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VALOROASA
EXPERIENȚĂ 
A COMPLEXULUI
INDUSTRIAL
ZOOTEHNIC

economică a investițiilor
3

DE LA
CÂZÂNEȘTI-
SLOBOZIA

în sectorul zootehnic

eliefînd rezultatele și experiența acumulată în anii șesenalului, recenta consfătuire pe țară a lucrătorilor din construcțiia arătat, printre altele, că și conținutul învățămîntului superior de construcții va trebui să fie îmbunătățit în continuare, ținînd seama de nevoile actuale ale proiectării și execuției, de cerința de a realiza construcții trainice și în a- celași timp frumoase. „Realizarea 
vastului nostru 
program de con
strucții — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea rostită la consfătuire — 
impune ridicarea 
continuă a cali
ficării cadrelor 
medii și superi
oare, o atenție 
sporită creșterii 
ponderii munci
torilor calificați, 
îndeosebi pentru 
lucrările de fini
saj". îndeplinirea acestei importante sarcini depinde în mare parte de a- doptarea celor mai eficiente măsuri menite să asigure și viitoarelor promoții de ingineri constructori o trainică pregătire, o înaltă calificare.Firește, facultățile de construcții din cadrulconstrucții din București și institutelor politehnice din Cluj, Iași și Timișoara au dat țării numeroși absolvenți, în genere bine pregătiți. Prin munca lor la planșetă sau pe șantiere, ei au adus și aduc o contribuție de seamă la ridicarea construcțiilor industriale și de locuințe. Dar volumul mare al activității de construcție în anii care vin, necesitatea asigurării unei e- ficiențe economice maxime a investițiilor cer perfecționarea continuă și a ansamblului procesului de pregătire a viitorului inginer, aflat acum pe băncile facultății.în această ordine de idei se ri

Prof. univ.
Alexandru NEGOITÂ

Institutului de
© Beneficii de 6 591000 lei intr-un an © Mecanizare complexă, productivitate înaltă a muncii 
® Cum se pot obține mai multe furaje combinate ® Culturi furajere irigate pe suprafețe cit mai mari

Complexul industrial zootehnic de la Căzănești-Slobozia, una din unitățile cele mai moderne de creștere a animalelor realizate in ultimii ani, a produs încă din anul trecut primele cantități de carne. La intrarea în funcțiune cu întreaga capacitate, în cadrul complexului se vor crește și îngrășa 100 000 de porci anual. Datorită dotării cu mașini și instalații care permit mecanizarea și automatizarea parțială a lucrărilor, adoptării unei tehnologii moderne, aici se realizează indici tehnico- economici ridicați, o înaltă productivitate a muncii. Din cele relatate de ing. lacomi Onoru, directorul gospodăriei de stat Căzănești, de care aparține complexul zootehnic, rezultă că indicii înalți realizați în producția vegetală și animală au permis ca anul trecut beneficiile realizate să însumeze 6 591 000 de lei, cu aproape 2,3 milioane mai mult față de cît a fost planificat.în toate halele complexului se remarcă gradul înalt de mecanizare a lucrărilor, peste tot domnește curățenia. La bucătăria de furaje procesul tehnologie permite prepararea zilnică a sute de tone de nutrețuri cu ajutorul unor instalații moderne — cîntare automate, bunchere, malaxoare — a căror funcționare este dirijată de la un tablou de comandă. Toate acestea au fost realizate în țară. Sistemul de transportare a hranei lichide, printr-o întreagă rețea de conducte argintii, contribuie la creșterea substanțială a productivității muncii, ușurează mult eforturile îngrijitorilor.Datorită instalațiilor glare automată rii și umiditățiiternului adoptat pentru menținerea curățeniei cu ajutorul jeturilor de apă sub presiune au fost create condiții optime de igienă. Muncitorii Ion Luca, Aurel Mano- lache, Maria Luca, Ana Tudorache și alții, care hale, obțin la un preț însușirea și zătoare a de creștere ; cu pricepere a instalațiilor care permit mecanizarea complexă a lucrărilor. Metodele științifice însușite in cursul lunilor de școlarizare îi ajută să dirijeze creș-

terea în greutate asigure livrarea tora, să cunoască anticipat cum vor evolua sporul în greutate și consumul specific de furaje. Aceiași muncitori care, în 1963, la vechea crescătorie a gospodăriei, obțineau un kg de spor în greutate cu un consum de 9,77 kg de furaje, au redus consumul specific în cadrul complexului industrial la 2,6 kg. Se economisesc astfel mii de tone de furaje anual.

a animalelor, să ritmică a aces- în mare măsură De pe platforma superioară a uneia dintre cele mai înalte clădiri ale complexului, la peste 26 m înălțime, se poate vedea cum s-a materializat străduința proiectanților și constructorilor de a realiza obiective tipizate, întrutotul asemănătoare unele cu altele, amplasate în șiruri paralele, de o geometrie perfectă. Ele sînt unite nu numai prin cele cîteva zeci de km de alei asfaltate, ci și printr-o vastă rețea subterană de canalizare prin

care se scurg apele reziduale. Se poate spune că aici spiritul gospodăresc și-a pus pecetea pe fiecare părticică din cele 71 ha cît însumează suprafața complexului, în afara celor 11 ha de suprafață construită, terenul dintre clădiri, pînă lîngă zidurile acestora, este
Ing. C. BORDEIANU 
Fiorea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a III-a)

dică deseori problema: care trebuie să fie coordonatele pregătirii tînărului inginer pentru ca, indiferent de domeniul în care va lucra, să posede cunoștințe complexe, in deplină concordanță cu rapida dezvoltare a științei și tehnicii contemporane ? în general, în a- ceastă nrivință există două păreri. Una pledează pentru înmagazina- rea de către studenți a unui volum cît mai mare de cunoștințe teoretice și practice, din toate domeniile de specialitate, cu toate implicațiile lor de situații ; cealaltă consideră mai nimerit să se dea tinerilor o pregătire de largă concepție inginerească, în ce mă privește, fără a nega cîtuși de puțin necesitatea însușirii unui vast bagaj de cunoștințe, mă pronunț pentru formarea de cadre cu o largă concepție rească.nîndu-ne în primul rînd un a- semenea obiectiv, putem obișnui pe toți tinerii aflați pe băncile facultăților de construcții să se deprindă să aprofundeze cunoștințele esențiale ale specialității, să sesizeze și să-și explice logic direcțiile de dezvoltare proprii unui domeniu sau altuia, să se orienteze în cele mai diferite situații.Fără îndoială că din cursurile pe care le audiază astăzi studenții noștri a fost înlăturată, în bună parte, prezentarea descriptivistă a unor elemente de construcții, mașini și procedee tehnologice de lucru. Experiența ne-a dovedit că și cursurile tehnice pot fi ridicate la un mai înalt nivel teoretic, deoarece chiar și discipline ca materiale de construcții, beton armat, construcții metalice, clădiri civile, construcții agricole și in-

ingine- Propu-

(Continuare în pag. a Il-a)

de re- a temperatu- aerului, a sis-

! lucrează în aceste producții ridicate, de cost redus prin aplicarea corespun- tehnologiei moderne a porcilor, utilizarea
Complexul industrial zootehnic de Ia Căzănești, raionul Slobozia, văzut 

de pe platforma unei clădiri înalte de 26 metriFoto : M. Andreescu

25 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu

Recensamîntul populației si locuințelor

In articolele publicate 
în ziarul nostru s-a ex
plicat modul de desfășu
rare a recensămîntului. 
Publicăm mai jos cîteva 
răspunsuri la diferite în
trebări puse în aceste zile 
de cititori.

CINE SE ÎNSCRIE ÎN 
„LISTA MEMBRILOR 

GOSPODĂRIEI" î
membrilor 
se înscriu

In „Lista 
gospodăriei' 
toți membrii unei gospo
dării, adică toate persoa
nele 
mod 
nă, 
legături de rudenie și care 
participă la formarea ve
niturilor gospodăriei și 
cheltuirea lor. Pot face 
parte dinfr-o gospodărie și 
persoane care, deși nu au 
nici o legătură de rudenie 
cu ceilalți membri, locu
iesc și se gospodăresc 
împreună cu aceștia ca 
de exemplu : copii ne- 
înfiați sau aflafi în pla
sament familial, băfrîni 
sau alte persoane aflate în 
întreținerea gospodăriei.

care locuiesc în 
obișnuit împreu- 

avînd în general

Nu se consideră membri 
ai gospodăriei cei care 
se află în gazdă, elevii, 
studenții și alte persoane 
venite pentru lucru, pre
cum și persoanele angaja
te pentru munci casnice 
chiar dacă iau masa și 
locuiesc în mod obișnuit 
cu ceilalți membri ai gos
podăriei.

Se consideră ca pre- 
zenți și acei membri ai 
gospodăriei care se aflau 
plecați pentru satisfacerea 
stagiului militar sau pen
tru împrospătarea cunoș
tințelor militare, plecați în 
străinătate în interes de 
serviciu, la studii, în vizită 
la rude etc. Nu vor fi 
declarați ca membri ai 
gospodăriei 
care au 
din gospodărie 
căsătoriei sau 
a'tor cauze.

ca membri 
acei membri 

plecat definitiv 
în urma 
datorită

ROLULCARE ESTE 
CERCETĂRII 
SELECTIVE ?

O dată cu recensă- 
mînful se desfășoară și o 
cercetare selectivă — o

înregistrare statistică pen
tru 2 la sută din locuin
țele existente — în cadrul 
căreia se completează 
formularul special „cerce
tarea selectivă privind 
condițiile de locuit și 
bunurile de folosință în
delungată". Acest formu
lar cuprinde atît date pri
vind locuința și gospodă
ria i.............
vind : 
rilor din locuință, 
rut de 
locuiesc 
căpere, numărul de gos
podării 
dependințele 
baie), înzestrarea 
dă^iilor cu diverse bunuri 
de confort 
de radio, ‘ 
netofon, 
de spălat rufe, 
ficole de 
și autoturisme, 
clefe, biciclete etc. Date
le obținute vor permite 
să se tragă concluzii asu
pra condițiilor de locuit 
și a gradului de confort 
de care dispune întreaga

cît și informații pri- 
: destinația încăpe- 

numă- 
persoane care 
în fiecare în-

populație de la orașe și 
safe.

întreaga înregistrare în 
cadrul acestei cercetări 
selective, ca și la recen- 
sămîntul populației și al 
locuințelor, se face 
baza liberei declarații 
cetățenilor.

ANUL STABILIRII 
ÎN LOCALITATE

care folosesc 
(bucătărie, 

gospo-

ca : aparate 
televizor, mag- 
frigider, mașină 

unele ar- 
mobilă, precum 

motoci-
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— 30 de ani de la 
succesul forțelor de
mocratice în alege
rile parlamentare 
parțiale din județele 
Hunedoara și 
Mehedinți

(pag. a Il-a)

® Organizarea 
producției nu poate 
fi un „copil vitreg" 
al proiectării

(pag. a lll-a)

@ Puncte de vedere —

Continuitatea 
în munca literară

(pag. a IV-a)

in Vietnamul de sud 
iau amploare 
demonstrațiile

J

antiguvernamentale
Zeci de mii de de

monstranți cer de
misia guvernului, 
organizarea de ale
geri libere si instau
rarea unui guvern 
civil.

Anul stabilirii în 
tate se înregistrează 
pentru persoanele 
s-au născut în alte 
lăți, precum și pentru cele
care, deși s-au născut aco
lo unde locuiesc în pre
zent, totuși în cursul vieții 
au locuit și în alte părți. 
Aceste persoane vor de
clara anul în care s-au sta
bilit în localitatea unde 
locuiesc în prezent. Per
soanele născute în loca
litate, dar care au mai 
trăit și în altă parte, vor 
declara anul cînd au re
venit. Elevii și studenții 
veniți la învățătură vor 
declara anul cînd au în
ceput studiile în locali
tatea respectivă.

A OMA
Astăzi se împlinesc 25 de ani de la încetarea din viață a lui Nicolae Titulescu, personalitatea cea mai de seamă a diplomației românești în anii dintre cele două războaie mondiale.înaintașii săi din epoca modernă — Nicolae Bălcescu, loan Ma- iorescu, Costache Negri, Vasile și Ion Alecsandri, Ion Ghica și Mihail Kogălniceanu, pentru a nu aminti decît pe cei remarcabili, au reprezentat țara noastră în etapa hotărîtoare a luptei pentru unitate și existență de sine stătătoare, făurind cu demnitate, competență și patriotism, diplomația unirii și a independenței.Nicolae Titulescu își începe activitatea de politică externă îndată după primul război mondial. Continuînd cele mai bune tradiții, întemeindu-se pe re, fundamentale, Nicolae Titulescu suveranitate și tățire a ile internaționale, curitate colectivă rea agresiunii, pentru rezolvarea, prin tratative și înțelegere reciprocă, a problemelor importante de interes european sau mondial, pentru întărirea unei organizații mondiale — toate însumate spre același țel primordial: asigurarea păcii, condiție indispensabilă progresului umanității.Desigur, gîndirea și acțiunea lui N. Titulescu au cunoscut îngrădirile epocii și regimului în care a trăit, ale ideologiei și politicii burgheze ; dar, peste aceste limite, se afirmă principiile diriguitoare a-

de Mircea MALIȚA 
adjunct al ministrului 

afacerilor externe

interesele majo- ale tării noastre, a militat pentru egalaRomâniei

mintite, care dau valoare, unitate și continuitate operei sale.N. Titulescu s-a născut la Craiova la 16 martie 1882, fiu al magistratului Ion N. Titulescu. După studii eminente la Facultatea de drept din Paris, fiind doctor și laureat al acestei instituții, a fost numit, în 1905, profesor suplinitor de drept civil la Universitatea din Iași și trecut, patru ani mai tîrziu, la București, unde a devenit, ulterior, titularul catedrei. N. Titulescu a fost membru al Senatului Universității din București, membru activ al Academiei Române, doctor honoris causa al Universităților din Atena și din Bratislava, vicepreședinte și președinte al Academiei Diplomatice Internaționale.își începe activitatea diplomatică reprezentînd România în 1920, la Conferința de Pace de la Paris și la tratativele de la Spa pentru reparațiile și datoriile de război.în decembrie 1921 este trimis ministru plenipotențiar în capitala Marii Britanii, unde rămîne pînă în 1927, cînd este numit de externe al României, ceastă calitate a fost la aproape toate sesiunile obișnuite sau extraordinare ale Adunării Societății Națiunilor și la multe din dezbaterile Consiliului; s-a bucurat de un atare prestigiu în cel mai

înalt for internațional al vremii, încît, trecînd peste regula statornicită, Adunarea l-a ales de două ori președinte, în 1930 și 1931.Dominante în activitatea diplomatică a lui Titulescu au fost problemele majore ale politicii externe a României, problemele internaționale ale timpului în care a trăit. Cu strălucire, s-a afirmat el ca diplomat patriot atunci cînd Germania hitleristă punea în pericol independența țării noastre, cînd primejdia agresiunii fasciste plana asupra popoarelor.în cunoscuta sa cuvîntare „Dinamica păcii", ținută la Berlin,
(Continuare în pag. a V-a)

locali- 
numai 

care 
loca I i-

îndrep- în relați- pentru se- și preveni-

ministruîn a- prezent

i M

Filatura Bomânească de Bumbac din Capitalâ. Laboranta Viorica Iaco- 
ban, delegată la Congresul U.T.C., discută cu muncitoarele Constanța 
Bildea și Domnica Duma, de la secția pieptănat, despre calitatea și uni

formitatea semitortului din bumbac Foto : M. Cioc

Noul guvern 
italian 
a obținut votul 
de încredere

Oe la Cape Kennedy 
a fost lansată nava
cosmică americană 
„Gemini - 8

In timpul zborului 
cei 2 cosmonauți a- 
flați la bord vor în
cerca realizarea u- 
nei întîlniri ~pafiale 
cu racheta „Atlas- 
Agena".

//

Corespondată din Londră

OFERTA

trecute am 
invitația de a 
un film docu- 
făcut nu de 
R.D. Vietnam, 
fel de avan-

Filmul, inti- 
„Mărturii ocu- 

occidentale în 
Vietnamului', 

unei mici
con-

îl tulbură agra- 
americani, 
moartea

Zilele 
primit 
viziona 
menfar, 
mult în 
Era un
premieră, 
fulat : 
lare 
nordul 
este opera 
echipe britanice, 
dusă de James Came
ron, căruia îi aparfin 
și textul și prezenta
rea. Autorii au stat de 
vorbă cu oamenii de 
pe stradă, de pe plan
tațiile de orez, sau cu 
conducători ai tării la 
Hanoi.

...Scene din Hanoi : 
circulația mașinilor și 
bicicletelor pe străzi, 
centrul orașului — unde 
un panou 
ză zilnic 
vioanelor 
doborîte.
nuită, cotidiană, își ur
mează nestingherită 
cursul. Copii' plan
tează pomi, muncitorii 
intră pe porfile uzine
lor, la universitate stu
denții sînt prezenfi la 
cursuri...

Treptat, în obiecti
vul aparatului mînuit 
de Malcolm Aird, în
cepe să apară și celă
lalt tablou al Vietna
mului — oamenii scru- 
fînd cerul. Cerul pe

înregistrea- 
numărul a- 

americane 
Viata obiș-

care 
sorii 
nînd 
Irugînd școli, 
uzine... Pe un 
se treieră orezul, 
bărbați și femei cînfă 
o melodie legănată. 
Snopii, alături, sînt 
clădiți în mici pirami
de. Lîngă ele, la în- 
demînă, arme în pi
ramide, pentru că, de
seori, escadrilele a- 
mericane se năpustesc 
asupra țăranilor 
nici, mitraliindu-i 
aruncînd 
cendiare. 
riposta : 
pricepere 
aeriene, 
atins în plin un avion 
agresor. Rămășițele lui 
sînt transportate spre 
un loc anume desti
nat — cimitirul cu 
sfărîmăfurile avioane
lor americane. Un 
copil de 10—12 ani 
amestecat în mul)ime 
este prins în prim plan. 
Bate din palme, mani- 
festîndu-și astfel sa
tisfacția. Intre sprîn- 
cenele lui se 
însă distinct o
în care se citește pre
maturul sentiment al 
suferinței și minieu 
Lumea se întoarce, 
pentru a relua treie
ratul...

semă- 
și dis- 
spifa le, 

cîmp 
iar

paș- 
și 

bombe in- 
lată însă 

minuind cu 
armele anfi- 
sătenii au

vede 
cută,

O scenă este filmată 
la malul mării din 
înălfimea stîncilor a- 
brupfe. 
calmă, 
nimic 
apă. 
James 
că la 
în 
flota a 7-a a S.U.A. Ce 
inamic așteaptă ? Ima
ginea următoare dă 
răspunsul : pe întinsul 
mării apare o mică 
barcă vietnameză de 
pescuit, cu pînza-i 
triunghiulară întinsă...

Cele 40 de minute 
de film 
nante.
după cum au apreciat 
autorii filmului, versiu
nea originală nu va ră
mîne intactă, ea urmind 
a fi mult redusă, potri
vit cu punctul de vede
re al televiziunii care o 
va achiziționa și pre
zenta. Am aflat cu 
acest prilej că o firmă 
americană a făcut o 
avantajoasă ofertă : 
s-a declarat dispusă 
să cumpere filmul și 
să plătească prețul ce 
i se va cere. Cu o 
singură condifie : fără 
comentariile lui James 
Cameron. Oferta a 
fost respinsă.

mării 
stîncilor 

Marea este 
nu se vede 

în afară de 
Comentatorul 

Cameron arată 
orizont se află 

continuă patrulare

sînt impresio- 
Din păcate,

Liviu RODESCU
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S-au împlinit 30 de ani de la un moment remarcabil din istoria luptei forțelor democratice, populare, conduse de Partidul Comunist Român pentru apărarea intereselor clasei muncitoare și ale întregului popor muncitor — victoria frontului comun democratic în alegerile parlamentare parțiale desfășurate în 1936 în județele Hunedoara și Mehedinți.
în pofida repetatelor „interzi

ceri" ale partidului comunist — in
terziceri care, prin ele însele, nu 
făceau decît să confirme imposi
bilitatea înăbușirii activității par
tidului — în pofida condițiilor 
deosebit de grele, a ilegalității 
adinei, a prigoanei și persecuțiilor, 
a deșănțatei propagande antico
muniste, aceste alegeri au prilejuit 
o elocventă afirmare a voinței 
maselor largi de la orașe și sate 
și a încrederii lor în partid, a in
fluenței partidului în mase.

Este meritul partidului comunist 
de a fi militat pentru gruparea și 
unirea într-un front larg a for
țelor democratice, progresiste, pa
triotice, de a fi îndeplinit un rol 
esențial în realizarea unității lor 
de acțiune, pe baza unor țeluri co
mune, corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale patriei și po
porului muncitor.Este un moment important, bogat în învățăminte, o pagină plină de interes din istoria celor 45 de ani de viață și de luptă ai partidului nostru.

ĂEroicele lupte muncitorești din anii crizei economice mondiale a sistemului capitalist, care au culminat cu marile bătălii de clasă din 1933 ale ceferiștilor și petroliștilor, au constituit o puternică expresie a hotărîrii de luptă a clasei muncitoare și a unor largi pături sociale împotriva exploatării capitaliste, a subjugării imperialiste și dominației monopolurilor străine, pentru libertate, democrație, independență și suveranitate națională.O dată cu ieșirea din criza din 1929—1933, economia României a pășit pe drumul unei înviorări relative, deși anumite efecte ale crizei se mai făceau încă simțite in gradul ridicat de nefolosire a capacităților de producție dintr-un șir de ramuri industriale, în existența unui număr masiv de șomeri, în persistența manifestărilor de criză agrară etc.Concomitent, pe plan politic, se conturează un proces de polarizare: sub impulsul luptelor muncitorești are loc în întreaga țară o cres- cîndă afirmare a forțelor democratice, patriotice, antifasciste. Sporește însă și pericolul fascismului ; susținute, sprijinite și încurajate fățiș de Germania hitleristă, organizațiile fasciste se manifestă cu agresivitate crescîndă pe scena vieții politice. în același timp, pe plan extern, din partea Germaniei hitleriste și a aliaților ei se conturau tot mai clar grave amenințări la adresa suveranității, independenței naționale și integrității teritoriale a României, cu primejdiile de subjugare și dezmembrare a țării, de atragere a ei în aventuri agresive.în aceste condiții, clasa muncitoare militînd pentru satisfacerea revendicărilor ei economice, s-a afirmat ca principala forță în lupta pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice împotriva pericolului fascist, pentru a- părarea independenței și suveranității țării. Ei i se raliau țărănimea și celelalte categorii și pături sociale — intelectualitatea, funcționărimea, micii meseriași, în general păturile mijlocii. Tot mai puternic se manifesta voința maselor populare de a asigura dezvoltarea țării pe calea democrației, a independenței naționale, păcii și progresului.Un proces de ascuțire a contradicțiilor avea loc in rîndul claselor exploatatoare. în timp ce cercurile cele mai reacționare, cele mai antidemocratice, se orientau fățiș spre fascism, spre sprijinirea „Gărzii de fier" și a altor organizații fasciste — coloana a V-a a hitlerismului în România — importante părți ale burgheziei își manifestau tot mai activ neliniștea față de ascensiunea pericolului fascist, erau alarmate de uneltirile revanșarde ale Germaniei hitleriste și aliaților săi, de perspectiva aservirii țării intereselor hitlerismului și tîrîrii ei în- tr-un război împotriva U.R.S.S. Presiunea maselor populare, ca și ascuțirea contradicțiilor în rîn- durile burgheziei s-au răsfrînt și în interiorul partidelor politice burgheze, făcînd să crească numărul celor care se pronunțau pentru colaborare și acțiuni comune cu forțele democratice, antifasciste. Si- tuîndu-se pe poziții patriotice, o serie de oameni politici de seamă din rîndul burgheziei au luat poziție fățișă împotriva Germaniei hitleriste și a organizațiilor fasciste din interior, ceea ce avea să și ducă, în anii următori, la asasinarea de către legionari a unor personalități ca N. Iorga, V. Mad- gearu, A. Călinescu.
în aceste împrejurări, Partidul 

Comunist Român și-a concentrat 
eforturile spre desfășurarea unei 
largi activități de masă, spre dez
voltarea contactelor și legături
lor cu diverse organizații, gru
pări și forțe politice care pu
teau să-și aducă aportul la rea
lizarea unui front comun de luptă 
pentru stăvilirea pericolului fas
cist intern în creștere, pentru 
strîngerea laolaltă a forțelor 
sociale interesate în propăși
rea democratică a țării, în a- 
părarea independenței și suveranității naționale. Bizuindu-se pe experiența prețioasă a luptelor din

perioada 1929—1933, P.C.R. a reușit, în anii ce au urmat, să-și ex- < tindă colaborarea cu o serie de grupări și organizații politice democratice, să stabilească și să-și lărgească legăturile cu diferite fracțiuni ale forțelor politice burgheze, cu un mare număr de personalități cu orientare democratică, patriotică.
★

Alegerile parlamentare parțiale 
: din februarie 1936, în județele 

Hunedoara și Mehedinți, au prile
juit o înfruntare a principalelor 
forțe sociale de pe arena vieții poli
tice a României din acea vreme. 
Ele au verificat eficacitatea lup
tei unite a forțelor democra
tice, care au acționat în comun și, 
în ciuda tuturor persecuțiilor, a 
falsurilor și fraudelor electorale, 
au obținut victoria în alegeri.Activitatea comuniștilor în aceste județe — cu o compoziție a populației marcată de puternicul centru muncitoresc al Hunedoarei și de un ridicat procent de țărănime săracă în Mehedinți — și-a găsit expresie în dezvoltarea unui șir de acțiuni revoluționare, ca grevele și demonstrațiile minerilor Văii Jiului, metalurgiștilor Hunedoarei și Că- lanului, feroviarilor, muncitorilor portuari și de la șantierele navale din Tr. Severin, mișcările altor categorii și pături sociale din

• ■ ■ ■ ■

30 de ani de la succesul forțelor 
democratice în alegerile parlamen- 

tare parțiale din județele 
Hunedoara și Mehedinți

cele două județe, în special ale țărănimii. în județul Hunedoara, la începutul anului 1933, în atmosfera creată de puternica ridicare la luptă a muncitorimii, s-a constituit Frontul plugarilor, organizație democratică a țărănimii, avind în frunte pe eminentul om de stat și patriot — dr. Petru Groza.Printre primele succese înregistrate în acțiunea de raliere pe o platformă comună a forțelor democratice din țara noastră s-a înscris, în septembrie 1935, semnarea, pe baza unui program de luptă antifascistă, a acordului de la Bă- cia (jud. Hunedoara) între Frontul plugarilor și Madosz. El a fost urmat, la scurtă vreme, de semnarea la București a unui acord asemănător între Blocul Democratic și Partidul Socialist (Popovici).Răspunzînd chemării P.C.R., reprezentanții organizațiilor semnatare ale acestor acorduri, întruniți la Țebea, (jud. Hunedoara), au semnat la 6 decembrie 1935 textul unui acord de luptă democratică, antifascistă. Cu a- cest prilej, în întreg județul au avut loc mari întruniri antifasciste, cu participarea a mii de muncitori, țărani, precum și intelectuali din partea locului ori sosiți din alte județe ale țării ; la aceste întruniri au luat cuvîntul reprezentanți ai organizațiilor semnatare ale a- cordului de la Tebea — dr. Petru Groz.a, Petre Constantinescu-Iași, Athanase Joja, Constantin Popovici, Romulus Zăroni, Miron Belea, precum și numeroși muncitori metalurgiști, mineri, țărani și intelectuali hunedoreni precum și reprezentanți ai oamenilor muncii din județele învecinate.
La începutul anului 1936, în 

condițiile pregătirii alegerilor par
lamentare parțiale ce urmau să 
aibă Ioc în județele Hunedoara și 
Mehedinți, P.C.R. și-a intensificat 
activitatea pentru închegarea unui 
Front comun al forțelor democra
tice, pentru atragerea pe o platfor
mă comună a diferitelor grupări 
politice, pături, categorii sau gru
puri sociale. în raport cu aspirațiile 
lor democratice, patriotice. După ralierea, în județul Hunedoara, a Blocului democratic, Frontului Plugarilor, Madoszului și Partidului Socialist, iar în județul Mehedinți a Blocului democratic și Partidului Socialist, în ambele județe s-au alăturat Frontului comun democratic organizațiile locale ale Partidului Social-Democrat.Aderarea acestor organizații avea o profundă semnificație, a- sigurînd participarea în alegeri, pe baza unității de acțiune, a organizațiilor partidelor muncitorești.Frontului comun democratic i s-au alăturat organizațiile națîo- nal-țărăniste din cele două județe. Acesta era un rezultat al presiunii exercitate de jos de masa membrilor acestui partid, în a- cele momente în care în fața poporului român se puneau probleme hotărîtoare pentru apărarea democrației, a independenței și înseși ființei sale naționale.în eforturile pentru făurirea Frontului comun democratic, ca și în alte acțiuni desfășurate în acei ani, P.C.R. s-a sprijinit pe activitatea organizațiilor de masă legale create de el sau aflate sub conducerea ori influența sa, printre care Blocul democratic, Comitetul Național Antifascist, Frontul studențesc democrat, Frontul femenin și alte organizații care, alături de comuniști, grupau, exponenți ai celor mai diferite clase și pături

sociale, militanți antifasciști, numeroase personalități proeminente ale vieții cultural-științifice din țara noastră. Perioada dintre luptele muncitorești din 1929— 1933 și pînă la instaurarea dictaturii regale, în februarie 1938, a cunoscut crearea a numeroase organizații prin care partidul, folosind formele de luptă legale și se- milegale, își lărgea contactele cu cercuri democratice, atrăgea sub influența sa noi categorii sociale, organiza acțiuni de masă, care constituiau mărturia de netăgăduit a 
unei pronunțate dispoziții demo
cratice, antifasciste, a principale
lor forțe sociale.Partidele și organizațiile raliate Frontului comun democratic au căzut de acord ca în alegeri să susțină o platformă comună axată pe prevederile acordului de la Țebea, cuprinzînd : ridicarea stă
rii de asediu și cenzurii, interzi
cerea activității organizațiilor fas
ciste, libertatea de organizare și 
întrunire, eliberarea comuniștilor 
și antifasciștilor arestați, comba
terea scumpete! și fiscalității ex
cesive, rezolvarea datoriilor agri
cole în folosul țărănimii, apărarea 
păcii, lupta împotriva tendințelor 
agresive ale Germaniei hitleriste 
și aliaților ei etc.Campania electorală s-a caracterizat atît în județul Hunedoara, cît și în Mehedinți prin organiza

rea unor largi întruniri la care au participat zeci de mii de cetățeni, de diferite categorii sociale și a- partenențe sau convingeri politice, muncitori, țărani, intelectuali etc., tineri și vîrstnici — fie comuniști, social-democrați, socialiști, membri ai Blocului democratic, Frontului plugarilor, Madoszului, membri ai Partidului Național-Țără- nesc sau ai altor partide și organizații. în cursul acestor întruniri au fost propuși să candideze în alegeri din partea frontului comun al forțelor democratice în județul Hunedoara, Ghiță Pop, iar în Mehedinți, dr. Nicolae Lupu.Este caracteristic că la aceste întruniri, la Hunedoara, Tr. Severin, Petroșeni, Deva, Lupeni, Lo- nea, Aninoasa, într-un număr mare de sate din cele două județe (Vețel, Leșnic, Săcărîmb, Stănija, Bejan, Gurasada. Băcia, Țebea, Stignița, Corcova, Oprișor, Almă- jelu ș.a.) particîpanții au manifestat nu numai pentru victoria în alegeri a candidaților frontului comun, ci și pentru revendicările de ordin politic cuprinse în platforma Frontului comun democratic. în cadrul acestor întruniri au vorbit reprezentanți ai tuturor forțelor politice raliate, între care Ilie Pin- tilie, Nicolae Cristea, Constantin Trandafirescu, Vasile Bîgu, Mihail Macavei, Dr. N. Lupu, Petre Andrei, Mihail Ghelmegeanu etc.Campania electorală a mobilizat nu numai efortul forțelor democratice din cele două județe, ci și din numeroase alte centre ale țării. în Capitală și în numeroase alte localități s-au desfășurat, în perioada premergătoare alegerilor, o serie de acțiuni, prin care masele și-au exprimat adeziunea la lupta forțelor democratice din cele două județe și au manifestat pentru victoria lor în alegeri.Atît în județul Hunedoara, cît și în județul Mehedinți, forțele democratice au dus o luptă susținută împotriva organizațiilor fasciste răspunzînd propagandei lor șovine, protestînd contra tolerării tacite sau chiar a spriji-

PmilL SI MATIRÎA INGINERULUI CONSTRUCTOR
5

(Urmare din pag. I)dustriale reprezintă necontestate științe tehnice cu legi, teorii și principii proprii deduse pe baza celor mai recente cuceriri ale științei și tehnicii. Dar cred că e- xistă încă mult loc pentru mai bine, îndeosebi la disciplinele cu specific tehnologic, organizatoric și economic, unde uneori dorința de a ridica nivelul cursurilor se soldează prin înșirarea a tot ce are — și uneori, nu are — legătură cu tema studiată ; astfel cursurile capătă un caracter îngust, au valabilitate de scurtă durată, se irosesc în prescripții tehnice elaborate de C.S.C.A.S. și alte organe de stat, care nu pot fi memorate.Se știe că la proiectarea construcțiilor este nevoie să se țină seama de un ansamblu de norme și reguli științifice (condiții capitale de durabilitate, condiții mecanice de rezistență și de siguranță a construcțiilor, condiții fizico-igienico-sani- 

nului fățiș manifestate de guvernul liberal față de bandele huliganice care atacau pe militanții de- mocrați, se dedau la acte de provocare și intimidare. De fapt, alegerile din cele două județe deveniseră terenul unei confruntări a raportului de forțe pe un plan mult mai larg. Presa vremii relata a- proape zilnic despre sosirea de trenuri încărcate cu „forțe de șoc“ ale organizațiilor fasciste, echipate cu arme, ghioage, ciomege. Incidentele se țineau lanț, îneît, pînă la urmă, au fost mobilizate forțe speciale jandarmerești și din cadrul regimentului 8 artilerie de la Craiova ; forțele polițienești și armata au ridicat baricade pe străzi.
în această atmosferă de luptă, 

nelăsîndu-se intimidați, în dimi
neața zilei de 18 februarie 1936, 
grupuri masive de muncitori, ță
rani și intelectuali s-au prezentat 
în fața urnelor votînd pentru re
prezentanții forțelor democratice. Obținînd în județul Hunedoara 31 965 de voturi, cu peste 7 000 mai multe decît candidatul partidului liberal aflat la guvern și cu peste 24 000 mai multe decît candidatul gogo-cuzist, forțele democratice au ieșit învingătoare. A- ceastă victorie a fost întărită de rezultatul alegerilor din Mehedinți unde candidatul forțelor democratice a obținut 20 867 de voturi, cu aproape 3 000 mai mult decît obținuseră la un loc candidatul partidului liberal și cel gogo-cuzist, și cu peste 11 000 mai multe decît candidatul desidenței liberale a lui George Brătianu, care milita pentru intrarea țării în orbita Germaniei hitleriste.Rezultatele alegerilor au fost primite cu satisfacție de masele largi populare, de întreaga opinie publică democratică din țara noastră. Referindu-se la aceste rezultate, ziarul „Adevărul" din 23 februarie 1936 scria : „Hunedoara și Mehedinți sînt afirmarea materială, sensibilă, decisivă a revirimentului în opinia publică, întoarsă sistemului de brutalizare și înfeu- dare a țării în sfera fascisto-hitle- ristă. Am înregistrat cea mai frumoasă izbîndă a democrației române din ultima vreme".

★
Victoria obținută de forțele de

mocratice in alegerile din județe
le Hunedoara și Mehedinți a de
monstrat că în țara noastră exis
tau în acea perioadă mari posibi
lități de unire a tuturor forțelor 
democratice, de închegare a unui 
larg front popular antifascist.

Succesul repurtat în alegeri de 
Frontul comun democratic a îm
bogățit experiența de luptă a 
partidului, a contribuit la crește
rea influenței sale în mase, a dus 
Ia apropierea de partid a unor 
largi cercuri democratice.Această experiență, . legăturile noi, întinse, pe care și le-a creat în această perioadă cu diferite grupări și oameni politici au fost deosebit de utile partidului în anii ce au urmat, în lupta împotriva dictaturii antonesciene în timpul celui de-al doilea război mondial, în eforturile pentru realizarea Frontului Unic Muncitoresc, pentru unirea tuturor forțelor patriotice, populare, pentru apărarea independenței și suveranității naționale și organizarea insurecției naționale antifasciste din august 1944 care a deschis o nouă eră în istoria țării noastre.Partidul Comunist Român dă o înaltă apreciere tradițiilor de luptă ale poporului român, cinstește momentele care au marcat pagini luminoase în istoria noastră națională. O asemenea pagină au înscris-o în februarie 1936 muncitorimea, țărănimea și intelectualitatea hune- doreană și mehedințeană, forțele democratice, antifasciste sub îndrumarea comuniștilor.Amintirea unor asemenea luminoase momente ale istoriei partidului și poporului nostru ne mobilizează astăzi și mai activ în munca pentru înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru desăvârșirea construcției socialiste în România, pentru înflorirea multilaterală a patriei.

Gh. I. IONIȚĂ

tare, estetico-arhitecturale, econo- mico-organizatorice) pentru a se satisface cerințele primordiale de utilitate, trăinicie și frumos. Unele din aceste condiții sînt strîns legate de cerințele omului, cu alte cuvinte de știința ecologiei umane. Fără cunoașterea acestei științe nu se poate îndeplini corespunzător sarcina pusă de către partid în fața constructorilor de a realiza o varietate mai mare de tipuri de locuințe, cu un confort cît mai ridicat, care să corespundă necesităților multiple ale oamenilor muncii. De aceea, cred că este foarte important să urmărim ca toate disciplinele de specialitate — inclusiv ecologia — să concure la închegarea și dezvoltarea unei concepții științifice inginerești, care să-i permită constructorului să-și dezvolte imaginația, inventivitatea și îndrăzneala creatoare, capacitatea de a analiza și sintetiza, de a trage concluzii, de a căuta soluții. Rezultatele voi’ fi cu atît mai îmbucurătoare și durabile cu cît și alte mijloace — în speță proiec-
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9 Teatral de operă și balet : SPĂRGĂTORUL DE NUC* —19.30.• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNE- VILLE — 19,30.• Teatrul National „1. L. Caragiale" (sala Comedia) : DINJALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA - 19, (sala Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN - 19,30.• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —19.30. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.• Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST O DATĂ... DOUĂ ORFELINE — 16, COLOMBE — 20.• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20.• Teatrul Mic : AMOOOR I — 19,30.• Teatrul ,,Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI — 9,30, UN VIS VESEL — 15,30, BUNĂ DIMINEAȚA MllNE —19.30.• Teatrul evreiesc de stat : IDF.I... PENTRU O REVISTĂ — 20.• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA — 20.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) ■ GULI- VER 1N ȚARA PĂPUȘILOR — 10, (sala din str. Academiei) :AMNARUL - 10.• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.® Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.
CINEMATOCRAFE

© RĂSCOALA — cinemascop ■ Patria (completare Țara Hațegului) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.e A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern ™ 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele cinematografe completarea Rășinari), Feroviar (completare Pasiuni) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.• 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 Pirvu-Mutu-Zugravul).« BARCAGIUL - cinemascop - Luceafărul 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Festival - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (la ambele completarea Energia).• MIZERABILII : Cinemateca (completare Chariot actor decinema) 10. 12; 14.» VANINA VANINI : Victoria - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.• CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE 1 : Central — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45; Viitorul — 15,30; 18; 20,30.o ARȘIȚA — cinemascop ; Lumina (completare Tirguri și iarmaroace) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN: Union (completare Scoarțe populare) — 15; 17; 19; 21.

Calculatoarele electronice 
și modernizarea producției

Probabil că mulți dintre cititorii acestor rînduri au avut prilejul să admire noua gară a Brașovului. Aspectul construcției este doar o latură a modernizării acestui important punct feroviar, completată de multe altele, printre care și de faptul că multipla lui activitate este comandată de un dispecer automat, care funcționează cu ajutorul unui calculator electronic. Dar automatizarea transporturilor feroviare este numai unul dintre domeniile în care calculul automat își - găsește o tot mai largă utilizare.Printre unitățile științifice care se ocupă de problemele folosirii calculatoarelor electronice sînt și centrele de calcul de la București, Cluj și Timișoara. Pe această temă ne-am adresat conf. ing. Paul Constantinescu — doctor în matematici (Centrul de calcul al Universității — București).
— Ce nevoi impun existen

ța și dezvoltarea centrelor de 
calcul ?— în primul rînd, trebuie subliniate avantajele pe care le oferă utilizarea calculatoarelor electronice : eficiență economică ridicată, posibilitatea rezolvării de probleme (care fără mașini de calcul nu ar putea fi abordate — optimizări, conducere automată) în cele mai diverse domenii, precizie și mare rapiditate, economie de eforturi și de timp.în țara noastră, deși dezvoltarea tehnicii de calcul se află într-un stadiu incipient, centrele de calcul au obținut unele rezultate utile în ce privește automatizarea transporturilor feroviare, repartizarea puterii în sistemul energetic național, activitatea de construcții, e- fectuarea unor cercetări din diferite ramuri ale științei. Dispunem de cinci centre de calcul : Laboratoarele de mașini de calcul de la I.F.A., Centrul de calcul al Universității și Centrul de calcul economic și cibernetică economică — 

tele de an și de diplomă ale studenților — vor contribui prin problematica abordată la dezvoltarea spiritului de creație tehnico-ingi- nerească. Este de dorit ca temele alese pentru proiectele de diplomă să reprezinte într-adevăr o cale de stimulare a maturității de gîndire a viitorului inginer constructor, a capacității lui de creație tehnică. Să le dăm totodată studenților posibilitatea reală de a-și alege pentru proiectele de diplomă teme izvorîte din probleme actuale ale construcțiilor din țara noastră, care să le dezvolte gustul pentru documentare și investigație, corespunzător, bineînțeles, timpului și mijloacelor de care dispun.Prin perfecționarea activității cadrelor didactice, prin adaptarea continuă a formelor muncii universitare la cerințele vieții științifice moderne putem determina ca facultățile de construcții să-și îndeplinească cu și mai mult succes nobila misiune de a pregăti cadre de înaltă calificare, cu o înaintată concepție inginerească.

Convorbire cu conf. ing. 
Paul CONSTANTINESCU 

doctor în matematici (Centrul de 
calcul al Universității—București)

București, al Institutului politehnic — Timișoara, Institutul de calcul — Cluj, precum și o serie de „nuclee de calcul" pe lîngă ministere și instituții. Nevoile economiei și culturii noastre impun însă folosirea pe scară tot mai largă a calculatoarelor electronice de diverse tipuri — numerice, analogice, convenționale (de birou) — în producție, în activitatea de cercetare, în proiectare ceea ce face necesară ridicarea activității unităților de calcul pe o nouă treaptă.
— Avînd în vedere necesi

tățile sporite de „calcul auto
mat", cum credeți că s-ar pu
tea îmbunătăți activitatea a- 
cestor centre 7— în primul rînd, ca lucrul cel mai accesibil, ca măsura cea mai lesnicioasă și imediată, s-ar impune o mai intensă conlucrare între specialiștii de diferite formații din cadrul centrelor de calcul — matematicieni, ingineri, fizicieni, — dar mai ales o colaborare mai susținută, mai largă și mai organizată între aceste centre de calcul. Centrul nostru, de pildă, a început să strîn- gă legăturile cu Centrul de calcul economic și cibernetică economică, pe baza cărora rezultate ale cercetărilor noastre sînt aplicate Ia rezolvarea unor probleme de economie.Pe de altă parte, deși baza materială de care dispunem în prezent a permis rezolvarea unor probleme, a căror eficiență economică este de ordinul a sute de milioane de lei, totuși nu pot fi încă abordate și soluționate o serie de probleme importante, cum sînt cele care se ridică la scara economiei naționale — ca planificarea dezvoltării rețelelor și centralelor electrice, repartiția optimă a puterii între centrale, evaluări de diverse rezerve de minereuri, gospodărirea apelor, a fondului forestier, probleme de optimizare a diferitelor procese din industria constructoare de mașini, din domeniul transporturilor, al investițiilor — a căror rezolvare ar impune folosirea unor calculatoare electronice de tip superior. Specialiștii noștri au formulat pînă în prezent peste 40 de a- semenea probleme, mai exact tipuri de probleme, care așteaptă să fie prelucrate. Pentru aceasta, sînt însă necesare calculatoare mai puternice decît cele pe care le folosim în mod curent. Există domenii, printre care și cel al cercetării științifice, în care pînă chiar și formularea unor probleme nu se poate realiza decît cu un calculator puternic sau cel puțin de tip mediu. Lipsa acestora face ca în prezent baza existentă să nu poată fi folosită cu maximum de randament, ci doar în proporție de 60— 70 la sută.Constructorii de calculatoare e- lectronice din țara noastră au obținut rezultate meritorii în producerea unor importante elemente constitutive, cum sînt blocurile aritmetice. Totuși, calculatoarele produse sînt încă departe de performanțele celor realizate pe plan mondial. Calitățile lor s-ar
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putea îmbunătăți însă simțitor, dacă s-ar concentra eforturile și ar exista o preocupare mai constantă îndeosebi pentru perfecționarea unor anumite organe ale calculatoarelor, respectiv pentru producerea unor „memorii operative", a unor „memorii lente" cu capacitate mare, precum și a dispozitivelor de introducere și de extragere a datelor, în acest sens, cred că asigurarea’ unei colaborări mai strînse între specialiști, pe baza unei diviziuni în munca de proiectare, recurgîn- du-se la import numai în cazul elementelor care momentan nu pot fi încă realizate cu forțe proprii, ar crea condiții favorabile pentru realizarea de calculatoare cu performanțe superioare.— de tip mic și mediu. în același timp, cred că ar fi deosebit de utilă o reorganizare pe scară națională a centrelor de calcul.— In ce sens vedeți-această 
reorganizare ?-■ -•*.— Mă gîndeș.c,. de.j>iidă, la constituirea unei rețele naționale bazată pe centrele de calcul existente, în cadrul căreia rolul coordonator să-1 dețină cîteva „centre-pilot" dotate cu calculatoare de tip mediu. Acest rol de centre-pilot l-ar putea îndeplini unele dintre actualele centre de calcul, dezvoltate însă corespunzător. Astfel, pornindu-se de la cele peste 20 ele nuclee de calcul existente pe lîngă miniștere și instituții, s-ar crea posibilitatea înființării unei a doua categorii de unități de calcul, pe care le-aș numi „centre de aplicații".„Centrele-pilot", care ar fi accesibile tuturor ministerelor, institutelor de cercetări și de învățămînt, ar putea rezolva probleme mai complexe, care nu pot fi soluționate cu calculatoarele mici ale celorlalte centre de calcul, vor permite elaborarea și dezvoltarea metodelor de calcul și programare, vor contribui la modernizarea și dezvoltarea calculatoarelor și a celorlalte centre de calcul, devenind totodată adevărate școli pentru formarea de specialiști în calculul automat : matematicieni, a- naliști, programatori,': ; operatori. „Centrelor de . aplicății1’ le-ar reveni sarcina de a rezolva problemele curente și ar putea fi dotate în bune condiții, în special, cu calculatoare produse în țară.Această reorganizare ar presupune și, în același timp, ar asigura extinderea și întărirea colaborării între centrele de calcul precum și dintre acestea și unitățile productive.Dar chiar și în afara unei atari reorganizări, activitatea centrelor de calcul trebuie să se bazeze în mai mare măsură pe o largă și diversă colaborare atît în ceea ce privește utilizarea cu mai mult randament a bazei materiale existente în acest domeniu, formarea de specialiști înalt calificați, cît și in domeniul pregătirii specialiștilor care participă alături de cercetători la lucrările cu calculatoarele electronice. Prin însuși specificul ei, activitatea centrelor de calcul, care se desfășoară la întîlnirea cercetării științifice cu aplicațiile ei practice, presupune o coordonare susținută și eficientă care va sta, fără îndoială, în atenția Consiliului Național al Cercetării Științifice.

Convorbire realizată da 
Emil MUNȚIAN
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Organizarea producției 
nu poate fi un „copil vitreg" 

al proiectării
Combinatele pentru In

dustrializarea lemnului de la 
Blaj, Pitești, Comănești, 
București, Tg. Jiu sînt rela
tiv tinere. Ele au intrat în 
funcjiune în anii șesenalu- 
lui. Avînd un proces de 
producfie mecanizat și, în 
mare parte, automatizat, a- 
cesfe mari unifăji industriale 
asigură un grad înalt de 
prelucrare a lemnului, o ga
mă variată de sortimente și 
produse cu un nivel calita*- 
tiv mereu mai ridicat. Se 
pune totuși o întrebare : 
organizarea producjiei și a 
muncii corespunde nivelului 
tehnic al utilajelor cu care 
sînt dotate fabricile acestor 
combinate ? Trebuie spus că 
în cazul unora dintre ele — 
de pildă, fabricile de mobi
lă de la C.I.L.-Pitești, Blaj, 
Dej — răspunsul este nega
tiv. Specialiștii din institu
tele de proiectări, preocu
pați îndeosebi de concepe
rea solujiilor constructive ți 
tehnologice, de identificarea 
ți introducerea în proiecte 
a celor mai moderne mașini 
ți utilaje, au scăpat din ve
dere sistemele de organizare 
a producției. Ca urmare, în 
aceste noi unități de fabri
care a mobilei, a rămas ca 
proiectarea ți organizarea 
procesului tehnologic să se 
facă după intrarea în func
țiune a obiectivelor. Și, ca 
în orice situafie cînd pro
blemele nu se rezolvă la 
timpul potrivit, nici în do
meniul organizării producției 
n-au liosit improvizațiile. 
Mai mult chiar, această pro
blemă de însemnătate co- 
vîrșifoare pentru bunul mers 
al producției a tost lăsată 
la latitudinea șefilor de bri
gadă sau a maiștrilor.

Adopfaiea unor solu|ii 
rudimentare de organizare 
nu putea să nu aibă conse
cințe nefavorabile asupra 
activității acestor întreprin
deri din ramura industriali
zării lemnului. S-a ajuns, 
în mod inadmisibil, la scoa
terea din circuitul produc
ției a unor instalat ii ți unel
te moderne cu care erau 
dotate secțiile acestor uni
tăți. De exemplu, la Combi
natul pentru industrializarea 
lemnului din Blaj, în timp 
ce presele ■ CIF de aplicat 
borduri la panouri au stat 
nefolosite, această operație 
s-a executat manual. Mon
tarea mașinilor și utilajelor 
în secfii la întîmplare, nu 
după un proiect de organi
zare știinjitică, adaptat spe
cificului fiecărui obiectiv, 
generează și alte implicații. 
Unele mașini ți utilaje per
fecționate, care necesită o 
organizare a producției ți a 
muncii mai „pretențioasă", 
au fost înlocuite pe parcurs 
cu altele, clasice. Motivul : 
acestea din urmă se înca
drau în vechile scheme de 
organizare și nu ridicau nici 
o problemă din acest punct 
de vedere.

Pare paradoxal, dar ase
menea „corectări" ale flu
xului tehnologic se fac sub 
argumentarea că noile uti
laje moderne, în care sfatul a investit importante fon
duri bănești, nu ar da randa
ment. Așa, de pildă, la 
C.I.L. — Pipera, mult timp 
mașina de profilat pe patru 
fe|e — un utilaj de mare 
randament — nu a fost fo
losită la întreaga capacitate. 
S-a optat, în schimb, pentru 
utilizarea mașinilor de în
dreptat, de rindeluit și de 
frezat (sistem clasic de di

mensionare șl profilare a 
elementelor din lemn ma
siv). lată cum, din cauză că 
a lipsit un proiect de orga
nizare a producfiei și a 
muncii, s-a renunfaf la o 
mașină modernă, mai pro
ductivă și, în locul ei, s-au 
adus alte trei mașini și tot 
afîfia muncitori. Aceasta cu 
preful unor cheltuieli supli
mentare de exploatare, al 
măririi nejustificate a fondu
lui de salarii și scăderii indi
celui de folosire a suprafețe
lor de producfie. Nu poate fi 
trecut cu vederea nici faptul 
că, din același motiv, la 
C.I.L. Pitești și IPROFIL — 
Focșani, agregatele de apli
cat și nivelat borduri la pa
nouri nu sînt folosite la ca
pacitatea lor de producție.

Acei proiecfanfi și benefi
ciari care susfin că noile 
utilaje moderne nu ar da 
randament, întrucîf nu se 
încadrează în tiparele „tra
diționale" de organizare a 
producției, nu fac altceva 
decîf să-și dovedească pro
pria rămînere în urmă fafă 
de rezultatele obfinufe în 
fără și în tehnica mondială 
în acest domeniu. După pă
rerea mea, aprecierea este 
perfect valabilă și în cazul 
proiectării1 liniilor tehnolo
gice la unele fabrici de mo
bilă. După cum se știe, 
noilor unități le este carac
teristică producția de serie 
mare. Din păcate, proiecfan- 
fii nu au finul seama de a- 
cest specific ți, inexplicabil, 
sub ochii beneficiarilor de 
investiții, au adoptat forme 
de organizare proprii fa
bricilor de mică capacitate. 
Astfel, nesepararea liniilor 
de prelucrare a panourilor 
de cele ale masivelor a li
mitat posibilitatea organiză
rii producfiei în flux conti
nuu și a brigăzilor de mun
că pe linii distincte de fa
bricație. Sistemul de ampla
sare discontinuă a mașinilor 
complică inutil fluxul tehno
logic, necesită angajarea 
unui număr sporit de mun
citori, blochează spafiile 
productive. Alteori, chiar 
dacă s-a finfif organizarea 
producfiei în flux continuu, 
amplasarea utilajelor nu s-a 
făcut în ordinea strictă a 
succesiunii operafiilor teh
nologice, ceea ce a dat naș
tere la transporturi încruci
șate de piese, la o circula
ție complicată a lor, la dis
persarea brigăzilor. Este 
concludent în acest sens

cazul fabricii de mobilă de 
la C.I.L.-Blaj, unde circula
ția panourilor din P.A.L. 
stînjenește lucrul la puncte
le de asamblare a furnirelor. 
Situafii similare se întîlnesc 
și la IPROFIL-Rădăufi, unde, 
din cauza neseparării li
niei de fabricafie a pa
nourilor de cea a masive
lor, muncitorii brigăzii de 
prelucrare a panourilor sînt 
dispersafi în încăperi dife
rite.

Din exemplele amintite și 
din altele asemănătoare se 
desprinde că, adeseori, or
ganizarea producfiei este 
un copil vitreg al proiectă
rii. Oricît de valoroase ar 
fi soluțiile constructive, ori
cît de moderne ar fi utila
jele, dacă prin proiect nu 
se asigură și un sistem știin
țific de organizare a pro
ducfiei și a muncii, atunci 
eficacitatea investifiilor este 
redusă, ele nu pot da re
zultatele scontate, lată de 
ce consider absolut necesar 
ca Institutele de proiectare, 
concomitent cu fundamen
tarea variantelor constructi
ve, cu alegerea mașinilor și 
utilajelor, să prevadă con
cret ți soluțiile de organi
zare a producției ți a mun
cii, bazate pe studii fehni- 
co-economice comparative șl 
corespunzătoare tipului de 
mobilă prevăzut în progra
mul de producție ți carac
teristicilor fluxului tehnolo
gic. Important este, după 
părerea mea, ca beneficia
rii să nu admită nici o con
cesie cînd este vorba de a 
se stabili prin proiect cel 
mai eficient sistem de or
ganizare a producfiei și a 
muncii, Iar întreprinderile 
de consfrucfii-montaj să res
pecte întocmai indicafiile 
proiectantului în privinfa 
amplasării noilor mașini și 
utilaje.

Nu poate fi trecut cu ve
derea nici faptul că în u- 
nele proiecte pentru com
binatele noi construite nu 
s-au prevăzut ți spafii sufi
ciente de depozitare a se
mifabricatelor ți a produse
lor finite. Astfel, chiar de la 
intrarea în funcfiune a în
treprinderilor, importante 
suprafefe de producfie sînt 
blocate cu fel de fel de ma
teriale. în plus, se încalcă 
disciplina organizatorică a 
lotizării producfiei și con
trolul calitativ al produselor. 
Consider nefondată părerea

acelor specialiști care pre
conizează reducerea costu
lui investifiilor tocmai pe 
seama micșorării spațiilor 
de depozitare ți recepfio- 
nare. Cel pufin în industria 
de prelucrare a lemnului, 
lipsa acestor spafii poate 
provoca degradarea semi
fabricatelor ți produselor 
finite, irosirea de valori ma
teriale, blocarea spafiilor 
productive. Ar fi ufil, după 
părerea mea, ca specialiști 
ai Comitetului de Stat al 
Planificării ți ai institutelor 
de proiectare să se depla
seze mai des în noile fabrici 
date în funcțiune pentru a 
vedea „pe viu" care sînt 
nevoile stringente ale pro
ducției. Analiza la fafa lo
cului le-ar permite să-și for
meze o optică realistă asu
pra importantei probleme
lor de organizare a produc
fiei și a spafiilor de depozi
tare și să avizeze numai 
proiectele care rezolvă efi
cient asemenea probleme 
de însemnătate deosebită 
pentru bunul mers al acti
vități economice a noilor 
obiective industriale.

Am ridicat aceste proble
me cu un scop bine contu
rat. Fie că e vorba de ra
mura industrializării lemnu
lui sau de alte ramuri in
dustriale, noile obiective 
trebuie să se caracterizeze 
printr-un sistem de organi
zare științifică a producfiei 
ți a muncii. Numai pe a- 
ceasfă cale se poate asi
gura utilizarea intensivă a 
mașinilor și instalaților pen
tru achizifionarea cărora 
sfatul cheltuiește mari ,fon- 
duri materiale și bănești. Șl 
mai este ceva de adăugat. 
Așa cum arată practica, în 
noile unifăfi apar, îndeo
sebi la început, variate șl 
nu rareori complexe pro
bleme referitoare la orga
nizarea producfiei și a 
muncii. în nici un caz, so
lutionarea lor nu poate fi 
tărăgănată, lată de ce este 
imperios necesar ca pro- 
iectanți ți beneficiarii de 
investifii să acorde priori
tate perfecționării organi
zării proceselor de produc
ție în noile unități Indus
triale care au intrat în 
funcfiune anul trecut sau 
care vor intra anul acesta 
și în cincinal.

Ing. Cezar PORTASE 
tehnolog șef în Ministerul 
Economiei Forestiere

La cazangeria uzinei „Grivița roșie" din Capitală se confecționează cazane destinate 
întreprinderilor industriei chimice Foto : Agerpres

N
u de mult, în 
Editura științifi
că a apărut lu
crarea „Sistemul 
socialist de sa

larizare ți normarea 
muncii" de S. Țaigăr, 
M. Voinescu, P. Cop- 
pelovici și M. Ilie. 
Pentru prima oară, 
într-o lucrare de ase
menea proporfii, se 
prezintă evolufia siste
mului socialist de sala
rizare și normare a 
muncii, introdus în fara 
noastră la începutul a- 
nului 1949, precum și 
perfecționările ulterioa
re, printre care un loc 
de seamă îl ocupă 
principiile adoptate de 
plenara Comitetului 
Central al partidului 
din decembrie 1956. 
Valoros este faptul că 
sintetizînd rezultatele 
unor cercetări, precum 
și experiența cîștigată 
în decursul anilor, au
torii prezintă propuneri 
privind posibilitățile de 
îmbunătățire în viitor 
a elementelor sistemu
lui de salarizare și a 
normării muncii. Fără 
îndoială, una din cali
tățile lucrării constă în 
cercetarea atentă a 
problemelor salariză
rii și normării muncii 
în fara noastră, ceea 
ce permite un schimb 
de păreri și formula
rea unor propuneri 
de perfecționare a a- 
cesfor pîrghii economi
ce de conducere a e- 
conomiei naționale.

întregul material al 
lucrării a fost sistema
tizat în nouă capitole, 
în care se tratează 
principalele aspecte 
teoretice și elementele 
sistemului socialist de 
salarizare, printre care: 
repartiția după muncă 
— lege economică a 
socialismului, organiza
rea și normarea muncii 
în întreprinderi, siste
mul de salarizare a 
muncitorilor și a perso
nalului fehnic-adminis- 
frafiv și de specialitate, 
necesitatea asigurării 
unei corelări corespun
zătoare între creșterea 
productivității muncii și 
a salariului mediu.

în capitolul referitor 
la organizarea și nor
marea muncii în între
prinderile socialiste 
este scoasă în eviden
tă necesitatea motivării 
ieh nice riguroase a tu
turor normelor de mun
că, perfectionîndu-se, 
în paralel, metodologia 
de normare și unificare 
pe scară largă a nor
mativelor de muncă și 
a normelor. Pentru îm
bunătățirea sistemului 
tarifar de salarizare, 
autorii au în vedere a- 
profundarea unor pro
bleme legate de mic
șorarea numărului de 
refele tarifare prin sis
tematizarea lor, perfec
ționarea metodei ana
litice de evaluare a 
complexității lucrărilor, 
determinarea numărului 
optim de categorii ta
rifare, diferențierea sa
lariilor tarifare în func
ție de forma de salari
zare aplicată.

Ocupîndu-se de per
fectionarea formelor de 
salarizare, autorii pre
conizează alegerea a- 
celora care corespund 
mai bine condifiilor 
concrete ale fiecărui 
loc de muncă, stimu
lează îmbunătăfirea ca
lității produselor și re
ducerea consumurilor 
de mijloace de produc
ție, asigură obfinerea 
unor indicatori fehnico- 
economici optimi. în 
această privință este 
subliniată experiența 
pozitivă cîștigată prin 
studierea și extinderea 
formelor mai complexe 
de salarizare.

Pornind de la indi
cațiile documentelor 
de partid în ce pri
vește ridicarea conti

nuă a nivelului calita
tiv al produselor și de 
la sarcinile .ffașate de 
Congresul al IX-!er al 
P.C.R. în acest dome
niu, autorii subliniază 
rolul însemnat al pre
mierii muncitorilor și a 
personalului fehnic- 
administrativ după cri
teriul calității. Se sus
ține că produsele ar 
putea fi caracterizate 
din punct de ve
dere calitativ prin
tr-un indicator sintetic. 
El ar trebui să exprime 
economiile obfinute 
prin îmbunătățirea fie
cărui parametru ce in
dividualizează produ
sul respectiv, țnîn- 
du-se cont atît de pon

derea produselor des
tinate exportului în 
volumul total al pro
ducției întreprinderii, 
cît și de nivelul tehnic 
în concordantă cu ce
rințele mondiale de 
calitate. Se exprimă 
părerea ca premierea 
personalului din servi
ciul de control tehnic 
de calitate să fie lega
tă de corectitudinea 
controlului efectuat, de 
sesizarea la timp a 
cauzelor ce pot duce 
la scăderea calității, de 
contribuția adusă la 
elaborarea măsurilor de 
îmbunătăfire a calității.

Lucrarea are însă și 
unele părfi în care te
zele teoretice sînt in
suficient argumentate, 
iar experiența practică 
nu este prezentată su
ficient de convingător. 
De pildă, la capitolul 
privind normarea mun
cii se subliniază nece
sitatea folosirii meto
delor matematice a- 
decv'afe pentru funda
mentarea normative
lor, dar nu se arată 
modul concret de 
abordare și eficienta 
acestor metode, expe
riența concretă dobîn- 
difă în acest domeniu 
în cadrul institutelor 
de cercetări sau altor 
organizații socialiste.

Sînt cunoscute din 
literatura de speciali
tate părerile diferite 
exprimate în privinfa 
sporului de vechime și 
ar fi fost de așteptat 
ca în această carte să 
i se dea o fundamen
tare teoretică mai lar
gă. în lucrare, însă, pe 
o singură pagină, se 
argumentează folosi
rea acestui spor nu
mai din necesitatea de 
a asigura permanenti
zarea cadrelor în anu
mite ramuri. Se pune 
întrebarea : aceasta
este singura lui rațiu
ne și sporul respectiv 
nu ar putea fi folosit 
și pentru diferențierea 
salariilor în funcțe de 
creșterea experienței 
practice în cadrul fie
cărei categorii tarifare 
și, mai ales, la acele 
funcfii care nu au 
perspective de avan
sare ?

în ce privește sala

rizarea personalului 
tehnic și administrativ 
se exprimă ideea că, 
îndeosebi, funcțiile 
tehnico - economice, 
cum ar fi, de exemplu, 
funcția de șef al ser
viciului planificării, pot 
fi îndeplinite în bune 
condiții de cadre cu 
studii superioare fie 
tehnice, fie economi
ce. Cu toate acestea, 
autorii sînt de părere 
că „studiile tehnice o- 
feră posibilitatea în
deplinirii în mai bune 
condifii a sarcinilor 
care cer o pregătire 
mai multilaterală” și, 
ca atare, salariile tari
fare sînt „ceva mai 
mari" pentru cadrele 
cu studii tehnice și 
„ceva mai scăzute" 
pentru cadrele cu stu
dii economice supe
rioare. Din păcate, ar
gumentarea nu este 
convingătoare, înfrucît 
ea nu arată — și în 
realitate nici nu se 
poate demonstra — de 
ce pregătirea econo
miștilor este mai pufin 
multilaterală în specia
litatea de planificare, 
și, în general, în pro
blemele economice de- 
cît cea a cadrelor cu 
pregătire superioară 
tehnică. Totodată, nu 
se justifică > dacă deli
mitarea amintită din
tre economiști și in
gineri în funcfii tehni- 
co-economice este co
respunzătoare pentru 
toate ramurile și gra
dele de întreprinderi, 
dacă răspunderea pen
tru îndeplinirea în bu
ne condifii a sarcinilor 
ce revin unui cadru de 
conducere în funcfii 
fehnico-economice di
feră după natura stu
diilor superioare și, în 
sfîrșif, dacă prin a- 
ceasta se asigură folo
sirea rafională a ca
drelor corespunzător 
nivelului de pregătire 
și specialității dobîn- 
dite prin studii.

O problemă dintre 
cele mai actuale este 
perfectionarea siste
mului de premiere a 
personalului fehnic-ad- 
minisfrativ. în lucrare 
se subliniază necesita
tea ca indicatorii ca
lității produselor și 
rentabilității să devină 
principalele criterii de 
premiere ; dar, datorită 
poate și insuficientei 
cercetărilor efectuate 
în acest domeniu, au
torii nu precizează 
care ar putea fi indi
catorul sintetic al ca
lității în măsură să ca
racterizeze activitatea 
întreprinderilor și cum 
să se îmbine acest in
dicator cu alfii. în a- 
celași timp, nu sînt 
tratate aci astfel de 
probleme de actualita
te cum sînt : modali
tatea de stimulare a 
întreprinderilor pentru 
asumarea de sarcini de 
plan mobilizatoare încă 
în perioada elaborării 
planului, măsura în 
care ar trebui să fie 
diferențiată stimularea 
îndeplinirii indicatori
lor de plan în compa
rație cu depășirea a- 
cestora, adîncirea as
pectelor legate de 
perfectionarea premii
lor individuale.

Desigur că aspectele 
arătate mai sus de
monstrează complexi
tatea problemelor a- 
bordafe în lucrare, ca
re prezintă interes atît 
pentru cei care vor să 
facă cunoștință, într-un 
mod mai aprofundat, 
cu principiile care stau 
la baza sistemului so
cialist de salarizare în 
fara noastră cît și 
pentru specialiștii în 
problemele de muncă 
și salarii care lucrează 
în întreprinderi sau 
ministere.

Iosif BAȚI

In laboratorul do agrochimie al staflunil experimentale agricole din Su
ceava se tac numeroase analize ale solului în scopul folosirii judicioase 

a îngrășămintelor chimice Foto : Gh. Vintllă

Cum poate crește 
eficiența economică 
a investițiilor
In sectorul zootehnic 
al gospodăriilor de stat

(Urmare din pag. I)

LA FIECARE [III CHELTUIT - 013 ORI MAI MREJE
Colectivul Uzinei de pompe din București a pășit în 1966 cu hotă- î’îrea de a obține noi realizări în domeniul asimilării unor mijloace tehnice, îmbunătățirii organizării producției, îndeplinirii tuturor indicatorilor economici planificați.
— Consider edificator — ne-a spus ing. DIMITRIE' GRECOV, directorul uzinei — pentru a reflec

ta eficiența cheltuirii fondurilor 
materiale și bănești alocate uzinei 
în acest an un singur rezultat: de 
la fiecare leu cheltuit s-au realizat 
Irei lei beneficii. Anul acesta vom 
face un nou pas important pe calea 
ridicării nivelului activității economi
ce. Planul prevede sarcini sporite, 
complexe. Ne-am angajat, printre 
altele, să obținem peste prevederi 
o producție-marfă de un milion de 
lei.

Ce am realizat în două luni ? 
Planul la producția globală a fost 
îndeplinit în proporție de 101 la 
sută, cel al producției-marfă — în 
proporție de 102 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu a- 
proape 1 la sută față de plan.

— In acest an, ca și în 1965 — 
ne-a spus ing. NICOLAE POPES

CU, șeful serviciului tehnologic 
— organizării producfiei ți muncii i 
s-a acordat o maximă importantă. 
Amplasarea utilajelor în secții, 
după tipurile de mașini și mări
mea lor, fără să se țină seama de 
procesul tehnologic, avea multe 
deficiențe. De aceea am trecut la 
organizarea de ateliere pe linii teh
nologice în flux. Toate reperele s-au 
împărțit în clase, practicîndu-se 
tehnologii tipizate, moderne.— Concret, de ce efecte favorabile beneficiază producția ?

— Se accelerează trecerea piese
lor de la o operafie la alfa, crețfe 
nivelul lor calitativ. Totodată, cu- 
noscîndu-se cu precizie ciclurile 
de fabricație și manopera pentru 
fiecare lot de produse, se poate 
urmări cu operativitate încărcarea u- 
tilajelor în vederea folosirii lor la 
întreaga capacitate. Tot în vederea 
economiei de manoperă și spa
țiu, a început o amplă acțiu
ne de modernizări. La o serie de 
strunguri, o dată cu reparațiile 
capitale, li se aduc substanțiale 
îmbunătățiri constructive. Astfel, 
prin aplicarea unor capete de 
forță la diferite strunguri, s-a 
reușit ca prelucrarea lagărelor din

familia LCC 25 să se facă complet 
dintr-o singură strunjire. Iată un 
prim efect: timpul de prelucrare 
a unui lagăr s-a redus de la 60 la 
20 de minute.Așa cum ni s-a spus în uzină, folosirea intensivă a utilajelor în sectorul de prelucrare asigură un decalaj optim între acest sector și cel de montaj, deci o cadență vie de-a lungul fluxului tehnologic.

— Numărul mare de produse, în 
compunerea cărora intră mii de 
piese, cere o judicioasă organizare 
internă a producției, ne-a spus ing. ADRIAN POPESCU. In urma 
unei analize amănunțite a posibi
lităților reale de aprovizionare, 
producție și desfacere, s-au elabo
rat planuri operative ți grafice de 
producfie, defalcate pe decade, semi- 
decade ți, în unele locuri, chiar pe 
zile. Fiecare secție cunoaște cu pa- 
tru-cinci zile înainte de începerea 
lunii cîte produse trebuie să exe
cute, la ce termene.— Cum se respectă graficele de producție?

— Bine, de către toate secțiile, a continuat interlocutorul. „Secretul?.", Cînd elaborăm programarea

operativă și graficele de producție, 
consultăm toți șefii de echipă, mai
ștrii și șefii de ateliere, adică oa
menii care sînt legați direct de 
locurile de muncă și cunosc „pulsul" 
procesului tehnologic. De aseme
nea, ținem o strînsă legătură cu 
serviciul aprovizionare, care ne 
certifică posibilitățile de asigurare 
a materiilor prime, materialelor, 
produselor din cooperare. E drept, 
aceasta necesită analize și con
fruntări, dar tocmai de aceea gra
ficele de producție sînt realiste.Unul din obiectivele activității colectivului uzinei este ridicarea 
nivelului performantelor produselor, în acest sens, s-a pornit chiar o acțiune: pompe de înaltă calitate, 
reducerea reclamafiilor sub 1 la mie, 
dublarea termenului de garanfie.— Bazele calității superioare a 
pompelor se pun încă de la pro
iectarea lor — ne-a relatat EUGEN ZARCULA, inginerul șef al uzinei. De aceea întărim consec
vent serviciile de concepție ale uzi
nei, le creăm toate posibilitățile de 
documentare, în vederea proiec
tării unor produse cu parametri 
care să egaleze cele mai rușite ti
puri similiare de peste hotare. Am

reușit, astfel, ca în asimilarea de 
noi pompe să predomine cele create 
de noi și nu cele realizate după di
ferite licențe. Construirea unui 
banc de probă, la care se fac mul
tiple încercări în diferite faze ale 
fabricației, ne-a permis să îmbu
nătățim și să verificăm temeinic 
calitățile produselor. Se ajunge ca 
în final pompele să poată funcționa la parametrii stabiliți un timp 
îndelungat. In ultimele luni, la 
■peste 45 la sută din produ
sele finite li s-au dublat terme
nele de garanție. Anul acesta, alte 
și alte tipuri de pompe vor fi 
revizuite, li se vor aduce perfec
ționări, pentru ca prestigiul măr
cii uzinei să crească continuu.Acționînd ferm și cu pricepere pentru valorificarea experienței înaintate, sesizînd în mod operativ tot ceea ce se naște valoros în procesul de producție — metode de organizare, tehnologii moderne — muncitorii, tehnicienii și inginerii Uzinei de pompe sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor care le revin prin planul de stat.

Viorel SALAGEAN

cultivat cu lucernă, care, în condiții de irigare, asigură obținerea a 80 tone de masă verde la ha.Acest complex zootehnic, față de alte unități asemănătoare, construite mai înainte, a putut fi realizat pe baza unor soluții tehnice îmbunătățite, care au permis economisirea a 30 ha de teren și a unor fonduri de peste 2 milioane de lei.Pe baza experienței cîștiga- te la Căzănești ca și la complexele industriale zootehnice de la Călărași, Oltenița și altele, pot și trebuie găsite și puse în valoare rezervele mari de creștere a producției și de reducere a prețului de cost. Ținînd seama că în anii următori statul va asigura noi și importante investiții pentru gospodăriile de stat, este necesar, așa cum s-a arătat la recentul Congres al cooperativelor agricole de producție, ca, în fiecare unitate, să se organizeze producția și munca după criterii științifice, asigurîndu-se indici înalți de folosire a bazei tehnico-mate- riale, obținîndu-se maximum de eficiență economică.în gospodăriile de stat este evidentă necesitatea orientării mai judicioase a investițiilor spre obiectivele-cheie, care asigură realizarea unei eficiențe economice maxime, adoptarea celor mai a- vantajoase soluții constructive, reducerea cheltuielilor pentru ridicarea clădirilor și investirea sumelor economisite acolo unde fructifică însutit. Dintr-un studiu preliminar întocmit de specialiști ai Institutului de proiectări agricole rezultă că reducerea cu 400 de lei a investițiilor , ce revin în medie pe un porc îngrășat ajunge să însumeze, la un singur complex, 40 milioane de lei. Și alte asemenea exemple demonstrează că intensificarea activității proiectanți- lor, concentrarea eforturilor pentru găsirea celor mai avantajoase soluții, confruntarea părerilor lor cu cele ale beneficiarilor și constructorilor au o mare însemnătate e- conomică.Scurtarea drumului către o eficiență maximă necesită orientarea investițiilor spre obiective a căror realizare are un rol determinant în obținerea de rezultate bune în numeroase gospodării de stat. în prezent, o pondere ridicată în structura investițiilor revine clădirilor mari, spațioase, dar scumpe, destinate adăpostirii animalelor. Uneori, la proiectarea acestora nu se ține seama de cerințele fiziologice specifice diferitelor categorii de animale. Cu toate că pentru îngrășare se pot utiliza adăposturi mai simple, în cadrul cărora ponderea cea mai mare a investițiilor să fie afectată elementelor de mecanizare, adesea această cerință e lăsată pe ultimul plan.Orientarea judicioasă a investițiilor poate avea un efect economic dintre cele mai importante atunci cînd ponderea cea mai mare o au fondurile destinate asigurării furajelor în cantități suficiente, de calitate bună, cu un raport optim între diferitele sub

stanțe nutritive și la un preț de cost cît mai redus. Progresele realizate în ultimii ani într-o serie de gospodării de stat se datoresc în primul rînd introducerii furajelor combinate. în multe alte unități însă, producția animală este nesatisfăcătoare datorită furajării neraționale, unilaterale, cu rații în care porumbul reprezintă adesea 90 la sută din totalul furajelor. Din această cauză, în multe unități consumul specific pentru realizarea unui kg de carne este dublu față de gospodăriile ce folosesc furaje combinate.Una din cele mai importante probleme de a cărei rezolvare depind mărirea și îmbunătățirea producției de nutrețuri combinate este dezvoltarea bazei de materii prime din resurse interne, îndeosebi furaje bogate în proteină. De aceea se impune ca investițiile să fie orientate spre realizarea, într-un timp cît mai scurt, a obiectivelor necesare producerii furajelor combinate. Aceasta va da posibilitatea să fie pusă în valoare baza de materii prime pentru producția de drojdii furajere, care însumează cantități de multe milioane de tone : rumeguș și alte deșeuri din lemn, leșii bisulfitice, deșeuri de melasă, coceni, ciocălăi, paie etc. Multe alte mii de tone de nutrețuri valoroase, bogate în proteină, pot fi puse în valoare prin lărgirea producției la făina de carne și de pește, prepararea laptelui praf, a biostimulatorilor și altele.Punerea în valoare a multiplelor posibilități de dezvoltare a zootehniei depinde, în ultimă instanță, de măsurile care se iau în fiecare unitate pentru sporirea producției la hectar a culturilor furajere, îndeosebi pe calea irigațiilor, în afara suprafețelor care vor fi irigate în sisteme mari, pe baza investițiilor alocate în acest scop, gospodăriile de stat, ca și cooperativele agricole de producție, pot iriga suprafețe întinse prin folosirea surselor locale de apă din pî- raie, rîuri, bazine de acumulare etc., folosind la maximum mijloacele existente. Fără investiții costisitoare, încă din acest an pot fi irigate zeci de mii de hectare, care să asigure triplarea producției de nutrețuri la hectar. în a- ceastă privință, o mare însemnătate are amplasarea plantelor de nutreț, îndeosebi a celor pentru masă verde, cît mai aproape de ferme, organizarea de brigăzi furajere specializate, dotate cu tot ceea ce este necesar. Lucrătorii din gospodăriile de stat, specialiștii a- gricoli pot și trebuie să. găsească soluțiile cele mai economice pentru punerea în valoare a posibilităților existente de mărire și folosire, pe baze științifice, a producției de fn'- raje, utilizarea judicioasă a investițiilor, extinderea mecanizării lucrărilor, generalizarea experienței înaintate. Toate acestea vor asigura îndeplinirea și depășirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. privind creșterea efectivelor de animale și a producției lor astfel ca gospodăriile de stat să devină un model de urmat și- în ceea ce privește realizarea unei eficiențe economice maxime.
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red că ceea ce 
face farmecul 
muncii creatoa
re, resimfit pe 
deplin de cei 
care i se dedi

că, esfe sim|ămînful profund 
de creștere sufletească, de 
limpezire a propriei con
științe, de muzicalitate, aș 
spune, in viafa intimă și cea 
socială a celui care își stru
nește forfele intr-un exer
cițiu universal și nobil. Un 
.exercițiu, intr-adevăr, care 
te pune în legătură cu pu
terile pulsafive ale viefii. 
Noțiunea de dăruire, utili
zată afît de frecvent, tre
buie deci înțeleasă întot
deauna dimpreună cu coro
larul ei firesc, de sporire și 
dezvoltare. Se lămurește 
aici o aparentă contradicție 
din laboratorul cotidian al

marile opere de artă să se 
zămislească singure, prin 
intermediul vreunui pieton 
norocos. De-abia atunci o- 
mul ar fi eliminat din artă ; 
lucrul acesta nu s-a întîm- 
plat niciodată. Spa(iul și 
timpul, obiectele, fără om, 
în literatură și artă repre
zintă, la drept vorbind, o 
biată modalitate de a vio
lenta un cititor sau un pri
vitor suspectat de abruti
zare, o noutate care tre
buia încercată, așa cum 
muntele Himalaia trebuia 
cucerit, o dată ce se înfă
țișa privirilor. Modalitatea 
și moda ocolesc însă e- 
senfa, înveșmîntînd-o în

artistului. El esfe îndemnat, 
bunăoară, să-și aprofundeze 
cunoașterea vieții, spre a 
produce opere autentice, 
însă afirmă, cu dreptate, că 
tocmai munca sa artistică

. >

Puncte

esfe aceea care-i deschide 
căile cunoașterii, că, adică, 
scrie, pictează sau compu
ne muzică anume spre a 
pune stăpînire pe elemen
tele abia intuite sau dedu

vedere

se pînă la un punct numai, 
într-un chip voit rece, Edi
son alcătuia geniul dinfr-o 
singură particulă de inspira
ție, căreia trebuiau să i se
însumeze alte nouăzeci și 
nouă, de... transpirație.

Cu un soi de încăpăfî- 
nare, un bun prozator oc
cidental declara că scrie 
tocmai ca să afle și el des
pre ce este vorba, și desi
gur că nu se referea la 
munca de fișare, ci la tra
valiul de adîncire.

Munca de creație artisti
că, așadar, pe liniile ei ori
zontale sau verticale, de cu
noaștere, apoi de interpre
tare, travaliul brut, apoi cel 
de șlefuire, implică o aspră 
și permanentă pîndă : vîna- 
ful mare se apără bine și 
are un miros exceptional. 
Veghea creatorului înseam
nă — cine nu știe ? — cău
tare, abnegație, luciditate. 
Ar fi imoral și scandalos ca

franjuri. Noutatea, în cazul 
acesta, este foarte veche. 
Poale de aceea, în proză, 
de pildă, trebuie să vor
bim fot de Balzac și Proust, 
de Șolohov și Faulkner, de 
Sadoveanu și Rebreanu, iar 
în poezie de Eminescu, Ar- 
ghezi, Blaga sau de Victor 
Hugo, Holderlin, Walt 
Whitman și Maiakovski.

Giganfii literaturii au 
fost, cu tofii, mari munci
tori. Ei au această trăsătură 
a continuității laboratorului 
de creafie. Cîte exemple 
nu s-ar putea da ? Regreta
tul George Călinescu nu 
lăsa să treacă nici o 
singură zi fără să se fi 
așezat la masa de lucru. 
El aplica întocmai dictonul 
latinesc : „Nulla dies sine 
linea", și nu a pomenit, în 
scrisul său, de boala nemi
loasă ce-' măcina fiinfa, 
decît în ziua cînd a simfit 
că nu mai poate (ine mîna 
pe condei. „A pune moar

tea la treabă" era vorba 
lui, și în virtutea acestei 
devize a cîșfigat multe ter
mene, peste speranța me
dicilor. Eugen Lovinescu 
scria ore în șir, zilnic ; la fel 
Tudor Vianu. Omul acesta, 
cu sănătate gingașă, îmi po
vestea, la rîndul său, cum 
l-a surprins în mai multe 
rînduri pe Liviu Rebreanu 
scriind, cu carafa de cafea 
înainte, toată noaptea, pînă 
în zori. Cum și-ar fi scris, 
transcris și rescris, altfel, 
romanele sale mari ? Nico- 
lae lorga citea și scria ne
întrerupt — numai lista pu
blicațiilor sale depășește 
proporțiile unui tom consi
derabil. „Norocul nu se gă
sește bine decît în casa 
unde se muncește", scria 
el, și : „Nu te odihnești 
niciodată pentru munca ce 
ai făcut-o, ci pentru aceea 
ce o vei face".

Se află aici o întreagă 
morală, care guvernează 
disciplina scriitoricească. 
Bineînțeles, nu factorul 
cantitativ contează. Cara- 
giale, care trudea năpraz- 
nic fiecare cuvînt scris, fără 
să cadă, totuși, niciodată 
în prefiozifăfi, pomenește 
de acel Ionică Activu, care 
muncea și el necurmat, a- 
runcînd găleți de apă în- 
fr-o troacă neprevăzută cu 
fund. Ceea ce trebuie evi
dential esfe faptul că toc
mai muncii calitative îi este 
necesar, în creafie, com
plementul continuilăjii. De
sigur, devotamentul fără 
margini manifestat fafă de 
munca lor a răsturnat și ni
micit viafa multor creatori 
— a lui Balzac însuși, și a 
altora. Alfii, ca Proust sau 
Eminescu, au înfruntat cu 
scrisul lor moartea și pră
bușirea, găsind în efortul 
reînnoit reazemul fiecărei 
zile. Esfe însă limpede că 
munca, în genere, și la ori
ce nivel, nu e un paleativ. 
Nu știu care ilustru desena
tor japonez — poate Ho
kusai — ajuns la cele mai 
venerabile băfrînefi și după 
multe decenii de excepțio
nală creafie, regreta apro
pierea sfîrșitului atunci

cînd, deschizînd un ochi 
proaspăt asupra zborului 
păsărilor, afla noi perspec
tive, de natură, după păre
rea lui, să-i încheie uceni
cia, să-l ducă pe adevăra
tele căi ale desăvîrșirii. 
Căci, pîndă continuă, arta 
esfe și o ucenicie perpetuă. 
A spus-o Tudor Arghezi și 
esfe o mare bucurie pentru 
noi să-l auzim cum o repe
tă și astăzi, așa cum ne face 
mare bucurie să știm că 
fine, la vîrsta sa, condeiul 
în mînă. Scriitorul de rasă 
deplînge trecerea timpului, 
cu sentimentul că acesta îl 
înșeală, și are înfrucîtva 
dreptate, dacă ne gîndim 
că opera cea mai impor
tantă rămîne, mereu, să fie 
scrisă. Aceasta este atracția 
cea mai de seamă a scrii
torului, ambifia sacră a 
creatorului, obligația sa în 
fafa foii albe de hîrtie, 
unde are a se așterne viafa 
așa cum o generează to)i 
oamenii, și pe deasupra 
cum știe să o înflăcăreze 
și să o facă sensibilă cel 
care, rupt de trecerea nop
ții, observă această viafă, 
o judecă, o concentrează 
și o dezvăluie, cu sensurile 
ei, la masa de lucru. Pasio
nantă activitate, asemănă
toare aceleia a inventato
rului, care realizează ceva 
cu totul nou, dar care se 
află răspîndif în magma po
sibilităților, a datelor na
turii.

Mă gîndesc la acel mare 
poet britanic căruia o vizi
tă insolită i-a rișipit pu
terea de a termina un 
poem admirabil. Mă gîn

desc cu cîtă sistemă și cu 
ce pu)ină suficientă ar fi 
scris Ibrăileanu —alt mare 
muncitor intelectual — un 
studiu despre Goethe, cîfi 
ani de patimă a dedicat 
romanului său reușit „A- 
dela” I Mă gîndesc la anii 
mulfi pe care i-a trăit prin 
poezia sa Nicolae Labiș, în 
scurta lui viafă. Mai cu sea
mă mă gîndesc la marele 
ansamblu de fapte con
temporane, din )ara noas
tră, pentru care numărul 
scriitorilor nu va fi nicioda
tă prea mare, Ele pretind 
scriitorului talent, sincerita
te și muncă, și nu vor pu
tea fi trecute în literatură 
dintr-un genunchi sau din- 
tr-altul (cum citeam în niște 
versuri nu prea de mult 
publicale în „Gazeta lite
rară”), nici alambicate prin 
retorta unor ostenite rafina
mente și nici deduse din 
smalful oalelor străvechi, 
în literatură, continuitatea 
motivului ornamental nu 
interesează, iar reîntineri
rea unor experiențe foar
te prefioase cu patru dece
nii în urmă poate constitui 
cel mult un joc terț — cui 
îi arde de joacă.

în creafie, după părerea 
mea, experimentul nu func
ționează ciclic, refeta, ma
nevra, abilitatea anemiază 
destructiv, iar talentului, 
dintotdeauna predispus să 
aprofundeze viafa și să în
țeleagă realitatea, nu i se 
poate recomanda decît să 
se respecte, adică să se 
cultive. Ceea ce se numeș
te continuitatea laboratoru
lui de creafie.

Ion MEDELEANU „PRIMA ZI DE ȘCOALA"
(artist amator)

apariția în ul ma vreme unor noi r viste lunare „Ramuri", „.teneu“, „Familia" — în orașe cu o veche tradiție culturală și artistică, a fost întîmpinată cu un legitim interes. Și aceasta deoarece, prin menirea lor, noile publicații răspund necesității de a reflecta procesul complex și multilateral de înflorire a întregii noastre culturi socialiste, contribuind la stimularea creației literare și artistice din regiuni, la îndrumarea tinerelor talente pe drumul unei arte sănătoase. Ele sînt, în a- celași timp, continuatoare ale activității unor reviste care și-au adus contribuția la mersul înainte al culturii românești.Vechea „Familie" îndeosebi, de la apariția căreia s.au sărbătorit anul trecut o sută de ani. a constituit pînă în momentul publicării ultimului său număr (1906) un important factor de cultură, jucînd un rol deosebit, de animator, de ferment al vieții spirituale și artistice a epocii. De-a lungul anilor, revista condusă de Iosif Vulcan a oferit cititorilor săi o lectură cu un conținut variat, deschi- zîndu-le largi orizonturi — de la problemele literaturii sau teatrului pînă la cele social-politice de pe tot cuprinsul țării. Ea a reușit să-i aducă în paginile sale, alături de oamenii de cultură și scriitorii transilvăneni, pe cei din celelalte ținuturi românești, contribuind astfel la consolidarea unității spirituale a poporului nostru.Noua serie a publicației, ajunsă la cel de-al șaselea număr, lasă să se întrevadă strădania colectivului redacțional de a continua și dezvolta aceste tradiții. Legătura cu vechea „Familie" este subliniată nu numai prin titlu, ci și prin studii și articole menite să arunce o nouă lumină asupra unor momente din activitatea acesteia. Astfel, alături de

articole semnate (în primul număr) de Șerban Cioculescu, Victor Efti- miu, I. Pervain și alții, sau de unele însemnări înserate la rubrica de „Corespondență", remarcăm, mai ales, materialele consacrate cercetării unor aspecte ale vieții și operei luceafărului poeziei românești, publicate în nr. 1, 2/ 1966 cu prilejul împlinirii unui secol de la debutul lui Mihai Eminescu în coloanele revistei orădene.Observăm, în același timp, preocuparea de a se aborda probleme de actualitate ale vieții sociale și economice. Putem cita „mesele rotunde" din fiecare număr, la care participă specialiști și cadre de conducere din diferite sectoare de activitate, dezbătînd teme ca „Arhitectura și exigentele contemporane" (nr. 1'1965), „Cultul pămîntu- lui“ (nr. 3/1965), „Genetica în actualitate" (nr. 2/1966), articole cum sînt cele publicate în nr. 1/1966, oglindind ecoul pe plan internațional al realizărilor economiei României socialiste sau cele din nr. 4/1965 despre contribuții de seamă ale oamenilor noștri de știință în diverse domenii de cercetare ; de asemenea, reportajele consacrate realizărilor obținute de oamenii muncii din regiune în diferitele sectoare ale producției materiale.Un spațiu larg este a- cordat literaturii. Comentarea ultimelor apariții e- ditoriale în cronicile literare și în rubrica intitulată „Vitrina cu cărți", publicarea unor interesante studii sau evocări cum sînt cele semnate de acad. Perpessicius despre „Matei Caragiale" (nr. 1/1965), de Mircea Zaciu

despre actualitatea operei lui Sadoveanu (nr. 3/1965) sau de Al. Andrițoiu despre „Labiș și sentimentul istoriei" (nr. 4'1965) ca și a unor eseuri pe teme' mai generale, cu referiri îndeosebi la literatura universală, (aici se observă însă, pe alocuri, tentația prețiozității) reprezintă sectorul de critică destul de bogat al revistei.Redacția a reușit să a- tragă un mare număr de colaborări scriitoricești din toate colțurile țării; în paginile revistei remarcăm prezența unor autori consacrați cum sînt
Revista

revistelor
Miron Radu Paraschives- cu, Ion Brad, Eugen Barbu, Horvath Imre, Aurel Rău, — ca și a unor tineri aflați încă pe drumul uceniciei literare. Continuindu-și tradiția, „Familia" dedică o rubrică specială debuturilor, întîmpinîndu-le cu a- celeași cuvinte cu care Iosif Vulcan l-a recomandat pe tînărul de 16 ani, M. Eminescu : „Cu bucurie deschidem coloanele foii noastre..." Atenția redacției se îndreaptă însă, mai ales, spre poezie ; proza originală, a- parținînd autorilor promovați de revistă, se publică destul de sporadic, făcîndu-se concesii — chiar în aceste condiții — lucrărilor nesemnificative. Simpla publicare este oare suficientă pentru îndrumarea tinerelor talente ? Exprimările confuze, platitudinile sau

lipsa de substanță ce le mai întîlnim uneori pot fi înlăturate doar printr-o îndrumare atentă din partea redacției, prin analiza competentă a activității cercurilor literare din regiune (deocamdată oglindită informativ, ceea ce nu este însă de ajuns), prin inițierea unor discuții despre probleme ale creației literare. în acest, sens nici „Poșta redacției" nu constituie un sprijin suficient, rubrica rămî- nînd la stadiul aprecierilor constatative.Bogata și variata activitate din celelalte domenii ale vieții culturale, a- tît din Crișana cît și din alte regiuni ale țării, este și ea reflectată în paginile „Familiei". Fenomenului teatral, de pildă, i se a- cordă o atenție deosebită. Se impune însă o continuă ridicare a nivelului calitativ al acestor materiale, fie că este vorba de cronicile dramatice sau de articolele cu caracter mai general.Dacă teatrului, artelor plastice (am aflat, de pildă, cronici despre „Expoziția regională de artă plastică", despre bienala amatorilor sau reproduceri ale lucrărilor artiștilor plastici orădeni) li se acordă, în fiecare număr, locul cuvenit, oglindirea vieții muzicale este a- proape inexistentă în paginile revistei. Oare „Familia" n-ar putea contribui — prin publicarea unor materiale care să stimuleze și să îndrume interesul față de concertele stagiunii orădene — la înlăturarea acelor dificultăți discutate în singurul articol referitor la a- cest domeniu. „Filarmonica și publicul", apărut în ultimul număr al revistei ?

O binevenită preocupare se manifestă față de aspectele diverse ce le o- feră sectorul culturii de masă : Festivalul filmului la sate, Festivalul teatrului de amatori (nr. 3/1965), „Conferențiarul — figură centrală a muncii culturale" (nr. 2/1965), pregătirea acestuia (nr. 3'1965 și 2'1966) sînt cîteva dintre problemele abordate. Este necesară însă o mai mare exigență față de nivelul publicistic al unor asemenea materiale, care, nu de puține ori, mai au un caracter general, informativ sau descriptiv, fără a analiza mai aprofundat manifestările discutate.Desigur, cele șase numere ale noii „Familii" a- părute pînă acum constituie abia un început de drum. Un început aflat însă sub semnul continuării și dezvoltării unor nobile tradiții de cultură. De aici și cerințele deosebite ce stau în fața întregului colectiv redacțional. Diversificarea preocupărilor revistei prin cuprinderea unor domenii cît mai variate ale vieții culturale și artistice din regiune și din întreaga țară, analiza atentă și competentă a a- cestor activități și îndrumarea clară acolo unde se simte nevoia, publicarea unor materiale eficiente, ca și a unor, contribuții originale, bogate în idei, care să dezbată probleme de un real interes pentru creatori cît și pentru publicul larg — sînt cîteva dintre direcțiile pe care redacția le poate urma cu consecvență. Permanentizarea unor rubrici și ridicarea continuă a calificării și specializării cu care acestea sînt redactate, o mai mare exigență față de calitatea literară, artistică sau publicistică a materialelor încredințate tiparului sînt și ele aspecte care merită o a- tenfie deosebită. Doar astfel, „Familia" poate răspunde pe deplin cerințelor exprimate de cititorii săi, afirmîndu-și personalitatea în rîndul publicațiilor noastre.
Sorin MOVILEANU

Schimbările sociale 
din viața satului 
și unele probleme 
ale cercetării 

folcloriceFolclorul coregrafic — la fel ca și alte genuri ale creafiei populare — se manifestă astăzi cu o deosebită vitalitate. El cunoaște un proces evolutiv, caracterizat prin marea diversitate a formelor pe care le îmbracă, prin îmbinarea elementelor tradiționale cu cele inovatoare în aproape toate componentele dansului popular.poca actuală, în care se petrec transformări fundamentale în viața social - economică a țării noastre, reprezintă un punct nodal în dezvoltarea creației folclorice. Intensificarea procesului de circulație a creațiilor folclorice duce implicit la interferența stilurilor regionale, Ia modificări esențiale în repertoriile de dans.Dacă ne concentrăm atenția asupra fenomenului coregrafic în cadrul unei colectivități date, apare evident caracterul contradictoriu în care se manifestă unitatea dintre tradiție și inovație : pe de o parte acțiunea de preluare directă a tradiției în formele sale originare, iar pe de altă parte, afirmarea puternică a noilor necesități ideologice și artistice, ceea ce duce la modificări permanente ale moștenirii, în formele multiple și vii ale variantelor. Cînd aceste modificări depășesc prin frecvența și importanta lor sfera individuală, ele devin semnificative pentru noile tendințe ale colectivitățiiInterferența dintre creația cultă și cea populară, existentă și anterior, devine în momentul de față din ce în ce mai puternică. Subiecte de cercetare în acest sens pot constitui — printre altele — grupurile masive de muncitori ce se manifestă artistic în orașe, rămînînd însă în contact permanent cu locurile de baștină, ca și aceia care — definitiv stabiliți în orașe — păstrează, sub o formă sau alta, o anumită viață folclorică. Nu de mai mic interes ne pare inițierea unor cercetări de aceeași factură în satele din imediata apropiere a unor mari centre industriale sau a comunelor suburbane ale Capitalei.Un factor de seamă în actuala evoluție a folclorului coregrafic îl'reprezintă și mișcarea artistică de amaiori. Prestigiul diferitelor formații, în fața opiniei colectivității, justifică în mare măsură ușurința cu care sînt introduse în circuitul folcloric elemente noi, generale de funcția spectaculară a dansurilor aduse pe scenă. în această privință, e necesar însă să facem o diferențiere foarte atentă între influențele pozitive ale unor prelucrări realizate în spiritul autentic al folclorului și diversele denaturări, semnalate și în ancheta „Scînteii" intitulată „Să nu admitem „stras- suri" în comoara de nestemate a poporului".

în cercetarea actuală a folclorului coregrafic nu poate fi trecut cu vederea rolul important al schimbărilor intervenite în conștiința socială. Un exemplu elocvent în acest sens ni-1 oferă Călușul. Dacă în trecut fiecare din dansurile ce compuneau Călușul îndeplineau o funcție rituală precisă (de vindecare, fertilitate, fecunditate) în momentul de față, datorită transformărilor radicale survenite în mentalitatea majorității membrilor colectivității, Călușul își pierde sensul ritual, căpătînd o funcție nouă — cea de spectacol.înțelegerea științifică a stadiului actual de dezvoltare a folclorului (fie că e vorba de repertoriu, de funcția, stilul sau structura dansurilor) este condiționată de profunzimea cu care putem pătrunde în viața folclorică a satului, refăcînd prin cercetare drumul parcurs de dansurile locale de-a lungul cîtorva generații, în acest sens, ne gîndim de pildă la corelarea unor observații făcute pe folclor viu, actual, cu date existente în arhivă sau documente provenite din culegeri mai vechi, realizate în același loc. Din păcate, numărul extrem de redus al dansurilor filmate în trecut, lipsa unor descrieri sau notații a- mănunțite limitează, în mare măsură, posibilitățile de cercetare istoric- comparativă în folclorul coregrafic. Dat fiind însă faptul că în ultimul deceniu transformările în viața dansului popular sînt foarte intense, în prezent se pot folosi ca bază de cercetare chiar și o serie de culegeri mai recente realizate de sectorul coregrafic al Institutului de etnografie și folclor.O altă metodă ar fi cercetarea diferitelor aspecte ale folclorului coregrafic actual pe grupe de vîrstă, constatările fiind de cele mai multe ori foarte elocvente. Astfel, studiul repertoriului la tineret trebuie făcut în multe ocazii diferențiat, pe două categorii: tineri care practică dansul popular în cadrul folcloric (hore, petreceri), unde preluarea fondului tradițional se face în mod natural, și tineri care practică dansul popular în cadrul echipelor artistice ale căminelor culturale. in compararea celor două aspecte, în satul Surpata, (raionul Băilești) se poate face următoarea observație : la hora satului au fost preluate un număr foarte re- strîns de dansuri (circa 10 din aproximativ 60 existente în repertoriu), acestea reprezentînd dansuri mai puțin dificile sau variante simplificate ale unor jocuri de virtuozitate. în același timp, tinerii din cadrul echipei de dans cunosc din repertoriul tradițional în special „ho- rile de brîu", deci dansurile cele mai grele, mai spectaculoase. Majorita

tea lor reprezintă variante ale tipului tradițional, fiind însă mult mai dezvoltate.Studiul repertoriului pe generații poate fi completat cu experimentul confruntării directe a dan-satorilor de vîrste diferite. Diferențele se referă nu numai chiar la structură dans. Din aprecieri și discuții se faptul că, în timp ce pentru dansatorii vîrstnici amănuntele stilistice au o pondere deosebită, 'tineretul le elimină, deseori, aproape fără a le se-

la repertoriu, ci elementele de ale aceluiașipoate deduce

culturale, presa pot contribui la cunoașterea mai profundă a trăsăturilor folclorului de către tînă- ra generație, pentru ca anumite valori specifice să nu fie lăsate să se piardă cu vremea.Bineînțeles, pentru înțelegerea deplină a fenomenelor atît de complexe ce caracterizează folclorul actual, e necesar să nu ne limităm la aspecte locale sau zonale, să ținem seama de procesele caracteristice pentru regiuni întregi, pentru dezvoltarea de ansamblu a vieții sociale și artistias din
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Unul dintre cel mai de 
seamă scriitori germani pe 
care i-a dat secolul nostru 
este, fără îndoială, Thomas 
Mann. Creator al unor ope
re de largă circulație : Casa 
Buddenbrook (1901), Mun
tele vrăjit (1924) sau Doctor 
Faust (1947), adevărate pie
tre fundamentale în istoria 
romanului contemporan, el a 
cultivat în același timp 
eseul cu temele cele mai 
variate, suscitate de dezvol
tarea culturii și a civiliza
ției epocii sale. De la eseu
rile din finerefe pînă la ar
ticolele și cuvînfările din 
ultimii ani ai viefii, Thomas 
Mann a parcurs un drum 
sinuos, nelipsit de unele 
contradicții în înțelegerea 
arfei și rolului social al ar
tistului, predominante rămî
nînd de-a lungul anilor 
ideile umanitariste, apelul 
adresat rațiunii, chemarea 
la înțelegerea între oa
meni.

Creafia sa, care reprezin
tă o originală și monu
mentală sinteză înfre tradi
ție și modernitate în artă, 
a constituit obiectul unor 
remarcabile exeqeze critice. 
Și la noi, Tudor Vianu a 
scris în finerefe un eseu 
despre scriitorul german, 
surprinzîndu-i cu multă fi
nețe evolufia, iar în anii 
din urmă, Ion Marin Sado
veanu, Șerban Cioculescu 
și alfi cercetători mai ti
neri au prezentat cititorilor 
diverse aspecte ale operei 
sale.

Cartea lui Ion lanoși *) se 
înscrie, așadar, pe linia a- 
cestor cercetări, constituind 
o tentativă de a cuprinde 
înfr-un studiu de sinteză, 
realizat pe bazele esteticii 
marxiste, aspectele caracte
ristice și contradictorii ale 
operei prozatorului qerman.

Autorul alege formula cea 
mai adecvată în acest caz 
— și anume eseul — care-i 
permite o mișcare mai 
elastică în abordarea pro
blemelor pe care le urmă
rește de-a lunqul cercetării 
sale despre Thomas Mann, 
în maniera aceasta, Ion ta- 
nosi îi reconstituie perso
nalitatea prin studierea eta
pelor caracteristice ale 
creafiei, care sugerează 
imaginea edificiului afît de 
complex al operei.

Corespondenta, eseurile, 
conferințele scriitorului, pre
cum și nuvelele și roma
nele sale nu fac obiectul 
unor investigafii detașate 
de viziunea de ansamblu 
asupra operei. Toate aces
tea sînt puse la contribuție 
numai în măsura în care 
aduc anumite note definito
rii pentru viziunea pe care•) Ion lanoși, „Thomas Mann", Editura pentru literatură universală.

Ion lanoși ne-o dă asupra 
lui Thomas Mann. Lucrarea 
nu crește astfel prin capi
tole tradiționale de istorie 
literară care urmăresc cro
nologic biografia, ideile și 
exegeza operei, ci prinfr-o 
suită de imagini care în
sumează trepte din pro
cesul de creafie.

Avînd în vedere struc
tura polifonică a prozei 
scriitorului care, printre 
altele, îl duce spre formula 
romanului eseu, Ion lanoși 
îi caracterizează operele 
mai ales ca mijloace de ve
hiculare a unor idei.

Motivele esențiale sînt 
apoi urmărite prin nuanțele 
lor noi, însumate în alte 
opere, apreciate, pe bună 
dreptate, ca definitorii pen
tru arfa lui Thomas Mann 
și pentru cristalizarea fizio
nomiei lui de scriitor eru
dit. Autorul cărfii anali
zează în mod deosebit 
Moartea la Veneția, Mun
tele vrăjit. Doctor Faust etc.

Sînt detectate și ecourile 
și limitele filozofice prove
nite din Schopenhauer și 
mai ales din Nietzsche, pre
cum și distanțarea ideolo
gică fată de acești gîndi- 
fori sau fafă de Goethe, 
pentru care Thomas Mann 
a nutrit o constantă admi
rație. Capitolul cel mai re
prezentativ al acestei exe
geze ni se pare a fi Poezie 
și adevăr. Aici avem con
vingerea că autorul a dat 
întreaga măsură a posibili
tăților sale de invesfiqare 
a romanului losif și frații 
săi unind cercetarea sur
selor cu sublinierea parti
cularităților artistice.

Dar formula afît de elas
tică a eseului pe care Ion 
lanoși o mînuiește cu'ele
gantă, comportă și unele 
riscuri pe care autorul nu a 
reușii să le evite întotdea
una. Plasate într-un cadru 
social-isforic bine determi
nat, operele literare de că- 
păfîi ale lui Thomas Mann 
nu sînt decît arareori inte
grate în istoria romanului 
din acea perioadă. O anu
mită estompare a judecăți
lor de valoare se produce 
după părerea mea din cau
ză că Thomas Mann este 
individualizat mai ales prin 
patrimoniul de idei și în- 
tr-o măsură mai mică prin 
particularitățile artistice ale 
operei.

Dat fiind faptul că ne gă
sim în fafa unui prim stu
diu de sinteză despre ope
ra lui Thomas Mann, soco
tim că referințele bibliogra
fice ar fi fost și ele foarte 
utile. Unui edificiu i se 
scot schelele cînd este ter
minat, o carte ni se pare 
că ar cîșfiga în importantă 
cînd acestea se păstrează.

Romul MUNTEANU
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TELEGRAME EXTERNE
a ambasadorumi R. S. CehoslovaceMiercuri, 16 martie 1966, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în au

diență de prezentare pe Cestmir Cisar, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. S. Cehoslovace la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție tovărășească.
Cu prilejul plecării definitive din R. P. Chineză

In memoria 
lui Nicolae TitulescuCu prilejul comemorării a 25 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu, miercuri la amiază au fost dezvelite o placă comemorativă pe clădirea din Șoseaua Kiseleff nr. 47, fostă locuință a eminentului diplomat, și un bust la Facultatea de drept din București, unde Nicolae Titulescu a activat ca profesor de drept civil între anii 1909—1919.La solemnități au asistat George Macovescu și Vasile Gliga, ad- juncți ai ministrului afacerilor externe, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului, Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei, Traian Ionașcu, președintele Asociației de drept internațional și relații internaționale din Republica Socialistă România, Ion Moraru. vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Gh. Mihoc, rectorul Universității din București, reprezentanți ai corpului profesoral al Facultății de drept din Capitală, membri ai Asociației juriștilor și ai Comi

siei naționale a Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O., oameni de știință și cultură, reprezentanți ai presei române și străine, studenți.Au fost de față atașați culturali ai unor misiuni diplomatice acreditați la București. .Cu acest prilej, Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, și prof. univ. Gr. Rîpeanu, decanul Facultății de drept din București, au evocat figura eminentului diplomat, om de stat și jurist.Pe fundalul negru al pietrei de granit, din care este confecționată placa, sub efigia în bronz a celui comemorat au fost înscrise cuvintele : „în această casă a locuit între anii 1912—1937 Nicolae Titulescu (1882—1941), eminent om politic, diplomat și jurist, militant pentru apărarea independenței naționale, pentru pace și colaborare între popoare". (Agerpres)

In fața bustului lui N. Titulescu de la Facultatea de drept din BucureștiFoto : M. Cioc
Premiera noului film

românesc „Răscoala"La cinematograful „Patria" din Capitală a fost prezentat, miercuri seara, în premieră, noul film românesc „Răscoala", realizat după romanul lui Liviu Rebreanu. Scenariul este semnat de Petre Sălcu- dea'-iu, regia de Mircea Mureșan s: naginea de Nicu Stan. Din ■ibuție fac parte : Ilarion Cio- banu, Nicolae Secăreanu, Matei

Alexandru, Ernest Maftei, Ion Be- soiu, Constantin Codrescu, Val Săndulescu, Sandu Sticlaru, Emil Botta, Colea Răutu, Gheorghe Trestian, Adriana Nicolescu, Ștefan Mihăilescu-Brăila.înainte de spectacol au fost prezentați publicului principalii realizatori ai filmului. (Agerpres)

ȘAH. Runda a 7-a a turneului 
international de șah de la Bel
grad a fost marcată de noi sur
prize. Campioana Iugoslaviei, 
Vera. Nedelkovici, a pierdut cu 
albele la șahista maghiară 
Bilek, olandeza Vreken a cîștigat în numai ÎS mutări la Katia lo- 
vanovici, iar Stadler a învins-o 
cu negrele pe Liliak. Campioana 
mondială Nona Gaprindașvili a 
obținut victoria, la mutarea 38, 
in partida cu Jocici. Alexandra 
Nicolau a amînat partida cu 
Milunka Lazarevici. în clasament 
conduce maestra iugoslavă 
Stadler cu 5 puncte, urmată de 
Alexandra Nicolau cu 4,5 puncte și o partidă amânată, Gaprindaș
vili — 4,5 puncte.

TENIS. In cel de-al doilea tur 
al campionatelor internaționale 
de tenis de la. Alexandria, cam
pionul român Ion Țiriac l-a în
vins pe suedezul Jahr cu 6—4, 
6—2. Celălalt concurent român, 
llie Năstase, a fost învins de cu
noscutul jucător australian Ken 
Fletcher, căruia a reușit să-i 
cîștige un set. Rezultatul pe se
turi a fost 6—3, 1—6, 6—1 in 
favoarea lui Fletcher.

SCRIMĂ. în zilele de 25 și 26 
martie va avea loc în localitatea 
Aix-en-Provence un turneu in
ternațional masculin de scrimă 
cu participarea echipelor Fran
ței, Italiei, României și Ungariei. 
Echipa României va fi compusă 
din Drîmbă, Mureșanu, Csipler, 
Falb și Haukler.

VOLEI. Sala Dinamo din Ca
pitală va găzdui sîmbătă cel 
de-al doilea meci din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la volei 
(masculin) între echipele Dinamo 
București și campioana Bulga
riei, „Minior Pernik". Partida va 
începe la ora 18. După cum se 
știe, în primul joc, disputat săp
tămâna trecută la Pernik, volei
baliștii bulgari au cîștigat cu 
3—1.

FOTBAL. în meci retur contînd pentru „Cupa cupelor", la Magdeburg s-a disputat ieri meciul de fotbal dintre echipele F.C. Magdeburg și West Ham United (Anglia). Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate (1—1). învingători în primul joc cu 1—0, fotbaliștii englezi s-au calificat pentru semifinalele competiției.

CAMPIONATUL DE CROS. Start în proba juniorilorFoto : R. Costin

Un nou microraion

La Reșița, în noul cartier din Lunca Bîrzavei, 
au început lucrările de construcție la cel de-al 
doilea microraion de locuințe, care va avea 
peste 1 800 apartamente.

Expoziție omagială

La Iași, în holul Bibliotecii centrale universi
tare, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la apa
riția primului număr al revistei „Viața Româ
nească" și a 30 de ani de la moartea lui Garabet 
Ibrăileanu, fostul director al revistei, s-a deschis 
o expoziție omagială. Sînt prezentate numeroase 
aspecte legate de activitatea revistei, a colectivu
lui redacției și a colaboratorilor săi, o colecție 
întreagă a „Vieții Românești", scrisori în origi
nal trimise lui Garabet Ibrăileanu de către Ale
xandru Vlahuță, Octavian Goga, I. Brătescu- 
Voinești, M. Sadoveanu, Gala Galaction, T. Ar- 
ghezi și alți mari scriitori români. In expoziție 
se află și unele din lucrările de critică și istorie 
literară ale lui Ibrăileanu.• Peste 1 200 muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile industriale și unitățile economice din regiunea Maramureș au primit certificate și insigne de inovator. Anul trecut ei au realizat peste 2 100 inovații și raționalizări.

Fotografia artistica românească 
peste hotareAsociația artiștilor fotografi din țara noastră a fost invitată să trimită în Franța 50 de fotografii alb-negru pentru alcătuirea unei expoziții volante care va circula timp de doi ani în cele 520 de foto-cluburi, membre ale Federației naționale a societăților fotografice din această țară. Artiști fotografi români au trimis în acest an peste 1 200 de lucrări la 25 de saloane internaționale organizate în 15 țări.

• La Institutul de calcul din Cluj al Acade
miei a fost terminat proiectul unei noi mașini 
electronice de calcul. Spre deosebire de 
„Dacice 1“, care face 2 000 operații pe secundă, 
noua mașină electronică va efectua 20 000 de 
operații.• în scopul popularizării și extinderii unor unități de alimentație publică — pensiune, lacto-vegetarian, autoservire și altele — Ministerul Comerțului Interior a inițiat unele schimburi de experiență interregionale. La un asemenea schimb de experiență, care a avut loc în Capitală, au participat delegați (șefi de unități, cadre de conducere din direcțiile comerciale și trusturile de alimentație publică, bucătari, cofetari) din Capitală și regiunile Dobrogea, București, Ploiești, Argeș și Oltenia. La Brașov și Bacău se vor întîlni reprezentanți din celelalte regiuni ale țării. Pe baza concluziilor, M.C.I. va alcătui recomandări, în vederea înființării în toate localitățile din țară a unor unități de alimentație publică de tipul celor amintite.

• Șoseaua Constanța-Ostrov va fi terminată 
în prima jumătate a lunii iunie. în acest fel, se 
va deschide o nouă linie turistică Con stanța- 
București, prin traversarea Dunării între Ostrov 
și Călărași.

• în colecția „Monumentele patriei noastre*1 a Editurii Meridiane, care numără pînă în prezent peste 20 de titluri, au apărut două noi lucrări : „Cetatea de scaun a Sucevei", de Mircea D. Matei și Al. Andronic și „Cetăți dacice din sudul Transilvaniei", de M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu și I. Berciu.

Intr-un laborator al Arhivelor Statului se lucrează la 
restaurarea unui document din secolul al XVII-IeaFoto : A. Cartojan

• A sosit în țară dirijorul Zivojin Zdravkovic 
din Iugoslavia, care va dirija în zilele de 19 și 
20 martie concertele Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", al cărui solist va fi violonistul 
Denes Kovacs din R. P. Ungară.® Desfășurarea practicii în producție a studenților din învățămîntul tehnic superior în actualul an universitar a fost discutată ieri în cadrul unei consfătuiri pe țară care a avut loc la Ministerul învățămîntului. Au participat conducători ai institutelor tehnice din București și alte orașe, delegați ai ministerelor industriale și ai marilor întreprinderi, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și studențești.

PRONOEXPRESLa tragerea concursului Pronoexpres nr. 11 din 16 martie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere : 33 ; 2 ; 16 ; 11 ; 28 ; 40.Numere de rezervă : 20 ; 46.

CUM E VREMEA
__ ■Ieri în (ară : vremea s-a menținut în general rece, cu cerul schimbător, mai mult acoperit in sudul și sud-vestul tării. In munți și izolat în Banat și Ardeal a nins. Vintul a suflat slab pină la potrivit din sec- toruirnordic, du ihfehsificăiT'in Dobrogea. Temperatura aerului Ia ora 14 era cuprinsă între minus 2 grade la Joseni și 8 grade la Tulcea.Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 martie. In tară : Vreme în curs de încălzire, cu cer variabil. Vor cădea ploi izolate in jumătatea de nord a țăiii. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, iar maximele între 4 și 14 grade, local mai ridicate. Ceață pe alocuri. în București : vreme in curs de încălzire, cu cer schimbător. Vint slab pină la potrivit din vest. Temperatura în creștere ușoară. Ceață slabă.

0 PERSONALITATE MARCANTA
A DIPLOMAȚIEI ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)N. Titulescu a exprimat, cu o deosebită claritate, concepția sa asupra suveranității : „...a preconizadrept soluție pentru instituirea păcii permanent^, în starea de fapt actuală, abolirea suveranității, înseamnă nu numai a preconiza o soluție imposibilă, ci și, dacă am porni pe această cale, a arunca lumea în haos și anarhie, pentru că nu se poate încă desluși limpede nici felul cum ar fi realizată, nici felul cum ar fi concepută organizarea nouă care ar urma să intre în vigoare".N. Titulescu nu urmărea numai expunerea teoretică a acestui principiu, ci mai ales realizarea lui practică. Tot ceea ce privea suveranitatea României se afla permanent în centrul atenției sale.Astfel în iulie 1936, N. Titulescu arăta intr-un interviu de presă că drepturile de extrateritorialitate ale Comisiei Europene a Dunării, cu sediul la Galați, înființată prin tratatul de pace de la Paris din 1856, sînt incompatibile cu suveranitatea României și ca atare trebuie desființate : „...ar însemna să nu cunoști pe români — preciza el — ca să nu-ți dai seama că dacă ei au fost întotdeauna gata să aducă comunității internaționale contribuția lor, oricîte sacrificii aceasta ar comporta, ei își fac totodată o dogmă din egalitatea în drepturi și demnitate". în același sens, la conferința de la Montreux din 1936, N. Titulescu se pronunța pentru egalitatea în drepturi a tuturor statelor riverane Mării Negre, desfășurind o politică de bună vecinătate și de alianță cu acestea.Intr-adevăr, pentru Nicolae Titulescu suveranitatea însemna, în același timp, egalitatea în drepturi a tuturor statelor în relațiile internaționale. Adeziunea sa completă la acest principiu se poate vedea și din poziția față de Societatea Națiunilor. Deși N. Titulescu a fost un constant apărător al Societății Națiunilor și s-a pronunțat, prin cuvin! și faptă, pentru întărirea ei, el nu a admis în structura

și funcționarea ei nici un element care să încalce dreptul statelor de a-și hotărî drumul și căile de dezvoltare. De aceea, cînd, în urma eșecurilor repetate ale Societății Națiunilor de a stăvili agresiunea fascistă, s-a pus în discuție modificarea Pactului acestei organizații mondiale, N. Titulescu, deși s-a pronunțat absolut ferm pentru întărirea ei, a adăugat că „principiul egalității între națiuni nu ar putea comporta nici un fel de excepție". (Declarația făcută ziarului „Ce Soir", la 25 iunie 1936).De altfel, Titulescu a fost unul din acei oameni politici care a văzut întotdeauna limitele precise ale atribuțiilor organizației mondiale. Respingînd fără echivoc ideea unui suprastat, el definea legea internațională — în articolul său „Suveranitatea statelor", publicat in „Dictionnaire Diplomatique", vol II — „ca o lege de coordonare", accentuînd că situația fiecărui stat față de celelalte „nu apare ca o stare de dependență, ci ca una de independență".N. Titulescu și-a desfășurat activitatea într-o perioadă deosebit de frămîntată a istoriei europene, în care a avut loc preluarea puterii în Germania de către Hitler, și activizarea, în diferite țări, a forțelor celor mai reacționare. In condițiile cînd cercurile cele mai reacționare, cele mai antidemocratice din România se orientau spre fascism și preconizau apropierea de Germania hitleristă, clasa muncitoare, în frunte cu partidul comunist, largi pături sociale, grupări și forțe politice de diferite tendințe, oameni politici burghezi au militat împotriva acestei orientări, împotriva pericolului de aservire a țării față de hitle- rism, pentru apărarea independenței și suveranității statului român. Este un merit al lui N. Titulescu de a fi văzut primejdia care amenința România, de a fi exprimat cu toată pasiunea convingerii necesitatea unirii tuturor forțelor capabile să zăgăzuiască, in Europa, pericolul crescînd al fascismului. Au rămas în amintirea multor contemporani intervențiile

sale energice în cadrul conferințelor, întrunirilor, consultărilor internaționale, ca o pildă de energie și luciditate, așa cum îl evocă ziarista franceză Genevieve Tabouis. în realizarea efectivă a securității europene, ministrul de externe al României a acționat pe două căi : încheierea unei convenții pentru definirea agresiunii și pactele regionale deschise adeziunii tuturor țărilor din zonele respective : „Nu fac nici un fel de deosebire — declara el în iulie 1936 — între gloanțele care ar fi îndreptate împotriva țării mele. Eu vreau ca România să trăiască. Și ea va trăi, deoarece acțiunea ei nu consistă în a substitui o ostilitate unei alte ostilități, ci a suprapune o prietenie unei alte prietenii".în aceste împrejurări, Nicolae Titulescu a înțeles printre cei dinții importanța deosebită a propunerilor delegației Uniunii Sovietice privind încheierea unei convenții pentru definirea agresorului și a susținut, în dezbaterile de la Geneva, din mai 1933, textul unei atari propuneri. în urma negocierilor încheiate cu succes, Nicolae Titulescu a semnat, la Londra, adeziunea României la Convenția pentru definirea agresiunii, la 3 și 4 iulie 1933.Convenția sublinia intr-un articol special că nici un considerent de ordin politic, militar, economie sau de altă natură nu va putea justifica declanșarea unui atac. Adoptarea de către toate statele a unei asemenea convenții ar fi avut, desigur, importanță pentru desfășurarea practică a relațiilor internaționale.Scoaterea războiului în afara legii nu era suficientă. Trebuiau create instrumentele practice pentru a împiedica declanșarea unei agresiuni. Acest rol revenea, în concepția lui Nicolae Titulescu, pactelor regionale de securitate deschise tuturoi' țărilor, fără excepție. Securitatea — accentua N. Titulescu la primirea în București a lui Louis Barthou, ministrul afacerilor externe al Franței, — „este o realitate ce consistă în a se asocia împotriva unui flagel 
comun ce se cheamă războiul".

a ambasadorului Republicii Socialiste RomâniaPEKIN 16 (Agerpres). — Dumitru Gheorghiu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin, a oferit un cocteil în legătură cu plecarea sa definitivă din Republica Populară Chineză. Au participat Liu Siao, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Giao I-min, membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, șef adjunct al secției relațiilor externe a Comitetu

lui Central al Partidului Comunist Chinez, Wang Pin-nan, adjunct al ministrului afacerilor externe, miniștri adjuncți, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Apărării Naționale, reprezentanți ai organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură, precum și alte persoane oficiale. Au fost prezenți, de asemenea, membri ai corpului diplomatic.Cocteilul s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească.
Declarația lui Walter Ulbricht 
în Camera Populară a R. D. GermaneBERLIN 16. — Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite : La 16 martie a avut loc la Berlin cea de-a 20-a ședință a Camerei Populare a R. D. Germane. Pe ordinea de zi a ședinței au figurat declarația președintelui Consiliului de Stat cu privire la cererea R. D. Germane pentru primirea in O.N.U., precum și aprobarea u- nor numiri și decrete.Luînd cuvîntul, Walter Ulbricht a subliniat că R.D.G. este un stat dezvoltat, care există de 17 ani și care, conform dreptului internațional în vigoare, are toate atributele unui stat suveran. R.D.G., a a- rătat el, întreține legături diplomatice, consulare și alte relații oficiale cu numeroase state. Faptul că R.D.G. nu este membră a

O.N.U., a spus vorbitorul, este a- normal. Ordinea internă a unui stat, a continuat Walter Ulbricht, nu poate fi criteriu de recunoaștere a existenței sale statale și juridice și fiecare stat, care se obligă să respecte Carta O.N.U., are dreptul să devină membru al O.N.U. El a subliniat, totodată, că primirea R.D.G. în O.N.U. ar oferi acestui stat posibilități mai largi de a acționa în vederea împiedicării izbucnirii de pe pămîntul german a unui nou război, ar constitui un pas pe calea realizării universalității Organizației mondiale, ar contribui la dezvoltarea colaborării internaționale, ar promova misiunea de pace a acestui stat — acestea fiind valabile și pentru R. F. Germană.
Lucrările sesiunii Adunării Naționale 
a R. S. CehoslovacePRAGA 16. Corespondentul A- gerpres, Al. Liță, transmite: Marți au continuat lucrările celei de-a 10-a sesiuni a Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace. Pe marginea raportului referitor la politica externă a Cehoslovaciei, prezentat < de Vaclav David, ministrul aface- | rilor externe al R.S. Cehoslovace, I au luat cuvîntul o serie de depu- tați. Adunarea Națională a R.S.C. a adoptat apoi o rezoluție în problemele de politică externă.In continuare au fost prezentate rapoartele privind activitatea Prezidiului și a comitetelor Adunării Naționale și a măsurilor luate de Prezidiul Adunării Naționale în perioada care a trecut de la ultima sesiune. J. Hajek, ministrul învățămîntului și culturii al Cehoslovaciei, a prezentat apoi proiectul de lege cu privire la instituțiile de învățămînt superior care stabilește obligațiile lor în ceea ce privește pregătirea de specialiști în conformitate cu actualul nivel al dezvoltării științei și tehnicii și cu necesitățile economiei naționale. In ra

portul său, J. Hajek a arătat că în anul de învățămînt 1965—1966, 91 700 de studenți au urmat cursurile la zi, iar 50 000 — cursurile serale și fără frecvență.
Sesiunea
Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA 16 (Agerpres). — La 
Tirana au început lucrările sesiu
nii a 9-a a celei de-a 5-a legisla
turi a Adunării Populare a R.P. 
Albania. Pe ordinea de zi a sesi
unii figurează aprobarea planului 
și bugetului de stat pe 1966, apro
barea legii cu privire la alegerile 
pentru Adunarea Populară, con
topirea și desființarea unor mi
nistere, aprobarea decretelor pro
mulgate de Prezidiul Adunării 
Populare.

Consecvent acestei concepții, Ni-« colae Titulescu a semnat, împreună cu reprezentanții Cehoslovaciei și Iugoslaviei, Pactul de organizare a Micii înțelegeri, organizație defensivă, care urmărea păstrarea statutului teritorial recunoscut prin tratatele de pace. Un an mai tîrziu, la 9 februarie 1934, N. Titulescu a încheiat înțelegerea Balcanică, grupînd Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Ambele organizații erau menite să înlesnească colaborarea multilaterală, culturală și economică a tuturor țărilor din amintitele zone, țel pe care N. Titulescu l-a formulat în repetate rînduri, urmărind realizarea lui.împreună cu alți oameni politici clarvăzători N. Titulescu a înțeles că prietenia cu U.R.S.S. însemna întărirea frontului comun al păcii și alternativa salutară de împiedicare a tendințelor de înfeudare față de Germania hitleristă. El a fost un fervent interpret al tendinței tot mai largi ce se contura în opinia publică din România, sub influența forțelor progresiste, în frunte cu partidul comunist, în favoarea stabilirii relațiilor diplomatice cu Uniunea Sovietică. La 9 iunie 1934, N. Titulescu și Maxim Litvinov au anunțat stabilirea relațiilor diplomatice între România și U.R.S.S., exprimîndu-și reciproc, în scrisorile oficiale schimbate cu acest prilej, convingerea că relațiile vor rămîne pentru totdeauna „normale și amicale", slujind cauza cooperării între cele două popoare în vederea menținerii păcii. în declarația făcută corespondentului ziarului „Izvestia", in ianuarie 1935, N. Titulescu aprecia cu deplină dreptate reluarea acestor raporturi, ca unul „din cele mai importante acte" ale vieții sale politice.Conducînd politica externă a României pe aceste linii directoare, Nicolae Titulescu a reflectat țelurile opiniei publice democrate din țara noastră, situîndu-se printre acei oameni politici care apreciau cu luciditate situația țării, pericolul pe care-1 reprezenta fascismul. Nu întîmplător, în perioada următoare, cercurile conducătoare reacționare și legionarii, care au intensificat prigoana anticomunistă, și-au îndreptat atacurile și împotriva unor oameni politici pa- trioți care își exprimau îngrijorarea și ostilitatea față de ascensiunea fascismului, a forțelor agresive, în țară și în lume.
în toamna anului 1935, Abisi

nia era atacată de trupele Italiei fasciste. Ministrul de externe al României s-a ridicat în apărarea poporului etiopian și, în ședința din iulie 1936, cînd la Geneva împăratul Haile Selassie a cerut în mod solemn restabilirea libertății patriei sale invadate, N. Titulescu a fost acela care, prin intervenția sa directă, a oprit țipetele și strigătele unei bande de huligani, ce încercau să acopere cuvîntarea șefului statului etiopian. Titulescu și-a cîștigat o apreciere meritată pentru vigoarea cu care a apărat cauza dreaptă a poporului etiopian devenit victima agresiunii Italiei fasciste.Pentru Nicolae Titulescu, pacea era un atribut inalienabil al condiției umane, singura în măsură să asigure dezvoltarea fiecărei națiuni și progresul omenirii întregi. Dar cum pacea este un fenomen dinamic, in continuă devenire, ea nu putea fi asigurată de- cît printr-un efort constant de organizare.Acest efort, pe care N. Titulescu l-a îndeplinit cu extraordinară energie, dăruire de sine și înalt patriotism, nu a putut împiedica, din pricina contradicțiilor sistemului politic european de după primul război mondial, ca forța și politica de agresiune să domine desfășurarea relațiilor dintre state.împotriva lui Nicolae Titulescu și a politicii sale au acționat însă grupările fasciste interne, regele Carol II, toți adversarii săi de diferite nuanțe. Guvernele țărilor fasciste ceteau în intervenții deschise și cu o insistență nedisimulată destituirea și scoaterea lui din arena luptei politice.La 29 august 1936, fiind în concediu, Titulescu primește la Cannes o telegramă din care află că nu mai face parte din guvern.In anii ce au urmat, evenimentele au evoluat tot mai accelerat spre război. Se vedea că N. Titulescu avusese dreptate : „evenimentele îl înalță — sublinia ziaristul francez Raymond Cartier în 1939 — dîndu-i consacrarea celor care au avut dreptate. (Titulescu) A fost cel mai strălucit, cel mai dinamic dintre cei care au voit să construiască o Europă întemeiată pe egalitatea statelor și pe respectul tratatelor".Nicolae Titulescu rămîne o personalitate remarcabilă atît a diplomației românești, cit și a celei europene dintre cele două războaie mondiale, un om politic lucid și patriot.
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După incidentele

de la Los Angeles

Cartierul Watts
izolat

de restul orașuluiLOS ANGELES 16 (Agerpres) — Cartierul Watts din Los Angeles, considerat drept un adevărat ghettou al populației de culoare, a cunoscut marți incidente violente, în cursul cărora două persoane au fost ucise și altele rănite. Tulburările au fost provocate de arestarea unui negru de către poliție, ceea ce a declanșat un val de revoltă în rîndurile populației de culoare. La fața locului au fost aduse forțe polițienești (după cum se 
vede In fotografia de mai sus) care au izolat complet cartierul de restul orașului. Totodată, autoritățile au ordonat punerea în stare de alarmă a poliției și gărzii naționale pentru a împiedica extinderea tulburărilor.
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„C0SM0S-110 VIETNAMUL
(6A ATERIZAT

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— Agenția TASS transmite 
că satelitul sovietic „Cosmos- 
110“ și-a încheiat zborul cos
mic și a aterizat cu succes în 
regiunea prevăzută. Satelitul, 
avînd la bord doi cîini, a fost 
lansat la 22 februarie și a e- 
fectuat 330 de rotații în ju
rul Pământului. După ateri
zare starea sănătății anima- . 
lelor este bună. Ele vor fi su
puse unei supravegheri stric
te. In timpul zborului, cu a- 
jutorul aparatelor instala
te la. bordul satelitului, a 
fost efectuat un amplu com
plex de cercetări biologi
ca. au fost obținute date 
preliminare despre influența 
asupra organismului. viu, a. șe
derii îndelungate în spațiul 
cosmic, la o distanță conside
rabilă de suprafața Pămân
tului

In timpul zborului toate 
sistemele satelitului au func
ționat normal. Rezultatele 
prelucrării materialelor obți
nute vor fi publicate.

NEW YORK. Reprezentantul permanent al Cambodgiei pe Ungă Organizația *»«- Națiunilor Unite, Huot Sambat, a dat marți publicității două note de protest adresate secretarului general al O.N.U., U Thant, în care acuză guvernul Tailandei și S.U.A. de acte provocatoare împotriva Cambodgiei. în note se arată că la 4 martie un detașament aparținînd trupelor tailandeze a pătruns pe teritoriul Cambodgiei și s-a retras numai după ce a avut loc un schimb de focuri cu o patrulă de graniță. Guvernul Tailandei, împreună cu S.U.A. și regimul de la Saigon, se arată în note, instruiesc, finanțează și ajută la infiltrarea elementelor diversioniste pe teritoriul Cambodgiei.

Scena politică ecuado- riană este intensitate erupții ce fiecare zi toritatea juntei militare, într-o săptămînă, în principalele orașe ale țării au participat la demonstrații antiguvernamentale peste 40 000 de persoane. La Quito studenții se află baricadați de mai multe zile în incinta universității. înfruntând încercuirea gărzilor polițienești, iar la Guayaquil amploarea manifestațiilor a determinat autoritățile să apeleze la ajutorul unităților militare, poliția fiind considerată „insuficientă". Demonstranții scandau : „Jos „Vrem un civil și demo- Ore în șir, pe au explodat cu gaze lacri- bastoanele de

frămîntată cu crescîndă de amenință cu mai mult au-
bilă, forțe ale burgheziei care la început salutaseră lovitura de stat înfăptuită de actuala juntă.Cînd a fost răsturnat președintele constituțional Julio Arosemena, marii comercianți din Guayaquil. stăpîni ai firmelor de export, aplaudau evenimentul alături de marii latifundiari. Treptat însă entuziasmul s-a risipit. Noii cîrmuitori au început să monopolizeze în propriul beneficiu operațiile de import-export, cele mai mănoase ce se

Noul guvern 
italian

a primit votul 
de încredereROMA 16 (Agerpres). — Criza guvernamentală din Italia, declanșată la 21. ianuarie, a luat sfirșit marți seara, o dată cu acordarea de către Camera Deputaților a votului de încredere celui de-al treilea guvern de centru-stînga al lui Aldo Moro. în favoarea noului guvern au votat 347 de deputați, împotrivă 251 și. o abținere. Astfel, Aldo Moro a reușit să formeze cel de-al treilea guvern al său de centru-stînga cu un program care, cu mici deosebiri, este asemănător programelor celor două precedente cabinete.

DE SUD

NEW YORK 16 (Agerpres).— Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărît miercuri prelungirea, pe o perioadă de încă trei luni, respectiv pînă la 26 iunie 1966 :— a mandatului forțelor O.N.U. în Cipru. Rezoluția, care recomanda a- ceastă nouă prelungire a mandatului forțelor O.N.U. în Cipru, prezentată de opt țări membre nepermanente ale Consiliului de Securitate, a fost adoptată. în unanimitate, în rezoluție se exprimă „speranța fermă că pînă la sfîrșitul perioadei menționate vor fi realizate progrese substanțiale în soluționarea problemei cipriote".
DEMONSTRAȚIILE ANTIGUVERNAMENTALE ÎN SPRIJINUL

POPORULUI
LAOȚIAN

moscova Ambasadorul

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 16 martie, președintele Prezidiului Sovietului Suprem ah U.R.S.S., N.V. Podgornîi, a primit pe ambasadorul extraordinar și trimisul plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Moscova, Teodor Marinescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.în cuvîntarea rostită cu prilej, Teodor • Marinescu a mis din partea Comitetului trai al Partidului Român, a Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a poporului român, cele mai călduroase salutări și urări de noi. și mari succese Comitetului Central al P.C.U.S., Prezidiului,. Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., poporului frate sovietic, în activitatea pe care o desfășoară pentru dezvoltarea și continuă a Uniunii Sovietice Socialiste.Poporul român

acest trans-Cen- Comunist de

i înflorireaRepublicilor

Agențiile de presă anunță că, demonstrațiile antiguvernamentale, împotriva politicii antipopulare a juntei amploare.
în orașele sud-vietnameze Da Nang și Hue, organizate de studenti în semn de protest militare de la Saigon, continuă să ia

Potrivit agenției Reuter, 25 000 elevi și studenți din orașul Hue, important centru universitar din Vietnamul de sud, au anunțat că vor continua demonstrațiile timp de o săptămînă. Participanții la demonstrații au denunțat politica juntei militare a generalului Cao Ky, cerind demisia guvernului și organizarea de alegeri libere, precum și instaurarea unui guvern civil în Vietnamul de sud. La Da Nang, relatează aceeași agenție, 10 000 femei și copii au luat parte alături de studenți la demonstrațiile împotriva autorităților de la Saigon. Activitatea în orașul Da Nang este practic paralizată, magazinele sînt închise, iar serviciile administrative nu funcționează.
Al 908-lea avion agresor 
doborît pe teritoriul
R. D. VietnamHANOI 16 (Agerpres) — După cum transmite agenția V.N.A., în provincia Quang Binh, din R. D. Vietnam, forțele militare aeriene ale Armatei populare vietnameze au doborît un bombardier american, care a pătruns în spațiul ae-

pentru a perpetua guvernarea militară prin „alegeri fără rivali".Conștienți de direcția în care alunecă lucrurile, liberalii, în frunte cu fostul președinte Camillo Ponce, au dezlănțuit o campanie pe plan național, denunțînd aceste manevre tragă, rării largi lației. în toi, prin modificarea arbitrară a constituției, inter-
și căutînd să a- sub lozinca restau- unui regim civil, pături ale popu- Cînd campania era junta a ripostat

și a pen- gre-

rian al R. D. Vietnam, avioanelor americane deasupra teritoriului R. nam de la 5 ză la 908. august 1964*(Agerpres).
Numărul doborîte D. Viet- se cifrea-

A fostPARIS 16dată publicității la Paris o declarație a Biroului Politic al Partidului Comunist Francez, care cere încetarea agresiunii americane in Vietnamul de sud, sistarea imediată a bombardării teritoriului R. D. Vietnam, recunoașterea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud ca singurul reprezentant autentic al populației sud-vietnameze și acceptarea propunerilor guvernului ~ “ Vietnam făcute în spiritul durilor de la Geneva din 1954. Biroul Politic al P. C.cez cheamă clasa muncitoare și întregul popor al Franței să intensifice lupta pentru pace în Vietnam.
R. D. acor- anul Fran-

~ PARIS. Sub președinția • ge- 
ws neralului de Gaulle a avut 
loc o ședință a Consiliului inter
ministerial al Franței, consacrată 
problemelor spațiale. Agenția 
France Presse relatează din sur
se informate că au fost exami
nate o serie de probleme referi
toare la viitorul program de lan
sare a sateliților francezi pentru 
telecomunicații de tipul „Sa- 
fram", precum și construirea de 
către Franța a unor noi tipuri de 
rachete. Consiliul interministerial 
a discutat, de asemenea, proble
ma cooperării în domeniul spa
țiului cosmic dintre Franța, 
S.U.A. și Uniunea Sovietică.

I

CAIRO 16 (Agerpres).— în Republica Arabă Unită a fost marcată marți Ziua solidarității cu poporul din Laos. Cu acest prilej, Secretariatul Permanent al Consiliului de Solidaritate al țărilor Asiei și Africii a dat publicității o declarație în care se pronunță în sprijinul poporului laoțian ce luptă împotriva agresiunii americane.
Studenții madrileni
revendică

MADRID. In Spania continuă 
întrunirile studenților în vederea 
creării unui sindicat studențesc, 
liber și democratic, în opoziție cu 
asociațiile studențești universitare 
oficiale. Urmînd exemplul colegi
lor lor din Barcelona, studenții U- 
niversității din Madrid s-au întru
nit marți după-amiază în cadrul 
unei adunări libere la Facultatea 
de științe economice și politice. 
Participanții, în număr de 2 000, 
și-du reafirmat opoziția lor față 
de asociațiile studențești oficiale.

Poporul român — a subliniat ambasadorul Republicii Socialiste România — nutrește sentimente de profundă stimă și dragoste frățească față de poporul sovietic, care întîmpină cu noi și mari succese cel de-al 23-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Ne bucurăm din toată inima — a spus ambasadorul — de realizările remarcabile pe care oamenii muncii din Uniunea Sovietică le-au obținut sub conducerea partidului lor comunist, în dezvoltarea multilaterală a patriei lor pe drumul comunismului.în continuare, Teodor Marinescu a arătat că prietenia și . colaborarea frățească dintre popoarele român și sovietic, cimentate în lupta comună pentru zdrobirea fascismului, se dezvoltă neîntrerupt, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Acordînd o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și colabora’’-' cu Uniunea Sovietică, România aceste relații în interesul ambelor popoare, al întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste, al socialismului și progresului omenirii.Politica externă a României socialiste — a subliniat ambasadorul — are la bază alianța și prietenia frățească cu toate țările sistemului socialist mondial. Ea exprimă totodată aspirațiile profunde ale poporului român spre pace, cooperare și prietenie cu toate popoarele lumii.în răspunsul său, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. V. Podgornîi, a mulțumit călduros pentru cuvintele calde și bunele urări exprimate la adresa Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,

Republica Socialistă va dezvolta continuu

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice și poporului sovietic și a rugat pe ambasadorul Republicii Socialiste România să transmită Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, întregului popor român, un fierbinte salut și urări de noi și mari succese în înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției- socialiste elaborat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român., » ... /In continuare.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem, N. V. Podgornîi, a arătat că poporul sovietic se bucură sincer de marile succese obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român în crearea bazei tehnico-materiale a socialismului, în dezvoltarea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. a subliniat că. între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare multilaterală, bazate pe mărețele principii ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, care servesc intereselor popoarelor sovietice și român și mărețului scop al întăririi continue a unității și coeziunii tuturor țărilor socialiste.Uniunea Sovietică, Republica Socialistă România și celelalte țări ale comunității socialiste luptă pentru asigurarea unor condiții pașnice de construcție a socialismului și comunismului, pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial.în încheiere, președintele Prezidiului Sovietului Suprem a urat ambasadorului Republicii Socialiste România mari succese în activitatea lui și l-a încredințat că din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a guvernului sovietic pentru misiuni.După de acreditare președintele zidiului Sovietului Suprer. U.R.S.S., N. V. Podgornîi, a fN convorbire cordială cu ambăa Ac rul Republicii Socialiste România, Teodor Marinescu.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat M. P. Gheor- gadze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și A. L. Orlov, locțiitor cerilor externe.Ambasadorul liste România membrii ambasadei.

el va avea tot sprijinul îndeplinirea înaltei saleprezentarea scrisorilor4’’re-
. j

<0-

al ministrului afa-Republicii Socia- a fost însoțit de

oscilează

dictatura !“, guvern cratic 1“ caldarîm grenade mogene, cauciuc au intrat în acțiune și drept rezultat ambulanțele au recoltat aproape 40 de răniți. Dar a doua zi, o altă coloană de demonstranți a pătruns în centrul orașului arborînd aceleași lozinci. Sindicatul muncitorilor portuari din Guayaquil a declarat grevă pe timp nedeterminat. Alte organizații sindicale și-au anunțat hotărîrea de a se solidariza cu portuarii și studenții. în ciuda interdicției oficiale, mitingurile se țin lanț în mai multe întreprinderi din capitală. Postul de radio din Guayaquil a înștiințat că garnizoana locală a fost pusă în stare de alarmă.Cu toată preocuparea constantă a juntei de a întări dispozitivul de represiune (care, de altfel, înghite actualmente 38 la sută din bugetul statului), în ultimii ani opoziția față ’ de guvernarea militară s-a generalizat, cu- prinzînd nu numai păci,

ECUADOR:

Rădăcinile
tensiunii

/

prinzînd nu numai turile muncitorești, într-o măsură considera-

pot realiza într-o țară ca Ecuador, care depinde în mare parte de exportul produselor agrare primare. Pe deasupra, criza e- conomico-financiară galopantă a afectat serios interesele cercurilor de afaceri în genere, soldîndu-se cu un număr record de falimente. La preluarea puterii, junta promitea solemn o „vastă operă de recuperare" în toate sectoarele și chiar schițase unele obiective concrete, în realitate, singurul lucru de care s-a preocupat cu adevărat a fost operația de interzicere a partidelor cu orientare stînga, de legiferare persecuțiilor și, tima
re i

de a în ul- vreme, de pregăti- directă a terenului

tei ca Instrument al oligarhiei, pentru drepturi democratice și îmbunătățirea condițiilor de trai. Recenta grevă generală din industria zahărului— cel mai însemnat sector economic din Ecuador— a demonstrat forța muncitorimii organizate. Practic, de la reprimarea acestei greve (după multe săptămîni de încercui-. re militară), guvernul nu a mai avut liniște intervenit succesiv tru înăbușirea altor ve de solidaritate.Oricît de lezate ar fi interesele unei părți a burgheziei, principala victimă a actualei guvernări sînt masele largi de oameni ai muncii: cei 2 400 000 de țărani indieni (aproape toți analfabeți și flămînzi), muncitorii de pe plantații, ori cei ce trăiesc în centura mizeriei de la orașe, cu cîști- guri extrem de reduse și veșnic amenințați de spectrul șomajului, meseriașii striviți de concurența marilor firme autohtone sau străine.în timp ce cuvîntul „reformă" , este considerat subversiv, aproape 90 la sută din suprafața de pămînt cultivabilă este stăpînită de numai 4 200 familii de mari bogătași (adică unu la sută din populație), deși 71 la sută din. ecuadorieni lucrează în agricultură. Statisticile■ ■ ■ - ■ traisînt zguduitoare: una din ele constată că salariul unui zilier de pe plantațiile de banane sau cacao este mai mic decît alocația zilnică pentru un cal al armatei. Pentru masele muncitoare exploatate de oligarhia autohtonă sau de monopolurile străine (sau de ambele la un loc) lupta împotriva regimului militar dictatorial are un conținut distinct: revenirea la un regim civil, care să ofere garanția creării unui climat politic adecvat progresului economic și social.

cts NICOSIA. Președintele Makarios a primit marți delegația Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru în frunte cu secretarul general al acestui partid, Ezekias Papaioannu. In cursul întrevederilor a avut loc un schimb de păreri asupra situației din insulă.ACCRA. După cum anunță agen- tia United Press International, o misiune a „Consiliului National de Eliberare" din Ghana a plecat miercuri într-un turneu în Togo, Dahomey, Volta Superioară. Coasta de Fildeș și Camerun. Observatorii din Accra consideră că trimiterea acestei misiuni reflectă intenția noului regim de a-și îmbunătăți relațiile cu țările respective.

Tulburările
din statul indian

alte țări vest-europene. care 
comenteze via activitate di- 
pe lingă pa>Iederii săi din 
relațiilor in cadrul pactului.

Presa vieneză, precum și ziarele din 
sosesc in capitala austriacă, continuă să 
plomalică stirnită de demersul Franței 
N.A.T.O. privind modificarea caracterului 
fnregistrind nemulțumirile pe care această acțiune le-a stirnit la Wa
shington, Londra, Bonn și in alte capitule a căror politică este strins 
legată de alianța nord-atlantică, ziarele relielează poziția mai nuan
țată a țărilor scandinave, care este considerată a constitui o dificul
tate in calea inlăptuirii inițiativei engleze de a se realiza un „Iront 
comun" iată de acțiunea guvernului de la Paris.

zicînd, printre altele, ca la apropiatele alegeri să candideze foștii preșe- ■ privind nivelul de dinți. Prin aceasta se ’ "urmărește decapitarea opoziției liberale, afin- gîndu-i în mod concret pe ex-președinții Camillo Ponce și Velasco Ibarra (ultimul exilat la Buenos Aires), singurele personalități mai influente din rîndurile opoziției legale. Liberalii și sprijinitorii lor și-au mobilizat la maximum eforturilepentru a determina abolirea noilor prevedericonstituționale discriminatorii.Dar indiferent de o- biectivele politice ale liberalilor, poporul ecua- dorian desfășoară o luptă susținută împotriva jun-

Pendjab

Vasile OROS

DELHI 16 (Agerpres). — în 
cursul zilei de mărfi s-au produs 
noi incidente în mai multe orașe 
din statul indian Pendjab, unde 
în urmă cu cinci zile partidul de 
opozifie hindus „Jan Sangh* a 
chemat la respingerea acfiunilor 
Partidului congresului de a crea 
o nouă provincie de limbă 
pendjabi. în localitățile Luchiana 
și Jullumpur, între grupurile de 
manifestanfi și politie s-au pro
dus ciocniri. Agențiile de presă 
informează că la Delhi, unde de 
asemenea au avut loc demons
trații, calmul a fost restabilit, dar 
restricfiile de circulație rămîn în 
vigoare ca măsură de precaufie.

Referindu-se la surse din Oslo, zia
rele arată că guvernul norvegian nu 
dorește să participe la o declarație 
comună de lealitate față de N.A.T.O., 
care ar angaja Norvegia să rămînă 
membră a pactului după 1969. în 
orice caz — arată ziarele — Norvegia 
nu dorește să-și dea asentimentul la 
o formulă care ar critica făfiș punctul 
de vedere al generalului de Gaulle, 
lucru despre care guvernul britanic 
ar fi fost deja informat.

în ce privește poziția Danemarcei, 
mai multe ziare publică o informație 
transmisă de agenfia „France Presse”, 
în care se arată că această tară evită 
să participe la o acțiune comună 
care ar risca s-o dezavantajeze. Sînt, 
de altfel, reacții logice ce decurg din 
pozifia rezervată, în ultimii ani, a ce
lor două fări fafă de N.A.T.O. Este 
știut că, în ciuda presiunilor S.U.A. 
și R.F.G., ele au refuzat să accepte 
amplasarea de baze nucleare pe te
ritoriul lor, ferindu-se, în general, de 
a se apgaja la planurile alianței nord- 
aflantice care le-ar obliga să se îm
povăreze și mai mult cu cheltuieli 
militare.

Strîns legată în cele mai impor
tante domenii de existenta pactului 
nord-atlantic, politica R.F.G. înregis
trează cu sensibilitatea unui seismo
graf orice schimbare intervenită în 
mecanismul N.A.T.O. în cadrul 
reuniunii grupului parlamentar U.C.D.- 
U.C.S., cancelarul vest-german Erhard 
s-a pronunțat pentru menținerea ac
tualei structuri a pactului nord-atlan
tic și a preconizat adoptarea unei 
pozifii comune a celorlalți membri ai 
N.A.T.O. fată de Franfa.

„Orientarea Bonnului în criza
N.A.T.O. — scrie „Suddeutsche

Zeifung” — este : împreuna împo
triva generalului de Gaulle, dar fără 
asprime. Guvernul federal se stră
duiește, pe de o parte, să unească 
în bloc compact toate statele parte
nere (din N.A.T.O.) împotriva Fran
ței, pe de altă parte, el se ferește 
totuși de o reacfie aspră”. Dorința de 
a strînge rîndurile N.A.T.O. este a- 
proape identică cu reacția Wa
shingtonului.

într-un comunicat al- partidului li
beral, care participă împreună cu 
Uniunea creștin-democrată (U.C.D.) 
la guvernul de coalifie, se și exprimă 
deschis speranfa că actuala situafie

din N.A.T.O. ar putea duce la crește
rea importantei R.F.G. ca partener al 
S.U.A.

în majoritatea lor, ziarele vest- 
germane anticipează de aceea că ne
gocierile pentru viitorul N.A.T.O. vor 
fi dure. „General Anzeiger” consideră 
că Germaniei occidentale i se pune 
acum mai net problema de a face a- 
legerea între Paris și Washington. 
„Prin detașarea generalului de Gaulle 
de sistemul comandamentului atlantic 
— scrie ziarul — se apropie de sfîrșii 
echilibristica Bonnului. în prezent, 
trebuie să se hotărască • sau Erhard 
dă prioritate dorințelor generalului si 
îi irită pe americani, sau apără îm
preună cu Johnson alianța atlantică 
în forma ei actuală si atraqe asupra 
sa nemulțumirea Franței”.

Parlamentul vest-german, transmite 
din Bonn corespondentul ziarului 
austriac „Die Presse", se reunește joi 
pentru o dezbatere de politică ex
ternă asupra consecințelor acțiunii 
franceze.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

J fost lansată
nava cosmica

CAPE KENNEDY 16 (Agerpres).— Pe poliqo- nul de la Cape Kennedy a fost lansată miercuri la ora 11.41 (ora locală) nava cosmică „Gemini-8“ ivind la bord pe cosmo- nautii americani Armst.ronq Scolt. Cu o minute mai sese lansatătip „Atlas—Agena".
Neilsi David oră si 41 de înainte, fu- o rachetă de

Petre STANCESCU

La patru'(minute dupS doi cosinonauti americani vor încerca să realizeze o întîlnire sp<- tială cu racheta „Atlas- Aqena” prevăzută chir în prima zi de zbor, o ieșire a cosmonautu-ii David Scoli din ,,Gemrni-8" timp proximativ două jumătate precum experiențe științifice,eh- nice și medicale.

lansare, 1 Administrația națională penlru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N. A.S.A.) a anunțai că ,,Geminl-8*. lansată cu ajutorul unei rachete de tip ,Titan-2". s-a plasat pe orbită.Timpi de trei zile, cît va dura zborul navei ' cosmice „Gemini-8", cei > :—;-------- —

ca baa de a- ore si si Ite
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