma unul acord încheiat Intre autoritățile din 
R. D. Germană șl Senatul vest-berlinez, cetățeni! din 
acest oraș ișl vor putea vizita, in timpul sărbătorilor 
de primăvară, rudele din capitala R.D.G. In fotogra
fie : In Berlinul occidental a început depunerea for

mularelor pentru obținerea permiselor de trecere 
(Telefoto > U.P.I.-Agerpres)

(Urmare din pag. I>

dus departe faima 
Kandaharului. Prin u- 
șile atelierelor lor me
reu deschise îi vezi 
trudind de dimineață 
pînă seara. Vînzătorii 
de fructe își etalează 
marfa jos. pe margi
nea drumului, iar mă
celarii atîrnă oile tă
iate în fața tarabei, 
fără a se sinchisi de 
praf și muște.

In ultimii ani, în o- 
raș au fost construite 
o serie de întreprin
deri industriale : o 
fabrică de conser
ve, complexul in
dustrial Mazîlboc, cu 
o Instalație pentru 
producerea oxigenu
lui și un atelier pen
tru fabricarea piese
lor de schimb 
un mare și 
aeroport etc.

Spre est și 
Kandahar se
deșertul nisipos Re- 
ghistan. Aici rareori 
nășește picior de om. 
îl ocolesc pînă și no
mazii. Lipsește aproa
pe cu desăvîrșire 
apa. Doar primăvara 
se poate întîlni, ici 
colo, în albiile forma-

auto, 
modern

sud de 
întinde

PEKIN 14 (Agerpres). — La 13 
martie, Liu Șao-ți, președintele Re
publicii Populare Chineze, l-a pri
mit pe Dumitru Gheorghiu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin, în legătură cu pleca
rea sa definitivă în patrie.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Reacții
la poziția Franței 
față de alianța 
atlantică

PARIS 14 (Agerpres). — Luni 
'după-amiază s-au reunit din nou 
la Paris, la sediul delegației bel
giene, reprezentanții permanenți-ai 
celor 14 țări membre ale N.A.T.O. 
Potrivit informațiilor transmise de 
agențiile de presă, scopul acestei 
întîlniri este de a pune la punct 
proiectul de răspuns comun inițiat 
de Anglia pe care partenerii Fran
ței în blocul Atlanticului de nord 
urmează să-1 adreseze guvernului 
francez.

Agenția France Presse relatează 
că reprezentantul permanent al 
Norvegiei pe lîngă N.A.T.O., 
Georg Kristiansen, a fost împu
ternicit să facă cunoscut ce
lorlalți parteneri din N.A.T.O. că 
„Norvegia nu dorește să-și dea 
avizul la o formulă care ar critica 
în mod deschis punctul de vedere 
expus de generalul de Gaulle față 
de alianța atlantică". Aceeași a- 
genție menționează că „guvernul 
norvegian este de părere că o oare
care revizuire a tratatului de con
stituire al N.A.T.O. este inevita
bilă și chiar de dorit..., întrucît 
Norvegia nu dorește să se anga
jeze să rămînă membru al N.A.T.O. 
după 1969".

ORAȘUL
DIN
te de ploile sezonie
re, cite un ochi de 
apă. Nu întîmplător 
deșerturile de aici 
poartă denumiri ca : 
„Pustiul morții”, „De
șertul fără speranță' 
etc. In această parte 
a țării, unde cu greu 
găsești urme de via
ță, nimeni nu pleacă 
la drum fără o rezer
vă de apă. După-a
miază, cînd aerul de
vine supraîncălzit, în
cep să apară miraje
le : lacuri, păduri 
verzi care dispar pe 
măsură ce ți se pare 
că te apropii de ele.

Și totuși, cu multe 
veacuri în urmă, în 
regiunea acestor de- 
șerturi se găseau 
așezări înfloritoare. 
Năvălirea hoardelor 
lui Gingis Han, la în
ceputul secolului al
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declară congresmenul american Paul Findley

Paul Findley, membru al Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A., a publicat un articol în săptămînalul canadian 
„Commentator' în legătură cu caracterul relațiilor din cadru] 
N.A.T.O. Scoțînd în evidență inegalitatea dintre membrii 
alianței, rolul dominant al Statelor Unite, autorul se raliază 
părerii exprimate tot mai des în presa occidentală că pac
tul nord-atldntic, organizarea sa sînt cu totul depășite în con
dițiile actuale.

„Trebuie să recunoaștem faptul 
că, în 16 ani de existență, ofi
țerii americani au fost cei care au 
deținut posturile supreme în co
mandamentul N.A.T.O. In cele 10 
comandamente principale integra
te, ofițerii francezi n-au deținut 
niciodată mai mult de un post, 
iar cei canadieni și alți membri 
ai alianței n-au deținut nici în 
trecut și nici astăzi vreunul. 
Franța, în repetate rînduri, și-a 
exprimat obiecția sa față de 
structura actuală a comandamen
tului, înainte ca de Gaulle să fi 
revenit la putere în 1958. As
tăzi, plîngerile provin din partea 
Franței. Mîine, ar putea să fie 
rîndul Germaniei Federale, Marii

O A ZA
XlII-lea, a transformat 
însă totul în praf și 
pulbere. Canalele de 
irigație au fost dis
truse, așezările oa
menilor făcute una cu 
pămîntul.

Poporul afgan face 
în prezent eforturi 
susținute pentru rea
ducerea la viață a 
pămînturilor pustiite 
cu veacuri în urmă. 
Pînă în prezent, aici 
a fost asigurată iri
garea a 300 000 de 
acri, iar mai multe 
mii de familii de ță
rani și nomazi s-au 
așezat pe pămînturi- 
le fertilizate. In regiu
nea rîului Hilmend, 
care străbate „Pustiul 
morții", sînt în curs 
de construcție noi. ca
nale de irigație.

...Am plecat din 
Kandahar pe cea mai

nouă și una dintre 
cele mai importante 
șosele ale țării, inau
gurată nu de mult și 
străbătînd-o de-a lun
gul a 700 km. Șosea
ua unește raioanele 
vestice ale țării cu 
capitala, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
lor.economică și cul
turală, la extinderea 
legăturilor Afganis
tanului cu lumea ex
terioară. îmbunătă
țind comunicațiile cu 
U.R.S.S. și Iran, noua 
arteră va constitui o 
importantă verigă a 
viitoarei autostrăzi 
transasiatice, care, 
conform unui proiect, 
se va întinde din 
Turcia pînă în Cam- 
bodgia. Intr-o anumi
tă măsură, șoseaua 
simbolizează efortul 
poporului afgan de a

scurta distanțele din
tre epoci, de a-șl a- 
firma tot ceea ce 
poate crea mai bun, 
grație talentului și 
hărniciei sale.

In drumul nostru 
de-a lungul țării, la 
Kabul, Djelalabad, 
Mazar-i-Șerif, pretu
tindeni, am fost mar
torul a nenumărate 
dovezi ale hărniciei 
și dorinței de prospe
ritate a poporului af
gan. Programul nou
lui guvern, format în 
noiembrie anul tre
cut de premierul Mai- 
wandwal, reflectă, la 
xîndul său, aceste 
preocupări. Pe plan 
intern, sînt prevăzute 
noi construcții de căi 
de comunicație, între
prinderi industriale, 
extinderea irigațiilor, 
explorări geologice 
etc. Pe plan extern, 
guvernul a ținut să 
reafirme chiar de la 
începutul existenței 
sale, dorința de a 
continua politica tra
dițională a țării, ba
zată pe neutralitate, 
neangajare și dez
voltarea cooperării 
internaționale în ve
derea apărării păcii.

Britanii sau altcuiva, poate al 
Canadei.

In mod cinstit, noi, americanii, 
ar trebui să ne întrebăm care 
ar fi reacțiile noastre într-o si
tuație inversă, adică ofițerii 
S.U.A. nefiind niciodată autori
zați să dețină mai mult decît un 
comandament «subordonat» in an
samblul structural al N.A.T.O.

Pînă la ce punct domină Sta
tele Unite structura N.A.T.O. ?

...Analiza arată că autoritatea 
militară reală în interiorul 
N.A.T.O. depinde de președintele 
Statelor Unite. Această situație 
provine din faptul că alianța de
pinde de armele nucleare ame
ricane. Totalul comandamentelor 
în activitate ale N.A.T.O. și al 
delegaților superiori reprezintă 
șapte americani, opt britanici, un 
francez și un belgian. Printre 
acești șapte americani se află cei 
doi comandanți-șefi ai comanda
mentelor „Saceur" și „Saclant". 
Dat fiind că doi din cei opt re
prezentanți ai Marii Britanii sînt 
delegați’ cu o putere relativ sla
bă, se va remarca ușor că Statele 
Unite au dominat dintotdeauna 
în sînul N.A.T.O., britanicii 
aflîndu-se pe locul doi, francezii 
pe locul trei. Celelalte țări n-au 
nici o poziție importantă. Refor
ma bazei N.A.T.O. este deci ne
cesară, oricare ar fi decizia fran
ceză de a rămîne sau a părăsi 
alianța".

PARIS 14 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc o plenară a Comi
tetului Central al Partidului 
munist Francez, la care s-au 
cutat probleme ideologice și 
turale. Pe baza unui raport 
zentat de Louis Aragon a 
adoptată în unanimitate o rezolu
ție asupra problemelor ideologice 
și culturale. De asemenea, la ple
nară au fost adoptate două hotă- 
rîri. Prima se referă la sprijini
rea fără rezerve de către Partidul 
Comunist Francez a revendicări
lor oamenilor muncii în ce pri
vește sporirea salariilor, îmbună
tățirea condițiilor 
trai, iar cea de-a 
ficarea eforturilor 
vederea ajungerii 
între toate partidele de stînga pe 
baza unui program comun 
a se obține majoritatea în 
rile parlamentare.

Intr-o declarație făcută 
la încheierea plenarei, 
Rochet, secretar general al 
tidului Comunist Francez, a 
tat că una din ideile care se 
prind din discuțiile purtate 
aceea că trebuie întreprinse efor
turile necesare pentru dezvoltarea 
permanentă a teoriei marxist-leni- 
niste, în funcție de schimbările 
importante caracteristice epocii 
noastre. El a subliniat că 
marxist-leninistă nu este o 
gere de dogme, ci o teorie care se 
îmbogățește pe baza experienței 
luptei clasei muncitoare și a oa
menilor muncii.

Co- 
dis- 
cul- 
pre-
fost

de muncă și de 
doua la intensi- 
P.C. Francez în 
la o înțelegere

pentru 
alege-

presei 
Waldeck 

Par- 
ară- 
des- 
este

teoria 
cule-

â

Personalități politice
despre evenimentele
din Ghana

KHARTUM 14 (Agerpres). 
Primul ministru 
Mohamed Ahmed 
transmis un mesaj 
Guineei, Seku Ture, 
că sprijină poziția 
lui guineez de respingere catego
rică a loviturii de stat din Ghana. 
„Sprijinim călduros poziția dv. 
justă față de problema ghaneză și 
aducem elogii perseverenței dv. în 
lupta pentru eliberarea și unitatea 
Africii", se spune în mesajul pre
mierului sudanez.

al Sudanului/ 
Mahgoub, a 
președintelui 

în care arată 
șefului statu-

CAIRO 14 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Algeriei, Abdel 
Aziz Bouteflika, explicînd poziția 
țării sale față de evenimentele din 
Ghana, a declarat la sosirea sa la 
Cairo că Algeria nu vrea să se 
amestece în afacerile interne ale 
altor state, dar atunci cînd este 
vorba de comploturi imperialiste 
este necesar ca Algeria să-și pună 
tot potențialul său la dispoziția po
poarelor africane victime ale aces
tor comploturi".

La Tîrgul de primăvară de la 
Leipzig, Republica Socialistă 
România se prezintă cu un bi
rou comercial. Aici sînt expuse 
cîteva din noile produse ale 
Industriei țării noastre. Atrag 
atenția, în mod deosebit, pro
dusele industriei constructoare 
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