
Reqională
biblioteca Cen

I

de Paul EVERAC

din

m-aș

AGRICOLE

al

(Agerpres)

al 
la 
ia

mă 
să

(Continuare 
în pag. a V-a)

și gusturile particula- 
fiecăruia. Cînd vreau 
relaxez, vreau impli- 

mă detașez de lucru-
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O cerință vitală în construcții

Asigurarea integrală,

a proiectelor
program

Orașul

Suceava

văzut din avion

Foto : Gh. Vințilă

• In construcție : aero
portul central București- 
Otopeni • Moderniza
rea parcului aviației 
civile

Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene am soli
citat cîteva informafii tovarășului 
Mihai ĂGĂFIȚEI, director în Direc
ția generală a aviației civile, des
pre unele realizări mai recente și 
cîteva noutăfi în perspectivă pri
vind dezvoltarea și modernizarea 
transporturilor aeriene.

Aeroporturile Băneasa, Constanța 
și Arad au fost dotate cu instalații 
radar care măresc siguranța zboru
rilor. Anul trecut s-au terminat lu
crările de construcție a pistelor be
tonate la aeroporturile din Cluj și 
Baia Mare, fapt ce a permis intro
ducerea în traficul infern de aici a 
avioanelor de tip li—14. Lucrări a- 
semănătoare — ce vor fi gata în 
1966 — au loc la Suceava și Ora
dea. Se vor befona, de asemenea, 
și pistele aeroporturilor din lași, Si
biu, Tg. Mureș, Deva ; se vor con
strui aerogări și blocuri fehnice mo
derne la lași și Baia Mare. Au in
trat în funcțiune noi centre de con
trol și dirijare a zborurilor la 
Arad și Cluj, iar în scurt timp va 
lua fiinfă un centru asemănător la 
Bacău.

în apropierea Capitalei a început 
construcția Aeroportului central 
București—Otopeni. El va avea o 
pistă betonată care va permite a- 
terizarea și decolarea avioanelor 
moderne, de mare capacitate, insta- 
lafii de profecfie a navigației ae
riene, de control și dirijare a zbo
rurilor, prevăzute cu aparate radar, 
de radio-ghidaj, de iluminare etc. 
Aerogara va asigura condiții civili
zate de deservire a călătorilor, dis- 
punînd de holuri spa|ioase (unde 
se vor afla insfalafii electrice de in
formare a cefă(enilor), baruri, res
taurante, centre de difuzare a pre
sei, tonele cu produse de artiza
nat, florării și altele.

Anul acesta TAROM-ul va primi 
încă două aeronave turbopropulsoa
re „IL-18", ce vor fi folosite pen
tru curse internaționale. Pentru îm
bunătățirea transportului călătorilor, 
aeroporturile din Sibiu, Baia Mare, 
Bacău, lași, Deva și Cluj au fost do
tate cu autobuze noi. Vor primi 
pînă la sfîrșitul anului mașini noi 
toate aerogările.

Dumitru MINCULESCU

înfăptuirea amplului 
de construcții prevăzut de Direc
tivele Congresului al IX-lea al 
partidului, creșterea eficienței eco
nomice a investițiilor cer, în mod 
imperios, printre altele, asigu
rarea unui decalaj corespunză
tor între proiectare și execuție. 
Această problemă deosebit de 
actuală a fost larg dezbătu
tă la recenta Consfătuire pe țară 
a lucrătorilor din construcții. „Una 
din cauzele care determină întîr- 
zierea și scumpirea construcțiilor 
— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
această consfătuire — este alcă
tuirea documentației în mod insu
ficient fundamentat din punct de 
vedere tehnico-economic, întîrzie- 
rea predării acesteia sau predarea 
ei incompletă, fragmentară..."

Necesitatea decalajului între 
proiectare și execuție o impune 
însăși viața. Experiența întreprin
derii noastre a demonstrat că ela
borarea din timp și la un înalt 
nivel tehnic și calitativ a proiecte
lor constituie o condiție funda
mentală pentru pregătirea și des
fășurarea normală a lucrărilor de 
construcții-montaj, pentru utiliza
rea cu eficiență economică sporită 
a fondurilor alocate de stat în 
scopul construirii de noi obiective 
industriale. Concludent în acest 
sens este următorul exemplu. A- 
vînd la îndemînă proiectele îna
inte de începerea lucrărilor, con
structorii de pe șantierul secției de 
saci din., polietilenă de la Buzău 
și-au putut organiza temeinic 
munca, au avut posibilitatea să se 
aprovizioneze din timp cu mate
rialele necesare ; la rîndul său, be
neficiarul de investiții a contrac
tat din vreme și a asigurat livra
rea utilajelor tehnologice în con
cordanță cu graficele de mon

Vineri, 25 martie 1966, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a primit în 
audiență pe Răpi Gjermeni, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Al
bania la București, cu prilejul ple-

creat astfel condi-taj. S-au
ții ca construcția secției să în
ceapă la termenul stabilit, ca 
pe întreaga durată de execu
ție să se muncească într-un ritm 
susținut, lucrările de construcții- 
montaj efectuîndu-se, pe baza 
unor grafice realiste, în termene 
mult mai scurte. în final, noua ca
pacitate de producție a intrat în 
funcțiune cu 45 de zile înainte de 
termenul planificat. Aceasta a în
semnat realizarea unei producții 
suplimentare de peste 370 tone de 
saci de polietilenă.

Socotesc însă că rezultatele ob
ținute în crearea decalajului din
tre proiectare și execuție la unele 
investiții destinate industriei chi
mice și celei de prelucrare a pe
trolului, din 
semnat 
noastre, nu sînt la înălțimea ce
rințelor actuale. O analiză a sta
diului pregătirii documentației 
tehnice pentru lucrările din acest 
an scoate la iveală o serie de defi
ciențe. Lipsa de decalaj continuă 
să provoace serioase neajunsuri 
în activitatea șantierelor care, în 
ultimă instanță, îngreunează efor
turile depuse de constructori pen
tru punerea în funcțiune la ter
men a obiectivelor, micșorează 
eficiența economică a investițiilor.

Destul de frecvente sînt cazurile 
cînd, din cauză că nu se creează 
decalajul necesar, se ajunge la si
tuația ca elaborarea proiectelor de 
execuție să se desfășoare paralel 
cu efectuarea lucrărilor pe șantier. 
Aceasta generează o serie de greu-

Ing. Gheorghe DUMITRESCU 
director general 
al întreprinderii șantiere 
construcții-montaje Brazi

care un volum în- 
revine și întreprinderii
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cării sale definitive din Republica 
Socialistă România.

La primire a participat tovară
șul Vlad Vasile, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

In prima parte a ședin
ței de vineri dimineața, 
Congresul a ales comisia 
de pregătire a propuneri
lor de candidați în vede
rea alegerii Comitetului
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și a Comi
siei Centrale de Revizie.

Congresul a fost salutat 
apoi, în numele Consiliu
lui Național al Femeilor, 
de Mia Groza, vicepre
ședintă a Consiliului. Ea 
a arătat că alături de or
ganizațiile de tineret și 
de celelalte organizații 
obștești, mișcarea de fe
mei înscrie, printre preo
cupările sale de frunte, 
desfășurarea unei activi
tăți susținute pentru a 
contribui la bunul mers 
al procesului complex de 
creștere și educare a co
piilor și tineretului. Vor-

bitoarea s-a referit la di
feritele forme de colabo
rare între comitetele și 
comisiile de femei, pe de 
o parte, și organizațiile 
U.T.C., precum și consi
liile locale ale sindicate
lor, pe de altă parte, în 
îndeplinirea nobilei mi
siuni educative încredin
țate de partid. Totodată, 
ea a relevat necesitatea 
întăririi acestei colabo
rări, a inițierii unor ac
țiuni mai variate pe li
nia îndrumării tinerelor 
fete muncitoare, țărănci 
cooperatoare, eleve, stu
dente, spre o multilate
rală pregătire profesio
nală, cetățenească și pen
tru viața de familie.

In continuarea discu
țiilor pe marginea ra
poartelor prezentate la 
Congres, mulți vorbitori

s-au referit la prevede
rile proiectului de statut.

Ioan Popescu, prim-se- 
cretar al Comitetului re
gional U.T.C. Dobrogea, 
Radu Bălan, prim-secre- 
tar al Comitetului regio
nal U.T.C. Banat, Cristea 
Pavel, secretar al Comi
tetului U.T.C. din între
prinderea de construcții 
orășenești Galați, 
stantin 
secretar 
regional 
ceava, și 
faptul că 
flectă cerințele și preo
cupările tinerilor, cores
punde nivelului actual al 
organizației revoluționare 
a tineretului român și
sarcinilor sporite ce îi
revin în această etapă de 
dezvoltare a țării. Ei au 
subliniat importanța prin-

Con-
Stoica, prim
ai Comitetului 
al U.T.C. Su- 

alții au relevat 
noul statut re

cipiului conducerii 
către partid a activității 
U.T.C., principiu funda
mental și garanție siguri 
a succeselor de viitor.

Toți vorbitorii au re
levat însemnătatea deo
sebită a îndrumărilor cu
prinse în cuvîntarea ros
tită la Congres de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
îndrumări care constituie 
o prețioasă călăuză pentru 
tinerii de pe întreg cu
prinsul patriei.

Numeroși vorbitori și-au 
exprimat deplina apro
bare față de prevederea 
din proiectul de statut 
referitoare la necesitatea 
aplicării principiului con
ducerii colective în în
treaga activitate a U.T.C.

(Continuare 
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Din ultimele date primite la 
Consiliul Superior al Agriculturii 
rezultă că, pînă la 24 martie, au 
fost însămînțate cu diferite culturi 
de primăvară peste 800 000 ha. 
Cele mai mari suprafețe au fost 
realizate în unitățile agricole so
cialiste din regiunile Dobrogea, 
Banat, Oltenia, Galați și Bucu
rești. Comparativ cu anul trecut, 
în întreaga țară s-a însămînțat 
pînă acum o suprafață mai mare 
cu peste 400 000 ha.

Cu pomi și viță de vie au fost 
plantate 6 800 ha. Au continuat, 
de asemenea, semănatul legume
lor în răsadnițe și în cîmp, stropi
tul pomilor, curățirea și fertiliza
rea pășunilor și fînețelor naturale, 
amenajarea terenurilor pentru 
irigat etc.

moforul organismu
lui, are un moment de con
tracție și unul de destindere, 
o sistolă și o diastolă, un 
timp activ și unul de pauză. 
Ea funcționează ritmic, rit
mul e legea ei de bază.

Viafa se desfășoară sub a- 
ceasfă lege, căutîndu-și rit
murile cele mai potrivite. Un 
timp de activitate concentra
tă cere un timp de relaxare 
deplină care să refacă for
țele pentru a doua zi. Cînd 
se pune problema eficientei 
și calitafii muncii, se anga
jează așadar și aceea a cali
tății și eficientei destinderii. 
Timoul unu e condiționat de 
timpul doi.

Trebuie să spun că, după 
părerea mea, s-a făcut foarte 
mult pentru acest timp doi. 
S-au creat nenumărate locuri 
de agrement, parcuri, lacuri, 
s-au valorificat crînguri, pă
durici, priveliști naturale, s-au 
amenajat restaurante ; s-a 
schimbat fa)a și tonalitatea 
orașelor, turismul a luat pro
porții fără precedent, lito
ralul a devenit o bijuterie, 
munții mai ospitalieri. Cine
matografele, featrele, viafa 
culturală merg în plin, pro
gramele manifestărilor de 
club au devenit mai variate, 
televiziunea mai interesantă 
și toate acestea vor merge în 
progres. Pe de altă parte 
există o preocupare științifi
că — așa cum se cuvine — 
pentru stimularea plăcerii de

muncă prin frumusefea ca
drului uzinal, prin aplicarea 
unor culori adecuate perefi- 
lor halei, utilajului. (Am 
văzut unele uzine-grădini, 
adevărate încîntări peisagis
tice). Tot ca urmare a unor 
concluzii științifice s-au 
dus zgomotele 
claxoanele, s-au limitat difu
zoarele publice etc.

Așadar factorul fizic al re
laxării, cadrul ei organizato
ric, datorită eforturilor mul
tiple ce s-au întreprins, a pro
gresat foarte serios, 
progres se cere 
completat 
echivalent 
hologic.

Procesul
organizare, e mai totdeauna 
un fapt colectiv ; relaxarea, 
fiind refacere personală por
nește mai mult de la prefe
rințele 
re ale 
să 
cit 
rile pe care le-am făcut pînă 
atunci, de cele în care se 
exprimă responsabilitatea 
mea majoră de fiecare zi,
ca să mă pot întoarce a doua 
zi la ele cu forje proaspete. 
In interval doresc altceva, 
un lucru care să mă facă păr
taș altor viefi, altor moda
lități de viafă decît cea pe 
care o exercit obișnuit. Do
resc să mă îmbogățesc moral, 
conjugîndu-mă cu alte feluri

de a trăi viafa, sporindu-mi 
plăcerea imaginativă, solida
ritatea cu acest întreg care e 
omenirea și de la care aștept 
tot felul de impresii. Vreau, 
de asemenea, să uit provizo
riu un număr oarecare 
mărunțișurile ocupafiei mele 
zilnice, fiindcă dacă 
găsi acaparat tot timpul de 
grijile mele profesionale n-aș 
mai avea resursele dialecti
ce ale înnoirii spirituale, 
m-aș mecaniciza. Pe toate 
meridianele pămînfului a- 
ceasfă mică uitare relativă, 
această diastolă a memoriei, 
funcționează ca o condiție 
ritmică a echilibrului și asi
gură, între anumite limite, 
progresul selectiv al inteli
gentei. Oricine muncește 
responsabil simte nevoia de 
a se abstrage din cînd în 
cînd de munca lui, de a-și 
odihni creierul pentru efor
tul următor, de a se re-crea, 
adică de a se reculege și a 
se aduna în sine, 
distrage cu o altă

Literatura, arta, 
feră o asemenea 
o schimbare a afenfiei, soli- 
cifînd omul spre o altă di
namică a trupului, imagina
ției sau sensibilității. Distrac
ția eficientă este, după pă
rerea mea, cea complemen-

tară. Succesul romanului sau 
al filmului de aventuri, al 
estradei și muzicii ușoare se 
datorează nevoii de a trăi 
complementar, cu o înfrigu
rare relativă, mici emofii di- 
vertisante după ce ai păstrat 
ferm în muncă o rigoare rea
listă, constructivă și sistema
tică.

Relaxarea cere, de aseme
nea, o anumită lipsă de pre
cipitare, de grabă. Ne gră
bim, în ziua de lucru, să asi
gurăm, 
muncii 
calitate. Ne împlinim 
fual sarcinile obștești, 
cînd, uneori, se 
merează. Dar cînd ieșim pen
tru o vreme din circuitul 
muncii și al sarcinilor, cînd 
ne oprim pe timpul doi, nu 
mai e loc pentru grabă. E 
timpul fiecăruia dintre noi și 
curge după ritmul și tempe
ramentul său. Ar fi un non
sens ca cineva să-fi spună : 
„relaxează-te repede, mai 
ai cinci minute". Și cu toate 
astea, sînt oameni și împre
jurări care o spun. De pildă : 
în clipa în care, cu mai bine 
de o jumătate de oră înain
te de închidere ospătarul îfi 
așează scaunele cu picioarele 
în sus pe mesele dimprejur, 
el î(i face o invitație con- 
sfrîngătoare să te destinzi 
mai repede, îți anulează ceea 
ce fi-a mai rămas din rela
xare, El te precipită. Oricît 
de modern, de frumos, de 
bine utilat ar fi localul, ori-

cîf de satisfăcător ar fi deci 
cadrul fizic al relaxării, din 
neatenția acordată factorului 
psihologic, relaxarea rămîne 
schiloadă.

Acest lucru se 
ori de cîfe 
întregește 
creat ; el e 
cînd cadrul 
pentru destindere. Un cadru 
nu trăiește în afara atmosfe
rei din el. Un club din cele 
mai bine utilate, cu 
curi alese, 
splendide, 
cheme, să distreze, 
atracjios. O 
trebuie să și 
plinească cu 
rea tinerilor, 
Dacă educația rămîne numai 
la nivelul de muncă-de-edu- 
cație, ea poate să fie un 
altoi bun; dar dacă se îm
pletește cu relaxarea, a- 
tunci ea devine o climă 
bună.

Monotonia e anfi-relaxan- 
tă. Dacă restaurantele seamă
nă unul cu altul ele nu pot 
avea un climat. Grădina O- 
tefeleșanu avea un climat ; 
cîte grădini au unul ? Rela
xarea cere o căldură, o to
nalitate specifică, nu o im- 
personalizare. Relaxarea este 
de fapt o aderentă a 
omului cu ceilalți oameni, 
o participare, prin lectură,

întîmplă 
ori funcfiunea nu 
cadrul ce i s-a 
sensibil mai ales 
a fost creat chiar

mozai- 
cu decorații 

are datoria să 
să fie 

bună educafie 
distreze, să îm- 
bucurie lumina- 
să le dea aripi.

Acad. Aurel AVRAMESCU :
«Știința contemporană se caracterizează printr-un ritm de 

dezvoltare foarte rapid. Volumul noutăților în domeniul ști
inței se dublează în decurs de 10—15 ani. Dar știința nu se 
dezvoltă în sine și pentru sine. O altă trăsătură fundamen
tală este aplicabilitatea tot mai largă și mai operativă a 
cuceririlor științei in industrie, în agricultură, în medicină 
etc. Fenomene, principii, aparate care în urmă, cu două- 
trei decenii făceau obiectul unor studii de laborator, au de
venit acum instrumente esențiale în diverse activități prac
tice, ba chiar au pătruns și în casa omului, sub forma unor 
bunuri de larg consum. Față de acest tablou vast și dinamic 
al dezvoltării științei și tehnicii, propagandei științifice i se 
impune

să precizeze rolul științei în societatea modernă și, în spe
cial, în societatea noastră care construiește socialismul, să 
explice motivele pentru care știinfa este ridicată azi la rangul 
unei probleme de stai ;
să popularizeze larg atît adevărurile fundamentale ale științei, 
cîf și noile descoperiri și cercetări în toate domeniile activi
tății umane, să prezinte în mod dialectic ampla mișcare a 
ideilor științifice, răspunzînd astfel unui înalt scop educativ : 
formarea concepției materialiste despre lume, lărgirea orizon
tului de cunoaștere ;
să informeze în mod susfinut despre aplicarea practică a re
zultatelor științifice în economia națională, despre succesul 
unor anarafe și produse concepute și realizate integral în țara 
noastră, stimulînd astfel spiritul inovator și inventiv 
oamenilor din diverse domenii de activitate, contribuind 
crearea unui climat prielnic cercetării științifice și tehnice 
cele mai variate niveluri.

Omul care trăiește în secolul atomului, contemporan 
unor descoperiri epocale, e dornic să cunoască toate etapele 
acestei vaste ofensive științifice menite să elucideze tainele 
cele mai ascunse ale naturii. E o nobilă și imperioasă misiune 
să satisfacem această justificată curiozitate, să răspîndim 
ideile și rezultatele cercetării științifice în rindurile largi ale 
publicului».

ACESTUI IMPORTANT DEZIDERAT URMĂREȘTE SA-I 
DEA RĂSPUNS ANCHETA „SCÎNTEII" PUBLICATA IN 
NUMĂRUL DE AZI AL ZIARULUI.



PAGINA 2 SCINTEIA
iWf«

DE LA BUN
ÎNCEPUT.

însemnări despre 
o organizație de partid 

dintr-o secție nouă

început de drum. Secție nouă, 
produs nou, oameni care, deși lu
crează de mai mulți ani în uzină, 
au luat totul de la capăt însușin- 
du-și profesii noi. într-un răstimp 
scurt, unul din atelierele cazange- 
riei uzinelor „Independența" din 
Sibiu a fost total reamenajat, re-, 
utilat, în vederea trecerii la pro
ducția de betoniere. Instalațiile își 
fac încă „încălzirea" ; magazia de 
scule și S.D.V.-uri de abia se înfi
ripează și totuși, la începutul lui 
martie, la capătul liniei de montaj 
se și găsea primul lot de betoniere.

întreaga activitate a organizației 
de partid, munca politică de masă 
au fost orientate de la bun început 
spre două obiective principale : 
respectarea strictă a termenelor de 
livrare și executarea lucrărilor la 
un nivel calitativ ireproșabil. 240 
de oameni, noua organizație de 
partid cu cei 26 de comuniști au 
luat startul în această acțiune.

Organizația de partid se îngri
jește nu numai să explice colecti
vului importanța lucrărilor încre
dințate atelierului, necesitatea rea
lizării la termen a comenzilor, dar 
să și indice căile, mijloacele prac
tice de îndeplinire a sarcinilor de 
plan. Agitația vizuală are un ca
racter concret, adresă precisă, com
bativitate. Paralel cu angajamente
le luate în întrecerea socialistă, 
sînt popularizate experiența înain
tată, metodele fruntașilor. Au apă
rut prima ediție a gazetei de pere
te, „vitrina calității"; comuniștii 
Ion Lazăr și Luca Moinea aduc ul
timele finisări textelor brigăzii ar
tistice de agitație.

Printre primele acțiuni inițiate 
de organizația de partid a fost or
ganizarea diferențiată a cursurilor 
de specializare pe meserii. Condu
cerea tehnică și comitetul sindical 
au fost ajutate în stabilirea pla
nului de organizare a cursurilor, în 
fixarea tematicii, a programului de 
desfășurare, a lectorilor. Mai mult, 
s-a cerut părerea fiecăruia din cei 
240 de oameni care vor frecventa 
cursurile. Aceasta a chezășuit 
orientarea cursurilor spre predarea 
cunoștințelor profesionale celor mai 
necesare avînd în vedere produsul 
nou intrat în fabricație. Lucrurile 
nu s-au încheiat o dată cu organi
zarea cursurilor. împreună cu alți 
comuniști, inginerul Coșa a pregă
tit materialul bibliografic procu- 
rînd lucrări de specialitate care să 
fie de folos, atît lectorilor cît și 
cursanților.

Tovarășul Aurel Băcilă, secreta
rul organizației de bază din schim
bul A, ne spunea că în atelier „to
tul a început, ca într-o tînără fami
lie, de la lingură și furculiță". Alt
fel stau însă lucrurile cu experien
ța muncii de partid, ea se cere

îmbogățită, fructificată pornind de 
la condițiile și sarcinile noi.

Ne-au reținut atenția cîteva sar
cini trasate de biroul organizației 
de bază unor membri de partid, 
loan Lazăr, magazioner, trebuie să 
se îngrijească de... aprovizionarea 
cu scule a atelierului și dotarea 
fiecărui muncitor cu inventarul 
personal de scule. Nicolae Crușcă 
și Dumitru Coroianu, muncitori la 
prese, răspund... de buna funcțio
nare și întreținere a preselor la 
care lucrează. Fără discuție, aten
ția principală a comuniștilor tre
buie concentrată mai cu seamă 
acum, cînd abia se organizează 
producția, în primul rînd spre în
deplinirea sarcinilor profesionale.

Dar a te limita să dai sarcină 
fiecărui membru de partid ca să 
aibă grijă de mașina la care lu
crează înseamnă foarte puțin, în
seamnă a pierde din vedere că or
ganizația răspunde pentru întregul 
colectiv.

în atelierul de fabricare a beto
nierelor există două organizații de 
bază, constituite pe schimburi de 
producție. Acționînd pe același loc 
de muncă, ele se îngrijesc în mod 
firesc să-și conecteze eforturile 
spre obiectivele majore ale pro
ducției.

La sfîrșitul lunii februarie, fie
care din cele două organizații de 
bază și-a ținut adunarea generală. 
La ordinea de zi a apărut aceeași 
temă. Conducerea tehnică a atelie
rului a prezentat și într-o parte și 
în cealaltă un referat privind însu
șirea operațiilor de flux tehnologic 
la fabricarea betonierei. O proble
mă importantă, actuală, de interes 
comun, care intr-adevăr trebuia 
dezbătută de ambele organizații de 
bază. Iată însă că cele două adu
nări generale, după discuțiile pur
tate, au adoptat același plan de 
măsuri concrete, doar responsabili
tățile sînt diferite de la o organiza
ție la alta. Dar una este ca măsu
rile să se potrivească pe ici pe colo 
și alta ca cele două hotărîri să fie 
parcă trase la șapirograf. Schim
bul de experiență, consultarea sînt 
necesare, dar a lucra după același 
calapod, a înghesui realitățile în 
tipare este dăunător în orice dome
niu, cu atît mai mult în munca de 
partid.

Primii pași ai organizației de 
bază. început de drum într-o secție 
nouă. Trăgînd concluzii din dema
rajul începutului, din experiența 
proprie ca și a altor organizații de 
bază din uzină, fără îndoială că to
varășii din noul atelier al secției 
cazangerie vor reuși să sporească 
eficacitatea, forța de mobilizare a 
muncii de partid.

Constantin MORARU

Cerul era schimbător. 
Ceasul era 13. Soarele, 
ața cum îl știți, iar un 
om traversa strada. După 
ce-o traversă, intră în 
primul „Ferometal". Ceru 
un clește patent, șase 
trotinete, trei triciclete, 
un motor de avion spor

tiv, 19 alte accesorii, 139 
metri sîrmă de liță, plăti 
și dispăru. Individul nu 
avea semne particulare. 
In schimb, purta la pan
tofi numărul 42 și jumă
tate. (Rețineți, vă rog, a- 
cest amănunt).

Lada sigilată
Mai traversă o stradă 

și intră la el acasă. Des
pacheta cleștele-patent, 
apoi pe celelalte, și 
răsuci butonul televi
zorului VS-59. Era joi 
seara. Aventurile echipa
jului Val Vîrtej. 11 lăsă 
pe Septimiu Sever să se 
bată timp de 18 minute, 
strînse obiectele cumpă
rate de la „Ferometal"' și 
le puse într-un frigider 
„Fram“.

Deodată, auzi 18 bătăi 
în ușă. La a 19-a des
chise. Era poștașul...

— Dumneavoastră sîn- 
teți Cavalerul Nicuță 7

Poștașul îi înmînă un 
colet, pe care scria „fra
gil" și cintărea 4,700 kg.

Semnă de primire, 
și aruncă lada pe care 
scria „fragil" pe un fo
toliu. Scoase din frigider 
cele tîrguite și începu să 
construiască... ce credeți 7 
Un automobil cu patru 
roți și una. de rezervă, o 
mașină de detectat of-uri, 
o lunetă care apropie de 
186343,5 ori și prin care 
se poate privi lateral și 
în urmă. Își mai confec- 
ționă și un cîine electro
nic de vînătoare etc., etc. 
In timp ce lucra, auzi 
niște gemete. Tresări. De 
unde veneau gemetele ? 
Stinse lumina și ascultă 
mai atent. Da, s-a lămu
rit. Gemetele veneau toc
mai din lada sigilată. A- 
prinse lumina. Scoase din 
port-vizit permisul de 
port-armă de vînătoare și 
se uită să vadă dacă e vi
zat pe anul în curs. Se

întoarse cu o armă cu 
două țevi. Strigă spre 
ladă:

— Care ești înăuntru 7 
Miinile sus! '

Din interiorul lăzii ge
metele continuară. Cava
lerul, după ce mai insistă 
de cîteva ori, puse arma 
la panoplie, luă cleștele- 
patent și deschise lada. 
Stupoare! In ladă erau 
două pistoane. Ele ge
meau. Două pistoane de 
perforatoare care sînt 
întrebuințate de mineri, 
bineînțeles la minerit.

— Ce e cu voi și de ce 
gemeți 7

Pistoanele nu scoteau 
o vorbă.

— Nu vreți să vorbiți 7
Le luă și începu să le 

strîngă cu ușa. Iată ce 
declarară cele două pis
toane.

— Sîntem trimise de 
minerii întreprinderii 
„Moldova" — Cîmpulung.

— In ce scop ?
— „Independența"-Si

biu ne confecționează 
dintr-un material neco
respunzător. Ne defectăm 
cu patru luni înainte de 
termen. Uneori chiar și 
cu șase luni. Păcat de 
banii care se cheltuiesc 
cu noi. Avem o viață 
foarte scurtă. D-aia ge
meam.

Cavalerul își bătu la 
mdșină un ordin de con
centrare și după ce se 
concentră timp de cîte
va secunde își sumese 
mânecile cămășii cadri
late, scoate stiloul, îl în- 
cărcă și somă ministerul

Zilele însorite au dat prilej elevilor să-și petreacă vacanța de pri
măvară în aer liber, fiecare după preierință. Mulți au ales, după 
cum se vede, pescuitul. Și, cu cît șansele de a recolta ceva din 
lacul asaltat din toate părțile sint mai mici, cu atît mai pasionantă 

este întrecerea
Foto : A. Cartojan
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Otil ia Cazimir:
A MURIT

O vîrstă a cando
rii, a primelor desco
periri este evocată 
cu emoție de Otilia 
Cazimir. „A murit 
Luchi" este astfel po
vestea unei fetițe cu
minți și ascultătoare, 
veselă și jucăușă, în 
ochii căreia orice 
fapt neobișnuit ia 
proporții de vis. Lu
mea intîmplărilor și 
închipuirilor sale este 
mărginită la curtea 
casei părintești sau 
la împrejurimile foar
te apropiate. Nimic 
nu-i tulbură jocurile ; 
păpușile, rochițele, 
soarele oglindit în 
apa rîului, cîinele 
Cotarlă sînt zilnic 
prilej de desfătare 
pentru Luchi și ade
sea prezența lor slu
jește ca pretext unor 
pozne mai mult sau 
mai puțin nevinovate.

LUCHI
în universul său feti
ța se mișcă nestînje- 
nită, nici o îndatorire 
nu o răpește micilor 
ei îndeletniciri. Vine 
însă timpul cînd la 
preocupările sale se 
adaugă una mai 
gravă și care cere 
gînduri noi, apariția 
unei responsabilități 
a copilului. Estb vre
mea școlii și micuța 
Luchi trebuie să-și ia 
bun rămas de la vîrs- 
ta primelor amintiri 
așa cum își ia rămas 
bun de la numele său 
de joacă, pentru a-1 
înlocui cu cel de șco
lăriță.

Povestirile Otiliei 
Cazimir, reunife în 
volumul de față, au 
o savoare aparte, pe 
care le-o dă. cred, 
degajarea cu care 
sînt scrise, atmosfera 
lor reală, autentică.

Autoarea narează 
tot timpul la persoa
na întîia, transpunîn- 
du-se în situațiile 
personajului, fapt 
care o obligă să se 
exprime în termenii 
sp.ecifici lui, să se 
confunde totalmente 
cu el. în felul acesta 
ingenuitatea, simpli
tatea limbajului nu 
pare căutată ci fi
rească. Scrisă din o 
dublă perspectivă — 
aceea a omului adult 
și a copilului — car
tea se adresează în 
primul rînd celor 
mici, care pot regăsi 
aici, transpuse în 
mod fidel, întîinplări 
proprii lumii lor. Lec
tura ei poate oferi 
satisfacții însă și ci
titorului în vîrstă, 
căci grația povestirii 
emoționează și far
mecă adeseori. Luchi 
rămîne o imagine în
depărtată și gingașă 
a copilăriei autoarei, 
și într-un fel a fiecă
ruia dintre noi.

E de vină primăvara?
DE CE LIPSESC PARDESIELE DIN MAGAZINE

în această primăvară, cetățenii 
au avut surpriza să constate că 
magazinele de confecții oferă un 
sortiment nesatisfăcător de parde- 
sie și impermeabile atît sub aspec
tul numărului de modele noi cît și 
al cantității. Să fie de vină pri
măvara pentru că a venit prea de
vreme ?

La Direcția generală din Minis
terul Comerțului Interior ni 
s-a dat următoarea explicație: 
ceea ce se vede în magazine sînt 
fie modele vechi, rămase din anii 
trecuți, fie noi, dar mai puțin reu
șite. O parte a modelelor 
contractate pentru acest sezon au 
plăcut publicului. Ele s-au vîn- 
dut cu mare repeziciune, creînd 
goluri în magazine și în depozite, 
goluri care nu pot fi acoperite de
oarece cantitatea de pardesie și 
impermeabile contractată se află 
cu mult sub nivelul necesar. Iată 
și cîteva cifre : pe trimestrele IV- 
1965 și 1-1966, adică exact perioa
da cînd trebuia pregătită gardero
ba acestui sezon, s-au contractat : 
circa 180 000 de pardesie din stofă 
pentru bărbați și femei și aproxi
mativ 68 000 de impermeabile. Să 
raportăm aceste cifre la numărul 
mare al cumpărătorilor și vom a- 
vea în față o imagine concretă a 
spiritului de prevedere de care au 
dat, în acest caz, dovadă reprezen
tanții industriei ușoare și ai co
merțului, a modului în care se stu
diază cererea populației.

Care sînt cauzele absenței 
din magazine a acestor sortimen
te ? Ne-am interesat, mai întîi, 
dacă industria de confecții poate 
face față cerințelor.

— Fabricile de confecții — ne 
încredințează un reprezentant al 
Direcției industriale tricotaje și 
confecții din M.I.U. — pot executa 
comenzi oricît de mari, cu o sin
gură condiție : să li se asigure ma
teria primă.

Deci cheia problemei este mate
ria primă. Am vrut să aflăm ce 
cantități de stofe pentru pardesie 
se produc și cum sînt ele folosite. 
La Direcția generală de aprovizio
nare și desfacere a M.I.U. am fost 
informați că industria de confecții 
din producția totală de astfel de 
stofe, folosește mai puțin de ju
mătate. O cantitate mare de 
stofe merge la vînzarea cu metrul. 
De ce ? Este cererea de stofe me
traj atît de mare ? La I.C.R.T.I.- 
București ni s-a prezentat o situa
ție din care reiese că, în timp ce 
la stofe metraj nu se îndeplinește 
planul de desfacere și se adună 
stocuri, la confecții cererea a cres
cut mult față de prevederi. E lim
pede că în acest caz ar fi trebuit 
ca raportul să fi fost schimbat în 
favoarea confecțiilor.

S-ar putea totuși spune că în 
magazine se găsesc destule parde
sie. Dar să le examinăm mai în
deaproape. Sînt modele vechi, 
șterse și demodate pe care le ve
dem mereu de cîțiva ani.

Iată deci că una din cauzele lip
sei de pardesie moderne este și 
această risipă de materie primă pe 
modele cu puțini sorți de succes. 
Despre felul cum se strecoară a- 
ceste confecții fără vîrstă în ma
gazine s-a mai scris și în alte ar
ticole. Constatăm însă că organele 
comerțului continuă să facă con

on Pas: POVESTIRI
VECHI Șl

Pline de fantezie, 
povestirile lui Ion 
Pas reunite în volu
mul „Povestiri vechi 
și noi" oferă celor 
mici o lectură antre
nantă și instructivă. 
Întîmplarea reală co
există aici cu ele
mentul fabulos. Le
gendele se prezintă 
însă altfel decît în 
forma lor obișnuită. 
Faptul este intere
sant căci, prin inver
sarea unor situații, 
istorisiri foarte cu
noscute se prezintă 
sub o 'formă nouă, 
reținînd iarăși aten
ția cititorului. In 
cîteva cuvinte conți
nutul unei legende 
este reactualizat, 
pentru ca din el să 
se dezvolte o poves
tire independentă, cu 
alte semnificații. „Po
vestea greierului săr-

NOI
man — spune la în
ceputul unei bucăți 
autorul — care a cin- 
tat toată vara și a in
trat în iarnă flămînd 
și fără cuib, o cu
noașteți și voi". Ceea 
ce urmează este o cu 
totul altă întîmplare 
decît cea știută : a- 
nirhată de sentimente 
caritabile, furnica — 
ce în altă versiune, 
pomenită de autor, 
i-a închis cîntărețu- 
lui „ușa în nas, lăsîn- 
du-1... gol și flămînd, 
în viscolul de afară" 
— se îmbunează. Și 
greierul rămîne pen
tru iarnă în locuința 
familiei furnicii, cîn- 
tîrtd și înfruptîndu-se 
din bunătățile agoni
site de ea.

In alt loc iepurașii 
neascultători, fugiți 
de. acasă, sînt sur
prinși de cîine care

•— contrar obiceiului 
— îi lasă, înduplecat 
de rugăminți, să își 
continue drumul du
pă ce le face o mo
rală strașnică.

Majoritatea istori
oarelor au un tîlc bi
ne precizat, care prin 
simplitatea lui este 
accesibil înțelegerii 
celor mici.

Cartea se adresea
ză preșcolarilor, că
rora le sînt consacra
te pagini scrise cu 
profundă înțelegere 
a psihologiei celor 
mici, a noțiunilor și 
reprezentărilor aces
tora.

Există însă o dis
crepanță vădită între 
conținutul ambelor 
cărți si prezentarea 
lor grafică. Numărul 
de ilustrații este, cre
dem, insuficient. Ima
gini de multe ori 
schematice și con
venționale colorate 
vag și fără gust nu 
reușesc a pune în va
loare conținutul a- 
cestor povestiri.

Grigore ARBORE

Nicuță TĂNASE

de resort, apoi își făcu 1 
un nod la cravată. 
Asta pentru a nu uita să I

Misterul cifrelor
Cavalerul luă patru 

antinevralgice, două car- 
baxine și continuă să lu
creze la aparatele luv. In 
timp ce fabrica un car
burator, auzi telefonul.

— Dumneata ești cava
lerul dreptății 7 — se 
auzi în receptor. Dacă 
ești, dezleagă misterul a- 
cesta : „0165 — 4, 9, 21,
25. N/65 — 4, 8, 24. D/65 
2, 12, 16, 30. 1/66 — 6, 7, 
13, 20. F/66 — 10, 12, 18“.

— Dar cine ești dum
neata 7 întrebă el.

— Nu contează ! Care 
e misterul 7 ’

— Sună-mă peste o 
oră și-ți spun.

Din piesele care mai 
rămăseseră confecționă 
un aparat. Aparatul S- 
606. N.S — A.B. — 1. 11 
conectă la cifrele dictate 
în miez de noapte și, li
niștit, așteptă telefonul, 
care chiar în acel mo
ment sună.

— Aceasta este dezle
garea ! zise el, dictînd 
în telefon următoarele: 
„7 997, 2 846, 6 602, 7 856,
7 528, 490, 708, 738".
Este vorba de regele 
procesomanilor, de Ale
xandru N. Popescu. Dum
nealui a fost transferat 
din București din cauza 
procesomaniei, pe unde
va, prin Oltenia. E con
structor. Dar cînd con
struiește 7 Că mai tot

se intereseze și în viitor 
de calitatea pistoane- 
lor.

dictate la telefon
timpul stă prin sălile 
tribunalelor din Capita
lă. Cărămida și procesul. 
Cifrele dictate sînt nu
merele dosarelor de ju
decată. Să luăm pe rînd 
cifrele dictate de dum
neata.

Octombrie 1965. S-a 
deplasat la București în 
zilele de 4, 6, 9, 21, 25 (și 
altele care-mi scapă și 
pentru care aparatul 
meu m-a derutat). Pro
cese la tribunalele din 
Capitală.

Noiembrie 1965. S-a 
deplasat la București în 
zilele de 4, 8, 24 (și altele 
care-mi scapă). Pentru 
aceleași procese și în 
căutare de altele.

Decembrie 1965. A ve
nit, la aceleași tribunale, 
în zilele de 2, 12, 16, 30 
și altele care-mi scapă.

Ianuarie 1966. A venit 
la București pentru ace
leași treburi în zilele de 
6, 7, 13, 20 și altele
care-mi scapă.

Februarie 1966. Această 
lună a fost mai săracă în 
deplasări: doar trei, 10, 
12, 18. Trebuie să-l înțe
legem. Februarie are doar 
28 de zile.

— Amănunte mai mul
te nu pot să dau despre 
procesoman. Te pomeneș
ti că mă cheamă și pe 
mine într-un proces... Ești 
mulțumit 7 Noapte bună !

După 18 secunde

Automobilul condus de 
cavaler alerga pe șoseaua 
București — Ploiești. In 
el era și sora lui. Sora 
cavalerului. Nu a mașinii.

La intrarea în orașul 
Ploiești, frînă brusc. 
Coborîră. Cavalerul scoa
se din port-bagaj un a- 
parat S-606-N.S.-A.B.-49, 
îl îngropă lingă piatra 
kilometrului 59,900 și a- 
poi măsură cinci pași în 
stingă indicatorului. Cu 
un burghiu de 0,003 mm. 
săpă pînă dădu de apă. 
Cînd dădu de apă, își 
șterse fruntea cu o ba
tistă albă, dar cu pătră
țele, aduse din port-bagaj 
instalația de spălat pă
cate și după ce-o montă, 
îi spuse surioarei lui.

— De-acum încolo, so
ră dragă, nu mai scoți o 
vorbă ! Imediat vor a- 
pare trei inși. Te faci că 
nu-i vezi. Lasă-i pe mine. 
După 18 secunde și ceva 
apărură din senin, trei 
inși grozav de posomoriți. 
Cînd văzu instalația, 
unul dintre ei leșină. Și

apărură 3 indivizi

imediat îi urmară și cei
lalți doi. Proprietarul in
stalației de spălat păca
te, făcu legătura cu 
pulsurile celor trei șl, 
printr-o țeavă de 0,001 
mm începu să meștereas
că nu știu ce. Cînd ter
mină se treziră și cei trei. 
Nu mai erau posomoriți. 
Ușurați de păcate, își 
luară rămas bun și dispă
rură cîntînd „Nu mai ru- 
peți flori, copii!“.

— N-am înțeles nimic 
din povestea asta, zise 
sora lui, care are 4 
copii și unul arhi
tect. Oamenii ăștia au ve
nit triști și au plecat cîn
tînd. Ce s-a întîmplat 7

— Să-ți explic. Ingine
rul Gheorghe Ionescu, 
salariatul întreprinderii 
de Transporturi Ploiești, 
a inventat o instalație 
automată de spălat auto
buze, care dă rezultate 
considerabile. A fost 
foarte apreciată. Între
prinderile de transport 
din țară au și făcut co
menzi.

Secretul instalației de spălat

păcate rămîne.,, secret
— Și ce legătură au 

cei trei indivizi pe care 
i-ai făcut să cînte, cu 
povestea asta 7

— Dumnealor au în
ceput să devină geloși pe 
premiul pe care trebuie 
să-l ia inginerul Ionescu, 
drept recompensă. Așa 
că au început să-i bage 
bețe în roate. Vor să de
vină și ei coautori.

— Asta nu mai cred. 
Trebuie să fie vreun a- 
ranjament de-al tău.

— Nu crezi 7 Mai fa
cem o experiență. Sîntem 
care va să zică la o dis
tanță de 60 km de Bucu

rești. Am să te rog să-mi 
dai un răgaz de numai opt 
secunde, pentru a-mi re
gla din nou instalația. 
Ești de acord 7 Bine.

Săpă cu un burghiu de 
0,004 mm pînă ce dădu 
de altă apă. Și în mo
mentul cînd se scurseseră 
cele 8 secunde ieși, ca 
din pămînt, inginerul 
Mircea Pretorian.

Urmă dialogul:
— Dumneata lucrezi la 

Uzinele „Timpuri noi" 7
— Da, răspunse acru 

inginerul.
Dar despre aceasta în

tr-un număr viitor.
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cesii unor mărfuri de proastă ca- , 
litate. '

Citeva cuvinte și despre materia J 
primă a impermeabilelor, sortiment ( 
la fel de slab reprezentat în ma- ■ 
gazine ca și pardesiele. Nu produc J 
îndeajuns țesătoriile de bumbac ? , 
La direcția creditării industriei - 
ușoare din Banca Națională aflăm 
că în 1965 comerțul a renunțat la 
o producție de mai multe milioane 
de lei la țesăturile pentru imper
meabile. Un paradox ? Nu. E vorba 
de țesături necorespunzătoare ca
litativ : prea ușor șifonabile, care 
se contractă la spălat etc. Publicul 
cere combinații noi de bumbac cu 
diferite fibre sintetice, de tipul 
terilen. Rămînerea în urmă, a crea
ției în domeniul țesăturilor din 
bumbac are urmări foarte serioase 
dacă ne gîndim că din totalul de 
țesături destinate raglanelor imper
meabile acestea reprezintă trei 
sferturi.

Toate aceste neajunsuri au pre- ‘ 
gătit cetățenilor surpriza neplăcută 
de care aminteam la început. Nu 
s-a știut dinainte că nu vor fi ăsi- L 
gurate cantitățile necesare de ma
terie primă la aceste sortimente ? •> 
S-a știut. După contractări s-a în- a 
cheiat chiar o situație în care erau ’ 
consemnate sortimentele și canti
tățile rămase neacoperite. Ea a '-1 
fost adusă la cunoștința conduce- _ 
rilor ministerelor respective și ce
lorlalte foruri interesate. Iată de ce - 
cetățenii sînt îndreptățiți să critice 
cele două ministere care aveau da
toria să prevină o asemenea ano- j 

malie.
Rodica ȘERBAN -J

TEATRE
• Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : CONCERT SIMFO
NIC. Dirijor Gerhard PflUger (R. D. 
Germană). Solistă : Lidia Grychto- 
iowna (R. P. Polonă) — orele 20.
® Teatrul de operă și balet : 
COSI FAN TUTTE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 17; 20, (sala Stu
dio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA — 15, JURNALUL 
UNUI NEBUN — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICA BLAJINU — 15, FII
CUMINTE, CRISTOFOR I — 20.
4> Teatrul ,,C. I. Nottara" : AU 
FOST ODATĂ... DOUA ORFE
LINE - 16; OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 20..
• Teatrul ,,B. Delavrancea" : ARI
CIUL DE LA DOPUL PERFECT 
— 20.
• Teatrul Mic: AMOOOR — 15,30, 
CINCI SCHIȚE ȘI CÎNTĂREAȚA 
CHEALĂ — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : CU 
CAPUL ÎN NORI — 9,30, FILE DE 
TEATRU — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : PEȚI- 
TOAREA — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA 
— 20.
® Teatrul „Țăndăfi'că" (sala din 
Calea Victoriei): CELE TREI NE
VESTE ALE LUI DON CRISTOBAL 
— 20,30, (sala din str,'Academiei): 
AMNARUL 10.

CINEMATOGRAFE
• RASCOALA — cinemascop : Patria (completare Țara Hațegului) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 FIFI ÎNARIPATUL: Republica — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15 (comple
tare Pasiuni), Capitol — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia — 10; 12; 
14,30; 16,30: 18,30; 20,30 (la ambele completarea Politețe ?), Excelsior (com
pletare Tîrguri și iarmaroace) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 LUMINA VERDE — cinemascop : Luceafărul (completare Secretul tre
cutului) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 NICHOLAS NICKLEBY : Cinemateca — 9,30; 11,45; 14.
0 BARCAGIUL : Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Modern — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea Energia).
0 A FOST CÎNDVA HOȚ : București — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Gri- 
vița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Rășinari), Aurora 
(completare Ajutor, mă înec) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 BEATA : Victoria — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Bucegl — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Ptrvu Mutu-zugravul).
a ANI CLOCOTITORI : Central (completare Pasiuni) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, Flacăra (completare Politețe ?) — 15,30; 18; 20,30, Floreasca 
(completare Tîrguri și iarmaroace) — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina (completare La carnaval) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
0 JUDEX: Union (completare O vînătoare neobișnuită) — 15,30; 18; 20 30 
0 MICA RÎNDUN1CĂ — CURAJOSUL HANS — SPORTIVII — POVESTE 
NOCTURNA : Doina - 10.
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Doina (completare Adam și Eva în Fiat 
lux) —- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Cotroceni (completare Cucerirea 
timpului) - 16; 18,15; 20,30.
® FATA DIN JUNGLA : Giulești — 16; 18; 20.
0 CEA MAI FRUMOASĂ : Feroviar (completare Gara) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Gloria (completare ȘI ACUM... PUȚINĂ GIMNASTICĂ)
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Înfrățirea între popoare (completare Lucrările 
primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 10; 16; 18; 20.
e TOM JONES : Dacia (completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne) — 9,30—15 în continuare ; 17,45; 20,45.
e ARȘIȚA — cinemascop : Buzești (completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat in regiunea Banat) — 16; 18,15; 20,30.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR: Cosmos — 15,45; 18; 20, 
Munca — 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crișana).
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Unirea (completare Por
țile de Fier) — 16; 18,15; 20.30.
O VANINA VANIN1 : Tomis — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Miorița
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 GUSTUL MIERII: Lira (completare Arme ale cunoașterii) — 15 30- 
18; 20,30.
0 PROCESUL ALB — cinemascop : Drumul Sării — 15; 17,30; 20, Pacea _
15,45; 18; 20,15, Clubul Uzinelor Republica — 16; 18,15; 20,30.
e PROCESUL DE LA NURNBERG : Ferentari — 15,30; 19,15.

TEIEV IZIUNE
« 19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Pentru copii : Ham, chiț 
miau" : CU TOȚII ACASĂ ; filmul „SUFERINȚELE UNUI ȘCOLAR" 0 20,00 

■ Lele-enciclopedia o 21,00 — Estrada prezintă... Transmisiune în direct 
a unei părți din spectacolul „PROFESORUL DE FRANCEZA" de la Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase" 0 21,20 — Avancronică sportivă. Unde mer
gem mîine ? 0 21,35 — Mic concert de muzică ușoară 0 22,10 — Film ■ 
SFlNTUL 0 23,00 — Telejurnalul de noapte 0 23,10 — Buletinul meteoro
logic 0 23,15 — închiderea emisiunii.
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SCINTEIA PAGINA 3

în exploatările

miniere

din Maramureș

SE RESPECTĂ

NORMELE DE TEHNICĂ

care lucreazăCum slnt Instruiți muncitorii și tehnicienii 
în subteran, in minele din regiunea Maramureș, ca să cu
noască bine normele de tehnică a securității muncii ? 
Ce măsuri Iau conducerile minelor pentru respectarea 
acestor norme ? Iată obiectul anchetei pe care am 
întreprins-o, însoțiți de tovarăși de la Inspectoratul regional 
pentru protecția muncii, 
tului minier Baia Mare.

pnn cîteva unități aparținînd Trus-

înainte de angajare...
Dată fiind importanța problemei, 

ne-am oprit mai întîi asupra in
structajului făcut muncitorilor îna
inte de angajare. Cine se o- 
cupă de aceasta ? La Baia Sprie, 
de pildă, 
lor angajați 
cian bine 
problemelor 
securității și 
cel puțin patru ore pe zi. Instrui
rea durează 10 zile, timp în care 
se coboară de trei ori în abataje. 
La sfîrșitul instructajului, noii an
gajați sînt examinați personal de 
inginerul șef al exploatării. Proce- 
dînd așa, conducerea unității are 
garanția că noii angajați pot lucra 
— bineînțeles supravegheați la în
ceput — în subteran.

Ce se petrece însă la alte mine 
din regiune ? La exploatările Nis
tru, Ilba și Herja, perioada de 
instruire durează 6—8 zile. Noii an
gajați sînt dați în grija unor maiștri 
care conduc și activitatea de pro
ducție la suprafață. Fiind foarte 
ocupați și neavînd nici pregătirea 
necesară, aceștia afectează in
struirii doar una-două ore pe zi. 
Este clar că în acest caz nu 
poate fi vorba de o instruire temei
nică, oamenii învață puțin și pe 
apucate.

de instruirea noi
se ocupă un tehni- 
pregătit. El rezervă 

teoretice de tehnica 
de protecția muncii

pentru maiștri cursuri de instructaj 
sau de reîmprospătare a cunoștin
țelor în acest domeniu.

— N-ar fi util să se organizeze 
cursuri de instruire și pentru 
maiștri ? — l-am întrebat pe di
rectorul general al trustului mi
nier.

— Conform ordinului ministrului, 
maiștrii trebuie' să învețe singuri. 
Normele sînt pe înțelesul lor. Ar fi 
foarte greu să organizăm aseme
nea cursuri. Credem însă că uni
tățile ar putea să inițieze ore de 
consultații și chiar seminarii. Chiar 
ne-am propus să luăm măsuri in 
acest sens.

Firește, ordinul e ordin, dar o so
luție poate fi găsită. Ministerul, 
conducerea trustului și șefii exploa
tărilor miniere nu pot și nu trebuie 
să rămînă pasive. Cunoașterea a- 
profundată de către maiștri a regu
lilor de tehnica securității muncii 
are o deosebită importanță în asi
gurarea celor mai corespunzătoare 
condiții de

ziu, nu s-a menționat nimic. Cui a- 
jută însă trecerea cu vederea a 
unor asemenea abateri ?

★
Din cele constatate cu prilejul 

anchetei noastre se desprinde ne
cesitatea ca în exploatările miniere 
maramureșene să se desfășoare o 
acțiune permanentă și mult mai 
bine organizată pentru instruirea 
muncitorilor și tehnicienilor asupra 
normelor de tehnica securității 
muncii. Este o sarcină importantă, 
subliniată cu putere la sesiunea 
din decembrie 1965 a Marii Adunări 
Naționale, care a adoptat Legea cu 
privire la protecția muncii. Se cu
vine, totodată, ca conducerile mi
nelor și trustului să ia toate mă-

ri-șurile și să exercite un control 
guros pentru respectarea regulilor 
de protecție a muncii. O reacție 
mult mai promptă în acest domeniu 
se cere și din partea organelor și 
organizațiilor de partid, care sînt 
chemate să combată cu tărie men
talitățile greșite ale unor cadre de 
conducere din unitățile miniere, po
trivit cărora „planul contează 
întîi". Omul valorează mai mult 
decît toate bogățiile pămîntului, el 
creează cele mai de preț bunuri 
ale societății. Să-i acordăm toată 
grija, toată atenția, să-i asigurăm 
condiții optime de lucru.

lucru în subteran.

Control exigent
poate spune că

nu sînt des vizitate de 
dispeceri, șefi de ser- 
cadre de conducere

...și după aceea
Dacă așa stau lucrurile înainte 

de angajare, să vedem ce se pe
trece după aceea. La Săsar și Baia 
Sprie, muncitorii care lucrează la 
orizonturi mai dificile sînt instruiți 
lunar de către șefii de sectoare și 
maiștrii principali, iar la schimba
rea locului de muncă — de mais
trul de schimb. Normal ar fi fost 
ca și la celelalte exploatări să se 
procedeze așa. Am întîlnit însă, la 
mina Nistru, numeroși muncitori 
care n-au mai fost instruiți de 4—5 
luni. Este bine că s-a luat măsura 
ca în toate exploatările miniere din 
regiune, înaintea intrării în șut, 
maiștrii să țină o scurtă ședință în 
care să se discute abaterile de la 
normele de tehnica securității mun
cii din schimbul trecut și să amin
tească cele mai importante reguli 
pentru prevenirea accidentelor. 
Din păcate, însă, în diferite exploa
tări — Cavnic, Herja și Nistru — 
aceste ședințe nu-și ating scopul, 
au în multe cazuri un caracter for
mal. O atare situație se ex
plică în mare parte prin faptul că 
personalul tehnico-ingineresc din 
conducerile acestor unități parti
cipă rareori la asemenea ședințe.

Dacă pentru instruirea muncito
rilor există totuși o preocupare — 
din păcate, pe alocuri, destul de 
sporadică — la nivelul maiștrilor 
ea este foarte slabă. Afirmația 
se întemeiază pe două aspecte: 
la examinarea cunoștințelor despre 
normele de tehnica securității mun
cii din decembrie trecut, pe întreg 
trustul minier au fost respinși 253 
de tehnicieni, maiștri și artificieri, 
iar alții nu s-au prezentat la exa
men ; nici o unitate nu organizează

Nu se 
ploatările 
specialiști, 
vicii și 
de la trust. Dacă răsfoiești însă
registrele de control din uni
tăți, observi că majoritatea con
troalelor au urmărit, înainte de 
toate, realizarea planului de pro
ducție și mai puțin respectarea 
normelor de tehnica securității.

în registrul existent la serviciul 
producției de la exploatarea mi
nieră Nistru, nu am întîlnit — în tot 
cursul anului 1965 — vreo însem
nare pe această temă. Ultima no
tare în registrul similar, de la ex
ploatarea minieră Herja, datează 
din... 4 februarie 1963. Aici, însă, 
sînt încălcate reguli elementare de 
protecția muncii. Bunăoară, la ora 
ieșirii din schimb, cînd cei din sub
teran se grăbesc să urce la supra
față, șeful minei dă prioritate „pli
nelor" pentru a nu se... periclita 
realizarea planului. între timp, pe 
orizonturile inferioare se așteaptă 
1—2 ore. Ieșirea se face după 
14,30, cînd firul aerian e din nou 
sub tensiune — mina fiind electri
ficată. Pericolul de accidentare 
este amplificat și de faptul că oa
menii circulă pe galerie purtînd pe 
umeri joagăre, răngi, sfredele și 
alte scule mari. De ce oare orga
nele de control, care vin frecvent 
aici, nu iau măsuri ?

Despre „atenția" pe care orga
nele de control de la trust o acordă 
problemelor de tehnică a securită
ții muncii, ne-am convins la fața 
locului. Tocmai cînd ne aflam la 
mina Ilba, ing. NICOLAE FETCHE 
și geologul PICTOR BEREGIC — 
ambii din serviciul investiții al trus
tului — veniseră aici în control. La 
ieșirea, din mină, i-am întrebat: Ce 
abateri de la normele de tehnica 
securității ați constatat? Ne-au e- 
numărat cîteva : nerespectarea 
profilului de săpare, cablurile de 
pușcare sînt legate — contrar regu
lilor — de conductele de aer. în 
procesul verbal încheiat mai tîr-

Instalații complete pentru morărit
Uzina de utila] de 

morărit din Topleț, re
giunea Banat, a livrat 
prima instalație com
pletă de măcinat grîu. 
Prevăzută cu un sis
tem de transmitere 
automată a comenzi-

lor, noua Instalație are 
o capacitate de peste 
200 de tone j 
Constructorii de 
șini din Topleț 
crează în prezent 
cea de-a doua insta
lație de acest fel. Pa-

pe zi. 
ma- 

| lu- 
la

Cum se organizează 
producția de furaje

Mărirea capacității de producție 
a pajiștilor naturale, extinderea 
culturilor furajere din specii și 
soiuri de mare randament, apli
carea la timpul optim a lucrărilor 
agrotehnice, recoltarea și'transpor
tul nutrețurilor fără pierderi au 
cel mai important rol în dezvolta
rea zootehniei. Multe exemple a- 
rată eficiența măsurilor 
tru sporirea producției 
La cooperativa agricolă 
ionul Turda, după cum
tat ing. zootehnist Octavian Barna, 
se cultivă cu furaje un procent din 
suprafața de teren apropiat celui 
mediu pe țară, iar încărcătura 
de animale la suta de hecta
re se situează, de asemenea, la 
nivelul mediu al efectivelor din 
cooperativele agricole. Suprafețe
le destinate bazei furajere sînt 
însă cultivate cu cele mai valoroa-

luate pen- 
de furaje. 
Luna, ra- 
ne-a rela-

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

Exploatarea minieră Săsar. Pupitrul de ccmandă al puțului de extracție nr. 2
Foto : Agerpres

se plante, iar îngrijirea lor se face 
în condiții agrotehnice superioare. 
Avînd aproape aceleași supra
fețe cultivate cu furaje, ca în 
1963, cooperativa a ajuns ca, 
anul trecut, să crească un număr 
de peste două ori mai mare de 
bovine iar producția medie de lap
te, pe vacă furajată, în perioada 
amintită, să sporească de Ia 1 630 
1 la 3 117 1. In numai doi ani, pon
derea veniturilor din zootehnie a 
crescut de la 13 la 31 la sută în 
totalul veniturilor bănești ale coo
perativei.

Sînt numeroase alte cooperative 
agricole care reușesc ca de pe su
prafețe mici să obțină multe fu
raje, ceea ce le dă posibilitatea să 
crească un număr din ce în ce mai 
mare de animale.

Acum, la începutul primăverii, 
este timpul cînd pot fi luate o se
rie de măsuri, am putea spune 
hotărîtoare, pentru dezvoltarea 
bazei furajere. Există condiții ca, 
paralel cu realizarea programu
lui amplu de amenajări pen
tru irigații, să fie extinse, an 
de an, culturile care dau cele mai 
mari producții și asigură deci o 
cantitate maximă de unități nu
tritive și proteină digestibilă la 
hectar. în fiecare cooperativă a- 
gricolă de producție este bine să 
se cultive măcar 20—25 de hectare 
cu lucernă irigată, folosindu-se în 
acest scop surse variate de apă 
din rîuri, pîraie. iazuri și bazine 
de acumulare, apă freatică etc. 
Deși pe terenurile cooperativei a- 
gricole din Sîntana, regiunea Cri- 
șana, nu curge nici un rîu sau pî- 
rîu, membrii ei au găsit surse de 
apă în pînza freatică, reușind să 
irige 340 de hectare. O bună par
te din acestea sînt cultivate cu lu
cernă, care a dat cîte 80 000 kg de 
masă verde la hectar.

Extinderea în mai mare măsură 
a lucernei, trifoiului și altor cul
turi furajere valoroase este condi
ționată însă de producerea unor 
cantități îndestulătoare de semin
țe. Chiar și în această primăvară, 
prevederile unor cooperative agri
cole de a extinde lucerna, sparceta 
și trifoiul nu pot fi realizate din 
lipsa de semințe. Se impune ca, 
paralel cu eforturile care se fac 
în vederea creării unor noi soiuri 
de plante furajere valoroase, să

se organizeze înmulțirea corespun
zătoare a acestora pentru a putea 
fi cultivate pe suprafețe cît mai 
mari. în regiunile Dobrogea, Ba
nat, București și altele există o 
experiență bună în organizarea lo
turilor semincere de plante fura
jere. Cooperativele din regiunea 
Dobrogea, bine îndrumate de către 
consiliul agricol regional, au asi
gurată în prezent aproape întreaga 
cantitate de semințe de plante fu
rajere care valorifică eficient 
condițiile pedoclimatice locale.

Este bine ca pe lîngă semin
țele pe care le produce fiecare 
unitate pentru nevoile proprii, să 
se organizeze loturi semincere pen
tru unele plante deosebit de valo
roase care pot și trebuie extinse pe 
mari suprafețe.

în ultimii ani au fost curățate 
peste 500 000 hectare de pășuni, dar 
datorită faptului că nu au fost a- 
plicate toate lucrările necesare și 
nu s-a organizat pășunatul rațio
nal, producția acestora n-a crescut 
în mod corespunzător. Iată de ce, 
trebuie aplicate nu una. două, ci 
toate lucrările necesare, pe baza 
unui plan judicios întocmit de 
specialiști.

Așa cum s-a arătat la congresul 
cooperativelor agricole de produc
ție una din sarcinile importante ale 
uniunilor cooperatiste este organi
zarea acțiunilor de îmbunătățire a 
pajiștilor. în prezent, în multe 
locuri se află în plină desfășurare 
lucrările de curățire, fertilizare, 
tarlalizare etc. dar ele trebuie con
tinuate, cu mai multă intensitate, 
pe toate pajiștile naturale.

în aceste zile de primăvară, este 
necesar să se treacă cu toate for
țele la punerea în aplicare a pre
vederilor cuprinse în planurile de 
măsuri privind asigurarea nutre
țurilor. Tn primul rînd să se asi
gure o calitate ireproșabilă a lu
crărilor de semănat la toate cul
turile furajere, să se aplice toate 
lucrările de care depinde obținerea 
unor producții ridicate pe cele 
peste 4 milioane de hectare de 
pajiști naturale în vederea asigu
rării în întregime a 
nutrețuri necesare 
sortimente variate 
cît mai bună.

cantităților de 
animalelor în 
și de calitate

a-
co-

ralel cu asimilarea 
cestor instalații, 
lectivul uzinei produce 
și mori pentru furaje, 
utilizate în îngrășăto- 
rii de porci și crescă
torii de păsări.

(Agerpres)

Asigurarea integrală, 
la timp și de calitate
superioară a proiectelor i

(Urmare din pag. I)

tăți și anomalii în desfășurarea 
lucrărilor de construcții-montaj. 
în principal, nu se poate asigura o 
planificare calendaristică judici
oasă a procesului de execuție, în 
strînsă corelare cu 
care contribuie la 
normală a lucrărilor, 
execuție devin astfel

Asemenea situații au existat la 
majoritatea investițiilor realizate 
de întreprinderea noastră și, din 
păcate, le întîlnim și acum, la 
noile obiective pe care le execu
tăm. La unul din obiectivele 
importante din planul între
prinderii noastre, lucrările de 
execuție au început în luna 
septembrie 1965, urmînd ca ele 
să se desfășoare în paralel cu 
proiectarea. Această stare de lu-

toți factorii 
desfășurarea 
Graficele de 
formale.

cruri implică greutăți foarte mari 
în execuție. Sîntem puși în situa
ția de a efectua o serie de lucrări 
provizorii, să înlocuim unele so
luții care se dovedesc necorespun
zătoare. Aprovizionarea cu mate
riale se face 
fără a avea 
iar utilajele 
mod raționai
Urmarea ? La acest șantier, planul 
pe primele două luni nu a fost 
realizat ; rămînerile în urmă vor 
putea fi recuperate abia după tri
mestrul II și cu eforturi deosebit 
de mari din partea constructorilor.

Consecințele întocmirii docu
mentației în paralel cu execuția 
lucrărilor nu se limitează numai 
la atît. Fiind împinși să grăbească 
ritmul de proiectare, pentru a ține 
pasul cu mersul lucrărilor, pro- 
iectanții recurg nu de puține ori

deseori la întîmplare, 
o perspectivă clară, 
nu pot fi dirijate în 
la punctele de lucru.

NOMENCLATOARE
DEPĂȘ

Impărtășesc întrutotul 
părerile exprimate în di
ferite articole apărute în 
„Scînteia', potrivit cărora 
organizarea pe baze mo
derne, științifice a pro
ducției și a muncii presu
pune îmbinarea gîndirii 
tehnice și economice, o- 
rientarea ei spre proble
mele esențiale ale activi
tății întreprinderilor. în 
ansamblul acestui aliaj 
prețios de muncă colec
tivă, economiștii au un rol 
important. Lor le revine 
sarcina să soluționeze, în 
strînsă legătură cu aspec
tele tehnice ale produc
ției, problemele legate de 
creșterea eficienței econo
mice a activității între
prinderilor. în rîndurile de 
față nu vreau să mă re
fer la stilul de muncă al 
economiștilor, la modul în 
care trebuie să-și înde
plinească ei sarcinile, ci 
la nomenclatorul de func
țiuni al cadrelor de eco
nomiști cu pregătire su
perioară. care lucrează în 
întreprinderi.

no
de 

Stat
de

de conducere

Ce prevede nomencla
torul specific de funcțiuni 
și salarii tarifare pentru 
întreprinderile industriale 
de gradul I ? Acest 
menclator, întocmit 
către Comitetul de 
pentru problemele
Muncă și Salarii, preci
zează că toate funcțiile 
economice 
pot fi ocupate și de ca
dre cu studii medii, cărora 
li se cer în plus doi ani 
vechime. Nimeni nu poate 
ignora vechimea în mun
că, dar în concepția foru
rilor de resort ale C.S.M.S., 
doi ani practică de sim
plu contabil sînt echivalați 
cu cinci ani de studii eco
nomice superioare. N-am 
înțeles și n-o să 
țelege niciodată 
mentele care au 
baza elaborării
nomenclator. Oricum, du
pă părerea mea, s-a creat 
o situație lipsită de cea 
mai elementară logică. 
Economistul, care are un 
cuvînt greu de spus în 
găsirea celor mai eficien
te căi și soluții pen-

pot în- 
raționa- 
stat la 
acestui

la soluții insuficient studiate. La 
instalația de anhidridă ftalică, 
proiectată de IPROCHIM, execu
ția construcției din beton armat 
în aei- liber a trebuit să fie oprită 
pe parcurs timp de 3 săptămîni 
pentru ca proiectul să fie restu- 
diat. în cele din urmă, s-a adoptat 
tot soluția inițială. Alteori, pro- 
iectanții nu au posibilitatea de a 
chibzui temeinic asupra soluțiilor 
ce le prevăd, în funcție de condi
țiile de care dispun organizațiile 
de construcții pentru aplicarea lor. 
Tocmai din această cauză se pier
de timp pentru refaceri de pro
iecte, pentru modificări de soluții 
în timpul execuției, ceea ce deter
mină cheltuieli în plus.

De bună seamă că lipsa decala
jului între proiectare și execuție 
are implicații și asupra organizării 
lucrărilor pe șantiere. Pînă la ju
mătatea lunii martie, Institutul de 
proiectare pentru instalații petro
liere Ploiești ne-a predat docu
mentație numai pentru 26,6 la sută 
din lucrările prevăzute în planul 
pe 1966. Cum poți, în aceste con
diții, să organizezi judicios mun
ca, să gindești asupra metodelor 
de execuție avantajoase ?

Aria consecințelor negative asu
pra organizării și desfășurării lu
crărilor pe șantiere este mult mai 
largă. Nepredarea documentației 
înainte de începerea lucrărilor

ftalică,

TE
tru rezolvarea probleme
lor complexe ale produc
ției, este subordonat unor 
cadre cu studii inferioare 
lui (medii sau elementa
re). Nu vreau să fiu gre
șit înțeles, dar consider 
că aceasta este o frînă 
în calea dezvoltării ra
pide a gîndirii economice 
în întreprinderi.

Nomenclatorul mai ara
tă că șefii de servicii și 
de birouri de planificare 
și organizare a producției 
pot fi numiți din rîndul 
inginerilor sau economiș
tilor. Dar și aici este un... 
dar. Dacă un inginer si 
un economist pot fi șefi 
de servicii, de ce atunci 
remunerarea este diferi
tă ? Se desprinde clar că 
este vorba de o anumită 
subapreciere a econo
mistului. Spre o mai bună 
edificare, redau cîteva 
date extrase dintr-un no
menclator de funcțiuni. E- 
conomistul cu studii supe
rioare este încadrat la fel 
ca șeful biroului de pază 
— cu studii elementare,

sau are un salariu inferior 
șefului biroului de trans
porturi sau depozite — cu 
studii medii Nu mai vor
bim de faptul că încadra
rea economiștilor este in
ferioară celei a ingineri
lor, care îndeplinesc ace
leași condiții de studii și 
vechime Socotesc ne
cesar ca Comitetul de 
Stat pentru probleme
le de Muncă și Salarii 
analizeze aprofundat 
tuația care s-a creai 
ce privește încadrarea
conomiștilor cu studii su
perioare, pentru a se pu
tea restabili în întreprin
deri poziția lor de cadre 
de concepție economică 
care, împreună cu cadre
le tehnice, formează acel 
nucleu de specialiști pe 
care fiecare conducător 
de întreprindere se bizuie 
în organizarea și ridica
rea nivelului activității e- 
conomice.

sd 
si- 
în 
e-

Nicolae PĂUNESCU 
șeful serviciului control 
financiar intern
Uzina mecanică-Sinaia
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Constantin

Prin telefon de la co-
respondenții „Scînteii",

BORDEIANU

trimestrial îndeplinit

35 DE ÎNTREPRINDERI

DIN REGIUNEA

PLOIEȘTI
Pînă ieri, 35 de întreprinderi industriale și organizații eco

nomice din regiunea Ploiești și-au realizat planul de pro
ducție trimestrial. Printre acestea se numără și uzina de 
detergenți „Dero“. care a dat peste plan produse în valoare 
de circa 2 300 000 lei, întreprinderea de foraj Ploiești, care a 
forat suplimentar 3 000 metri.

De la începutul anului și pînă în prezent, întreprinderile 
regiunii an orodus peste prevederile planului 12 600 tone 
cărbune. 7 510 tone benzine, 4 500 tone uleiuri, 1 000 tone 
îngrășămin’e chimice. 2 200 bucăți anvelope, 150 000 metri 
pătrați geam tras și altele.

COMBINATUL

DE ÎNGRĂȘĂMINTE CU

împiedică să se emită în timp util 
comenzile de materiale, să se sta
bilească și să se asigure necesarul 
de utilaje de construcții. Așa se 
explică în mare măsură greutățile 
pe care le întîmpinăm în prezent, 
în procurarea prefabricatelor și 
materialelor, desele renunțări 
sau lipsa unor utilaje de care a- 
vem nevoie, potrivit specificului 
lucrărilor. Predarea cu întîrziere 
a proiectelor are urmări nefavora
bile și asupra folosirii raționale a 
forței de muncă. într-un timp, la 
instalația de 
un „vîrf" de 
tarea cărora 
peste 700 de
luni însă, o mare parte dintre ei 
au trebuit să fie detașați sau trans
ferați la alte unități. în anul tre
cut, efectivul întreprinderii s-a 
redus cu peste 1 000 de muncitori, 
ca după cîteva luni și chiar în 
prezent să se resimtă acut lipsa 
de forță de muncă.

Se cuvine să relevăm și un alt 
aspect. întîrzierea predării docu
mentarei, elaborarea ei în paralel 
cu execuția atrag după sine și o 
calitate necorespunzătoare a unor 
lucrări. Noi am ajuns la conclu
zia că tocmai în perioadele de 
„vîrf" au fost înregistrate procen-

olefine s-a ajuns la 
lucrări pentru execu- 

au fost concentrați 
oameni. După cîteva

slabăte mai mari de lucrări de 
calitate.

Sînt și cazuri cînd unele 
iecte ajung pe șantier chiar 
ce au trecut termenele de punere 
în funcțiune. La instalația de 
oxid de 
termenul 
au mai 
nice de 
5 000 000 
de polietilenă și olefine unele pro
iecte au sosit puțin timp înainte 
de intrarea lor în producție. Lu
crările neprevăzute, care au apă
rut în special în ultima perioadă a 
execuției au atins valori foarte 
mari, iar instalațiile au început să 
producă cu cîteva luni mai tîrziu.

Cele relatate pledează convingă
tor asupra necesității elaborării din 
timp și la un înalt nivel calitativ a 
proiectelor, asigurării pe această 
cale a unui decalaj corespunzător 
între nroiectare și execuție. Aceas
ta constituie o premisă importantă 
pentru realizarea în bune condiții 
a planului de investiții, pentru e- 
vitarea prelungirii duratei de exe
cuție a lucrărilor și întîrzierii 
intrării în producție a noilor ca
pacități de producție. Tocmai de 
aceea această problemă trebuie 
privită cu întreaga răspundere de 
către beneficiarii de investiții și 
institutele de proiectare.

pro- 
după

I
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AZOT-PIATRA NEAMȚ
Chimiștii acestui combinat au produs peste prevederile 

planului pe primul trimestru 1 880 tone azotat de amoniu. 
2 400 tone amoniac și 980 tone uree. La baza acestor succese 
stă aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice, cum ar fi 
scurtarea perioadei de oprire a instalațiilor, executarea revi
ziilor și reparațiilor de bună calitate, asigurarea asistenței 
tehnice în toate schimburile. O atenție deosebită a fost acor
dată îmbunătățirii calității produselor : procentul de umidi
tate Ia îngrășăminte a fost redus la 0.3—0.5 la sută, față de 
1 la sută cit prevede stasul. In primele două luni ale anului 
s-au înregistrat economii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 2 milioane lei și beneficii peste plan de 6 mi
lioane lei.

etilena și glicoli, după 
de punere în funcțiune 

sosit documentații teh- 
execuție în valoare de 

de lei, iar la instalațiile
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UZINA DE ALUMINĂ

ORADEA
Colectivul Uzinei de alumină din Oradea a îndeplinit 

cu 10 zile mai devreme planul de producție pe primul tri
mestru al anului. In această perioadă productivitatea muncii 
a crescut cu 8,5 la sută față de sarcina planificată, iar prețul 
de cost pe două luni a fost redus. Datorită activității cerce
tătorilor din uzină și al ajutorului primit din partea ICECHIM 
București, calitatea aluminei calcinate s-a îmbunătățit sub
stanțial. în această perioadă secția de calcinare a uzinei a 
realizat parametrii proiectați atît Ia producție, cit și la consu
mul specific de păcură pe tona de alumină.

ÎNTREPRINDEREA

„6 MARTIE"

TIMIȘOARA
Această întreprindere, care livrează utilaje șantierelor de 

construcții din țară, se numără printre primele unități indus
triale ale regiunii Banat care a raportat realizarea înainte 
de termen a sarcinilor de plan pe primul trimestru. Colecti
vul de aici a dat peste prevederile planului 24 schele meta
lice tubulare și 39 tone utilaje destinate șantierelor de con
strucții.
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La întrebarea : ce nou
tate științifică vă intere
sează ? — adresată unor 
oameni de diferite vîrste 
și profesiuni, am primit 
răspunsuri de o uimitoare 
varietate, marcînd o imen
să arie de preocupări și o 
infinită sete de cunoștințe. 
Chimizarea agriculturii și 
racheta fotonică, locomoti
va electrică și operația 
chirurgicală cu ajutorul 
unui fascicol de raze (la
ser), masele plastice și in
jectarea informației direct 
în creier, sînt numai cîteva 
dintre numeroasele do
menii ale științei spre care 
se îndreaptă această vie 
curiozitate specifică omu
lui contemporan.

O largă activitate de 
popularizare se desfășoară 
în mediile cele mai diver
se, în întreprinderi și in
stituții, la cluburi și la că
minele culturale, în biblio
teci și case de cultură, în- 
cercînd să satisfacă inte
resul tot mai mare față de 
știință. Universități popu
lare, cicluri de conferințe, 
simpozioane, broșuri și fil
me de popularizare, emi
siuni la radio și televiziu
ne, articole și reportaje din 
presă oferă publicului nos
tru o gamă întinsă de in
formații științifice.

în această vastă dezvol
tare spirituală, care anga
jează mase foarte largi, 
satul românesc se afirmă 
tot mai puternic printr-un 
imens interes față de ideile 
și datele științei.

„Am cunoscut satul ro
mânesc acum trei decenii 
— ne spune prof. univ. 
emerit NICOLAE CON- 
STANTINESCU, de la In
stitutul agronomic „N. 
Bălcescu". Am încercat a- 
tunci, în condițiile vitrege 
cunoscute, să jac ceea ce 
se cheamă popularizare a 
științei și am constatat că 
țăranul manifesta curiozi
tate.

Cu atît mai mare este 
astăzi receptivitatea ță
ranului față de datele 
științei; el participă în 
mod conștient la trans
formarea socialistă a sa
tului, înțelege și spri
jină mecanizarea și chimi
zarea agriculturii, intere
sele lui coincid cu politica 
partidului și a statului. Cu 
prilejul conferințelor pe 
care le-am ținut la sate în 
ultimii ani am fost pus nu 
o dată în fața unor între
bări privind procesele in
time care se produc în 
plante, chestiuni de gene
tică, iar numeroși țărani 
cooperatori mi-au cerut să 
vadă la microscop țesutu
rile vegetale. Dar curiozi
tatea țăranului de azi de
pășește cu mult vatra sa
tului, el se interesează de 
problemele industriei, de 
noile cuceriri în domeniul 
spațiului cosmic, al ener
giei nucleare, al medicinii 
etc. Satul românesc con
temporan constituie un pu
blic nou, cu preocupări 
largi și pretenții culturale 
sporite și tocmai de aceea 
oferă un vast cîmp de ac
tivitate pentru propaganda 
științifică".

doar litera, ci sensurile 
științei. Realizarea acestui 
deziderat comportă o aten
tă preocupare față de ca
racterul formativ, profund 
educativ al popularizării, 
impune o tratare pe verti
cală, în adîncime, a ideilor 
ce se degajă din explicarea 
legilor și descoperirilor 
științifice.

— Ceea ce lipsește une
ori propaganda științifică 
de o mai mare eficiență 
educativă este tocmai în
gustarea unghiului de ve
dere, accentul unilateral 
pus pe latura informativă, 
consideră lector univ. AU
RELIAN TACHE, de la 
facultatea de filozofie din 
București. Nu există după 
părerea mea, subiect, indi
ferent din ce știință se in
spiră, care să nu poată fi 
tratat și sub raport filozo
fic, adică să desprindă din 
fapte și date particulare, 
legile generale, să dezvă
luie legăturile dintre cau
ză și efect, să deschidă 
perspective largi spre alte 
științe înrudite, mai ales 
azi, cînd au apărut „zone 
de contact" între științe 
altădată îndepărtate între 
ele. Lucrările clasicilor 
marxism-leninismului con
țin exemple strălucite de 
interpretare a unor legi 
din biologie, fizică, chi
mie.

este redus în comparație 
cu cel al juriștilor, medici
lor, agronomilor. Ne aflăm 
în mod evident în fața 
unei subaprecieri a preo
cupărilor, a interesului viu 
pentru cuceririle științei 
ce se manifestă tot mai pu
ternic în mediul rural. 
Subaprecierea aceasta 
merge uneori și mai de
parte : întrebările nu se 
bazează întotdeauna pe 
consultarea largă a publi
cului, ci sînt inventate ad- 
hoc de o singură persoană, 
de obicei directorul cămi
nului cultural.

INSTRUMENTELE
SI SIMFONIA

SCHELELE SI 
CONSTRUCȚIA 
CONCEPȚIEI 
ȘTIINȚIFICE
J ->

In contextul revoluției 
culturale propaganda știin
țifică are un dublu carac
ter indisolubil : formativ și 
informativ, formarea unei 
concepții înaintate despi-e 
natură și societate îmbi- 
nîndu-se în chip necesar 
cu comunicarea unor date 
științifice descoperite în 
urmă cu rmlenii șau în 
urmă cu cîteva săptâmîni.

— Cultura unui om poa
te fi asemuită cu construc
ția unui edificiu, observa 
prof. IULIAN ANTONES
CU, directorul Muzeului re
gional Bacău. Schelele sînt 
absolut necesare dar, de 
abia după ce le-ai dat jos, 
ți se dezvăluie concepția, 
ideile care au stat la baza 
construcției. In propaganda 
științifică trebuie să ne folo
sim de datele ți amănuntele 
științifice ca de niște schele 
care ne ajută să înălțăm edi
ficiul, adică osatura de idei 
a unei concepții avansate, 
demne de epoca noastră.

Crearea acestei „osaturi 
de idei" depinde, în mare 
măsură, de conținutul pro
pagandei științifice, care 
trebuie să desprindă din 
noianul de fenomene, legi, 
descoperiri și cercetări, li
niile majore ale gîndirii 
umane, să dezvăluie nu

Ce știți despre cu
ceririle științei con

temporane ? Ce ați vrea să știți ? 
Pe ce cale vă informați? Cum 
acționează resorturile sociale de 
specialitate? Ce propuneți pentru 
perfecționarea propagandei 
științifice?

DIN ACEASTĂ NE
VOIE ACUTĂ S A 
NĂSCUT „BRI
GADA ȘTIINȚI
FICĂ"..

După o sumară statistică, 
conferințele, simpozioanele 
se inspiră, cel mai frec
vent, din următoarele do
menii : știință și produc
ție, folosirea energiei nu
cleare în scopuri pașnice, 
cucerirea spațiului cosmic, 
noi cercetări în medicină 
etc. Chestiuni, într-adevăr, 
de larg interes și de 
strictă actualitate, dar ele 
nu pot epuiza diversa 
gamă a științelor contem
porane. Se întilnesc rar ac
țiuni de popularizare a știin
țelor despre om și societate, 
a psihologiei, istoriei, filozo
fiei, se ignoră adeseori di
mensiunea umanistă a știin
ței. Problemele de etică au 
încă o pondere prea mică și 
sînt tratate uneori simplist, 
schematic, abstract. Nu sînt 
privite cu atenția cuvenită 
tocmai aceste domenii care 
oferă cu generozitate un 
vast cîmp de observații so- 
clal-politice, de confruntări 
și delimitări ideologice, de 
combatere deschisă, de pe 
pozițiile filozofiei marxiste, a 
ideilor înapoiate, a prejude
căților, superstițiilor, misticis
mului.

Această orientare e su
gerată și de titlurile con
ferințelor elaborate de 
Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural- 
științifice din C.S.C.A. 
Printre cele 47 de con
ferințe elaborate pentru 
sate în anul 1966 de că
tre acest consiliu, există 
doar două teme de peda
gogie și etică, iar titlurile 
din domeniul istoriei, psi
hologiei lipsesc cu desă- 
vîrșlre.

Conținutul complex și 
dinamic al științei impune 
popularizării o arie tema
tică vastă, atotcuprinză
toare și, în același timp, 
mobilă, receptivă la înnoiri 
și adăogiri „din mers", 
conform ritmului impetuos 
al cercetărilor și descope
ririlor. Varietatea temati
că este cerută totodată de 
diversitatea de pregătire, de 
vîrstă, de preocupări și pre
ferințe ale publicului. Din 
această nevoie acută de di
ferențiere s-a născut bri
gada șliințifică, care se 
bucură de o largă popu
laritate și apreciere, mai 
ales în lumea satului. Dia
pazonul brigăzii științifice 
se întinde pe o vastă gamă 
tematică, de la pomicul
tură la astronomie sau 
științe juridice, membrii 
brigăzii au posibilitatea de 
a localiza sau diferenția 
răspunsurile. întruciț la 
baza activității lor stă cu
noașterea nemijlocită' a 
specificului, tradițiilor, ni
velului satului. Tocmai din 
aceste motive activitatea 
multor brigăzi științifice a 
avut o mare eficiență în 
procesul de transformare 
socialistă a agriculturii, a 
contribuit la înlăturarea 
unor prejudecăți, la for
marea unei mentalități noi 
în masele de țărani.

Bogăția tematică proprie 
brigăzii științifice nu e 
însă păstrată întotdeauna, 
în raionul Sibiu există 43 
de brigăzi, științifice for
mate din 263 de persoane. 
Ancheta noastră a consta
tat că în clasamentul te
matic al răspunsurilor, 
problemele de știință se 
plasează pe ultimele locuri. 
Explicația e de-a dreptul 
surprinzătoare: numărul
profesorilor de fizică-chi- 
mie, de științele naturii

Formalismul, după cum 
reiese și din exemplul de 
mai sus, afectează direct 
caracterul educativ al 
popularizării, sărăcește 
conținutul de idei al pro
pagandei științifice.

Unii activiști culturali pri
vesc propaganda științifică 
dintr-un unghi de vedere 
funcfionăresc, consemnează 
doar cantitatea de conferințe 
și numărul auditorilor, com
pletează rubrici și întocmesc 
rapoarte, în loc să intervină 
în mod creator în orientarea 
și dozarea tematicii, să ur
mărească profunzimea, efi
ciența, ecoul stîrnit în con
știința publicului de către 
acțiunile de popularizare a 
științei.

Pe de altă parte, con
servatorismul și comodita
tea îi împiedică pe unii 
activiști culturali să gîn- 
dească și să adapteze te
matica generală la nevoile 
locale, la diversitatea de 
preocupări și de pregătire 
a publicului. Comitetul 
raional de cultură și artă 
Sibiu a programat în a- 
ceastă iarnă la sate un 
ciclu de științe naturale 
compus din trei conferințe 
cunoscute și repetate me
reu de-a lungul ultimilor 
ani („Pămîntul și locul său 
în Univers", „Planetele 
sistemului nostru solar", 
„Omul a descătușat ener
gia atomică"). Repetitio 
mater studiorum, afirmă o 
veche maximă. într-ade
văr, repetiția e mama în
vățăturii, dar exagerările 
duc inevitabil la plicti
seală.

Repetarea, uneori în fața 
aceluiași auditoriu, a teme
lor de popularizare se da- 
torește șU~ paralelismului e- 
xistent în propaganda ști
ințifică. Aceleași subiecte 
sînt „pompate" uneori pe 
diverse canale : Consiliul 
pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice, 
C.C.S., U.T.C.. Consiliul
Național al Femeilor. „Mi 
s-a propus să scriu două 
broșuri, ne relatează 
CONST. PĂUNESCU. cer
cetător principal la Insti
tutul de științe pedagogice. 
Una e cerută de Consiliul 
Național al Femeilor, pe 
tema : relații între soți care 
pot duce la destrămarea 
familiei; a doua, de C.R.C.S., 
cu subiectul: căsătoria „de 
probă" și urmările ei. în- 
trucît ambele broșuri sînt 
destinate satului, nu se pu
tea evita paralelismul ?“

— Mi-aș permite o com
parație. intervine prof. IU
LIAN ANTONESCU. într-o 
simfonie partiturile fiecărui 
instrument luat în parte nu 
pot exprima nici amploa
rea și, ceea ce e mai im
portant, nici ideile compo
ziției. Trebuie să vină di
rijorul ca să înmănuncheze 
vocile disparate, care, păs- 
trîndu-și personalitatea, 
conlucrează, armonios la 
redarea ideilor generale, a 
sensurilor profunde ale 
operei.

Majoritatea participanți- 
lor la ancheta noastră au 
considerat ca o necesitate 
coordonarea propagandei 
științifice de către un sin
gur for, care să vegheze a- 
supra conținutului educa
tiv, asupra eficienței popu
larizării științei în ansam
blul ei, să îndrume și să 
controleze în chestiuni de 
fond și de metodică toți 
factorii ce colaborează în 
acest sens.

CONSERVA
TISMUL CEIOR
CARE LAUDA M-
iiiiiffiw cm
ATOARE

Nu e nici un paradox în 
faptul că știința produce 
mijloace de... popularizare 
a științei. Filmul, radioul, 
televiziunea au devenit în 
ultimele decenii surse in
dispensabile de informare 
operativă, cu o forță de 
penetrație remarcabilă. 
Dacă Democrit ar fi bănuit
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că atomul său va ajunge 
să fie disecat, și asta unde ? 
în casa fiecărui om, pe e- 
cranul televizorului... Des
coperim, prin intermediul 
aparatului de filmat, pro
cesele intime ale vieții, di
latate sau reduse în spațiu 
și timp prin jocul lentile
lor și al vitezelor de filma
re ; privim înmărmuriți, în 
transmisie directă, mișcă
rile stîngace ale primului 
„pieton" în Cosmos, legat 
încă printr-un „cordon om
bilical" de o genială mași
nărie maternă.

Nu asistăm, oare, la o 
revoluție în domeniul mij
loacelor de popularizare, 
care se caracterizează mai 
ales prin rapiditate și plas
ticitate ? Rapiditate, pentru 
că dezvoltarea științei con
temporane impune un ritm 
alert, o informare la „ulti
ma oră" ; plasticitate, pentru 
că știința investighează tot 
mai adînc domenii ce sca
pă puterii de observație di
rectă a omului, domenii ce 
ar părea abstracte și de 
neînțeles dacă nu ar fi pre
zentate în imagini vii. prin 
metafore și comparații su
gestive, prin asocieri inge
nioase.

în ultimii cinci ani fil
mele românești de știință 
popularizată au primit pes
te 30 distincții internațio
nale, iar o parte din ele au 
fost exportate în aproxi
mativ 20 de țări. Și totuși, 
în cursul anchetei noastre 
am constatat că filmele 
științifice sînt programate 
foarte rar la cluburi și că
mine culturale, că nu sînt 
folosite decît în mică mă
sură în ilustrarea și com
pletarea unor acțiuni de 
popularizare a științei.

— Difuzarea acestor fil
me se face uneori fără dis- 
cernămînt, afirmă regizo
rul ION BOSTAN, fără cri
terii sigure de selectare. O 
parte din vină ne revine și 
nouă, producătorilor, care 
nu precizăm întotdeauna 
scopul și adresa fiecărei 
pelicule.

între comitetele regio
nale de cultură și artă și 
întreprinderile cinemato
grafice nu există, de obi
cei, o colaborare strînsă 
care să ducă la o bună fo
losire a filmelor științifice.

în propaganda științifică 
un rol important îl au și 
alte mijloace ilustrative 
menite să confere un ca
racter mai viu, mai plastic 
expunerilor, să completeze 
prin imagini sau experien
țe cunoștințele transmise 
prin viu grai. La liceul din 
Ianca, raionul Făurei, exis
tă planșe, diafilme, apara
tură și substanțe pentru 
experiențe, dar ele sînt in
suficient folosite chiar în 
procesul de învățămînt și 
deloc în activitatea cămi
nului cultural din comună. 
Din comoditate și lipsă de 
interes, aceste procedee 
moderne, devenite indis
pensabile în popularizarea 
științei, sînt desconsiderate 
de numeroși conferențiari 
și membri ai brigăzilor ști
ințifice.

Prin extinderea rețelei 
de abonați, radioul și te
leviziunea se adresează azi 
unui public foarte larg de 
la orașe și sate. în progra
mele de radio și televiziu
ne se manifestă în ultima 
vreme 'o preocupare mai 
vie față de emisiunile cu 
conținut științific, au re
marcat cîțiva participanți 
la ancheta noastră. Multe
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emisiuni au însă un ca
racter incidental, lipsesc 
cicluri care să urmărească 
în perspectivă anumite do
menii ale științei. Televi
ziunea ar putea organiza 
periodic discuții pe diver
se teme între oameni de 
știință, ar putea prezenta 
în emisiuni dramatizate 
viața și opera unor savanți 
români și străini etc. „Emi
siunea dedicată laureaților 
premiului Nobel 1965 a fost 
exemplul singular al unui 
gen care lipsește televiziu
nii" — consideră cercetăto
rul princioal PETRE 
FRANGOPOL, de la Insti
tutul de Fizică Atomică.

BL CL BAT î-

— După presă, radio și 
televiziune — mijloacele 
cele mai operative de in
formare și popularizare — 
un rol important îl au bro
șurile. spune cercetătorul 
principal C. PĂUNESCU, 
de la Institutul de știinte 
pedagogice. Deși nu depă
șesc în general 60—80 de 
pagini, unele broșuri stau 
în editură un an și chiar 
mai mult de la data pre
dării manuscrisului și pînă 
la tipărire. „Este divorțul 
singura soluție ?“ (Editura 
Științifică) și „Cartea pen
tru tineret" (Editura Medi
cală) au fost predate re
dacțiilor respective în 1964, 
dar n-au apărut nici pînă 
azi. Asemenea întârzieri 
sînt cu mult mai grave în 
cazul broșurilor inspirate 
din domenii ca fizica, chi
mia, biologia etc, unde rit
mul cercetării și al desco
peririlor e mai rapid.

în planul tematic de a- 
pariție al Editurii Științi
fice sînt programate să 
apară abia în 1966 broșuri 
despre noutăți... vechi de 
cîțiva ani: laserii, teoria 
informației, bionica — o 
nouă știință. Nu milităm 
nicidecum pentru o opera
tivitate care să împingă 
spre superficialitate, dar 
asemenea broșuri pot și 
trebuie să aibă un carac
ter actual, să răspundă „la 
zi“ întrebărilor stîrnite de 
ultimele evenimente știin
țifice.

Ce se întîmplă cu confe
rințele, din acest punct de 
vedere ? în
Casei de 
Cîmpina a 
ultimii ani ■ 
conferință : 
turile ?“ 
culturale sînt reluate cu 
insistență conferințe înve
chite, prezentate în aceeași 
formă de cîțiva ani.

— Am surprins la unii 
activiști culturali, profe
sori, 
diul 
tate, 
tare 
centru", 
DOMOKOS. La Malnaș, lo
calitate cunoscută pentru 
apele sale minerale, s-au 
expus conferințe despre ce 
vreți și ce nu vreți, numai 
despre procesele geologice

programele 
cultură din 
figurat în 

mereu aceeași 
„De ce bat vîn- 

La multe cămine 
sînt

conferențiari din me- 
sătesc o totală 
o atitudine de 
a indicațiilor 

relatează

pasivi- 
„aștep- 

de la 
GEZA

care au dus la apariția a- 
pelor minerale și termale 
nu s-a vorbit deloc. Se aș
teaptă, probabil, un confe
rențiar de la București!

Consider — continuă in
terlocutorul nostru — că 
popularizarea științei la 
sate depinde în mare mă
sură de inițiativa persona
lă, de atitudinea activă a 
intelectualilor localnici. Ei 
sînt primii chemați să se 
orienteze rapid, atît în ale
gerea tematicii, cit și a for
melor celor mai eficace de 
popularizare, să privească 
în spirit creator indicațiile, 
să le adapteze la speeijieul 
locului și al oamenilor pe 
care-i cunosc mai bine de
cît oricine.

O calitate a propagandei 
științifice este capacitatea 
ei de a pătrunde în mase . 
cît mai.largi, de a găsi au
diență la oameni cu diver
se preocupări 
de pregătire, 
ceastă calitate 
me artă ?

și niveluri 
Depinde a- . 
și de o anu-

PINDL. STIINTA

Boileau a scris o „artă 
poetică", Victor Hugo un 
poem despre arta de a fi... 
bunic, dar nu s-a scris încă 
o lucrare de asemenea no
torietate despre arta de a 
populariza știința.

— Noțiunea de „artă" 
(pusă alături de răspîndirea

științei) nu constituie cîtuși 
de puțin o exagerare, afir
mă prof. univ. emerit NI
COLAE CONSTANTINES- 
CU. Un cercetător italian în 
acest domeniu sublinia im
portanța „șocului emoțio
nal" în procesul de comu
nicare a cunoștințelor. Ști
ința se adresează în special 
rațiunii, dar formele de 
popularizare trebuie să a- 
tingă și strunele afective 
ale omului. Arta aceasta 
începe chiar de la alegerea 
subiectului, care trebuie să 
fie de un interes acut, aș 
zice chiar trepidant pentru 
public. Apoi, titlul confe
rinței sau al simpozionului 
are un rol foarte mare.

— Am întîlnit 
intervine lector univ. AU
RELIAN 
cum sînt : 
al naturii", „Fenomene me
teorologice", „Cîteva. cu
noștințe despre Univers" și 
altele la fel de generale și 
de lipsite de fantezie.

— Se vorbește despre 
spirit modern în știință și, 
implicit, în popularizarea 
ei, spune P. FRANGO- 
POL. A fi modern nu în
seamnă însă a ignora ope
ra înaintașilor. în ce mă 
privește, n-aș putea vorbi 
despre izotopii radioactivi 
în jața unui public care nu 
știe nimic despre tabloul 
periodic al lui Mendeleev, 
fără să pornesc de la el. 
Propaganda științifică tre
buie să. fie în pas cu ulti
mele descoperiri, trebuie să 
vorbească despre imponde
rabilitate, de pildă, dar să 
nu uite nici clasicul prin
cipiu al lui 
trucît legile 
ale științei 
actualitatea.
dern" nu înseamnă neapă-

rat „recent", ci mai curînd 
sinteză istorică, privire dia
lectică asupra evoluției 
științei din perspectiva și 
de la înălțimea cuceririlor 
prezentului.

Majoritatea participanți- 
lor la ancheta noastră au 
relevat sîrînsa interdepen
dență între accesibilitate și a- 
tractivitafea stilului de popu
larizare.

— Am întîlnit recent la 
Bicsad, în regiunea Brașov, 
amintește GEZA DOMO- 
KOS, un profesor care ci
tea monoton și șters o con
ferință. Atmosfera sălii era 
de o indiferență penibilă, 
textul rămînea, în chip e- 
vident, încorsetat în pagi
nile tipărite. Cred că acce
sibilitatea e în raport di
rect cu pregătirea, compe
tența, talentul și persona
litatea conferențiarului 
care, stăpîn pe subiect, 
trebuie să se exprime liber, 
în funcție de „pulsul", de 
reacțiile sălii.

— Personalitatea lecto
rului, expunerea liberă, vie, 
directă sînt calități esenția
le dar nu suficiente, consi
deră C. PĂUNESCU. Un 
cuvînt de spus îl au și or
ganizatorii. Am fost mai de 
mult la Baia Mare să ex
pun o conferință despre 
căsătorie. Despre ce acce
sibilitate mai putea fi vor
ba cînd trei sferturi din 
auditori erau pionieri și 
școlari ?

ACCESIBILITA

adeseori,

TACHE, titluri 
„Omul — stăpîn

Arhime.de, în- 
fundamentale 
își păstrează 
Conținut „mo-

ass

— Cînd programez o 
conferință nici n-o mai a- 
nunț. Anunț doar filmul 
care urmează. Altfel nu vin 
oamenii, afirmă ION CIO- 
RAN, directorul căminului 
cultural din Turnișor-Si- 
biu.

Mai există, după cum se 
vede, activiști culturali 
care privesc acțiunile de 
propagandă științifică din
tr-un unghi pur formal, ur
mărind cu 
eficacitatea 
completarea unor rapoarte. 
„S-au ținut 
atîtea și atîtea conferin
țe...", dar cum ? compromi- 
țînd însăși ideea de popu
larizare.

— Am participat recent 
în comuna Tălmaci la un 
simpozion intitulat: „Ce ne 
va aduce anul 2000 ?“

orice preț nu 
muncii lor ci

spun ei —

minteșite lector univ. AURE
LIAN TACHE. Ei bine, sala 
căminului era neîncăpă
toare și ceea ce m-a sur
prins a fost faptul că după 
simpozion o parte din pu
blic a plecat, deși urma un 
program artistic. Cum se 
poate explica asta, dacă nu 
prin interesul real, sincer, 
față de problemele științi
fice ? Indiferența de care 
vorbesc unii există, dar, să 
fim înțeleși, numai față de 
acțiunile slabe, prost orga
nizate, lipsite de un conți
nut interesant și atractiv. 
Atîta vreme cit unii acti
viști culturali vor folosi 
metode perimate, să nu se 
aștepte la altă atitudine din 
partea publicului. Se cere 
cu acuitate o înnoire a sti
lului lor de activitate, o 
mai mare varietate și bo
găție a manifestărilor de 
acest gen, un consum de 
fantezie, de inventivitate.

In aceeași ordine de idei 
a fost amintită o rubric 
că interesantă, intitulată 
„Popularizarea științei", 
publicată .de revista „în
drumătorul cultural", ru
brică destinată îndeosebi 
conferențiarilor și brigăzi
lor științifice din mediul 
sătesc. De multe ori însă, 
prezentarea temelor este 
expozitivă, constituind o 
înșiruire de date și fapte 
într-un stil didactic. A- 
par rar în această rubri
că de îndrumare tocmai 
indicațiile metodice, discu
țiile despre arta expunerii, 
sugestiile pentru folosirea 
materialelor intuitive.

— Accesibilitatea, ne re
latează C. PĂUNESCU, 
este confundată uneori cu 
simplismul și vulgarizarea, 
în mentalitatea unor re
dactori ai Editurii Științi
fice broșurile de populari
zare trebuie scrise într-un 
stil sec, devitalizat. în loc 
să se încurajeze originali
tatea și individualitatea 
autorilor, se ajunge uneori, 
prin „pieptănari" succesi
ve, la un limbaj simplist, 
incolor, depersonalizat, care 
sfîrșește prin a plictisi pe 
cititor. La fel de pericu
loase sînt și tendințele de 
vulgarizare. Unii redactori 
pornesc de la premisa că, 
pentru a fi înțeles, un text 
trebuie scris într-un lim
baj degradat din punct de 
vedere științific.

Broșurile de populariza
re a științei au, din păca
te, și alte carențe. Coper
tile sînt adeseori inexpre
sive, cenușii, caracterul li
terei și ilustrațiile nu rețin 
privirea.

Întrucît spațiul nu ne 
permite să relatăm în în
tregime discuțiile, spicuim 
pe scurt din noianul de 
idei, propuneri și între
bări exprimate de cititori :

tură științiiico-iantastică ?
• O colecție unică, cu un profil larg,

dar bine definit, cu un sumar cuprinză-
tor și de perspectivă, editată în bune 
condiții grafi ce (vezi coiecția „BibMote -

e De ce nu apar în toate ziarele (in
clusiv cele regionale) pagini sau rubrici 
periodice de popularizare și informare 
științifică ?

o De ce emisiunea pentru sate la te
leviziune programează rar iilme și dis
cuții pe teme științifice ?

• Autorii cărților de popularizare a ști
inței să fie afiliați pe lingă o secție a 
Academiei sau a unei uniuni de creație 
(Uniunea Scriitorilor sau Uniunea Zia-

• De ce numeroase biblioteci sătești nu 
sînt abonate în acest an la revista „Ști
ință și tehnică" și la colecția de litera-

o De ce bibliotecile, căminele cultura
le și casele de cultură nu organizează 
întîlniri între cititori și autorii cărților 
de popularizare ?

riștilor) cu rol de îndrumare și control ;

• De ce Editura Științifică nu atrage 
în mai mare măsură academicieni și sa
vanți de renume care să scrie cărți de

a în memoriile de activitate ale cadre-
lor didactice din învățămîntul superior
și mediu, ale inginerilor, medicilor, cer-

popularizare a științei ? cetătorilor, pe baza cărora se apreciază 
activitatea profesională și creația știin-
țifică, să fie inclusă o rubrică închinată 
muncii de popularizare a științei (con-
ierlnțe, articole, broșuri, cărți) ;

•Un premiu anual pentru cea mai bună
carte de popularizare a științei ;

• O „universitate populară" la televi
ziune ;

ca pentru toți") dedicată popularizării
științei.

Anchetă realizată de Paul DIACONESCU

Arhime.de
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Exprimînd cu căldură adeziu
nea uteciștilor la noul statut al 
organizației, ei au scos în relief 
prevederile menite să ducă la 
creșterea răspunderii organizații
lor de bază, sporirea inițiativelor 
lor, îmbogățirea varietății de for
me în munca de educare comu
nistă a noii generații.

Cuvîntul tuturor delegaților a 
fost străbătut de mîndria îndrep
tățită pentru succesele obținute de 
poporul român în dezvoltarea în
tregii țări, a fiecărei regiuni, suc
cese la care, cu elanul lor carac
teristic, și-au adus contribuția 
milioanele de tineri, indiferent de 
naționalitate, înfrățiți în munca 
pentru înflorirea patriei lor comu
ne, pentru îndeplinirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Ilustrînd prin 
fapte concrete aportul tineretului, 
Constantin Oană, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.C. Plo
iești, Gheorghe Sas, prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.C. 
Maramureș, Ștefan Buiculescu, 
muncitor la Întreprinderea cen
trală termoelectrică Luduș din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
ing. Louis Gînju, membru al Co
mitetului U.T.C. al Fabricii de rul
menți Bîrlad, și alții au citat nu
meroase succese în întrecerea so
cialistă, inițiative în producție, ino
vații, precum și alte realizări ale 
uteciștilor.

Ludovic Repaș, miner de la ex
ploatarea Lonea, Maria Bora, mem
bră a Comitetului U.T.C. de la 
grupul școlar construcții din Tg. 
Mureș, și alți vorbitori au subli
niat necesitatea intensificării mun
cii organizațiilor U.T.C. pentru 
sprijinirea inițiativei creatoare a 
tinerilor în producție, a dorinței lor 
de a dobîndi o calificare temeini
că, corespunzătoare tehnicii mo
derne cu care este înzestrată eco
nomia noastră națională. S-a ară
tat că organizațiile regionale și ra
ionale U.T.C. au datoria să răspîn- 
dească experiența pozitivă, dobîn- 
dită în această direcție de nume
roase organizații din întreprinderi, 
uzine, șantiere, unități agricole, 
care folosesc în activitatea lor 
forme și metode variate, atractive.

Dezvoltarea simțului de răs
pundere pentru calitatea lucrărilor, 
a dragostei pentru meseria practi
cată, a grijii fiecărui utecist pen
tru buna întreținere a mașinilor și 
utilajelor cu care lucrează, întări
rea disciplinei în producție au fost 
relevate ca preocupări ce trebuie 
să stea și în viitor în centrul aten
ției organizațiilor U.T.C.

Gheorghe Precupaș, secretarul 
organizației de bază U.T.C. de la 
G.A.S. Nădlac, raionul Arad, Va- 
sile Haret, prim-secretar al Comi
tetului raional U.T.C. Adjud, Hans 
Stoltz, brigadier la cooperativa a- 
gricolă de producție Biertan din 
regiunea Brașov, au vorbit despre 
munca tinerilor care lucrează în 
aceste zile pe ogoarele patriei, pen
tru a pune temelie solidă recoltei 
primului an al cincinalului. Ei au 
înfățișat acțiunile specifice, ini
țiate de organizațiile U.T.C., în în
drumarea energiei și elanului ti
nerilor spre valorificarea marilor 
posibilități de care dispune agri
cultura socialistă, pentru creșterea 
producției vegetale și animale, în
tărirea cooperativelor agricole de 
producție și ridicarea bunăstării 
lucrătorilor ogoarelor.

Mircea Angelescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din România, care a adus salutul 
celor aproape 130 000 de membri ai 
acestei uniuni, Zaharia Ciorecan, 
inginer la Uzina „Electroputere" 
din Craiova, ca și alți vorbitori, 
s-au ocupat în cuvîntul lor de pro
blemele învățămîntului superior, 
ale activității în rîndurile stu
denților. Vorbitorii au relevat con
cepția creatoare a partidului și 
statului nostru în organizarea unui 
învățămînt modern, izvorît din 
nevoile dezvoltării economice și 
social-culturale ale țării, condițiile 
optime de viață și învățătură asi
gurate studenților. A fost eviden
țiat rolul însemnat pe care îl au, 
în ansamblul vieții universitare în 
educarea și formarea cadrelor de 
specialiști de înaltă competență, 
organizațiile U.T.C., care cuprind 
90 la sută din numărul studenți
lor. S-a arătat necesitatea ridică
rii pe o treaptă superioară a strîn-

In timpul lucrărilor Congresului U.T.C.
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Congres al U.T.C.
sei colaborări dintre U.T.C., aso
ciațiile studențești și cadrele uni
versitare în procesul de îmbună
tățire continuă a studiului, de îm
bogățire a muncii educative.

Rolul organizațiilor U.T.C. în 
pregătirea politico-ideologică a ti
neretului a fost reliefat de o serie 
de vorbitori, printre care Ion Po
pescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Ileana Voinescu, profesoară la Li
ceul nr. 32 din București, și alții. 
Una din preocupările de seamă 
ale organizațiilor U.T.C., au arătat 
ei, este îndrumarea tineretului 
spre cunoașterea aprofundată a 
politicii științifice a Partidului 
Comunist Român, care aplică crea
tor învățătura marxist-leninistă 
la condițiile concrete ale țării 
noastre. Organizațiile U.T.C. — au 
arătat vorbitorii — au datoria să 
cultive în inimile tinerilor simță- 
mîntul demnității naționale, dra
gostea înflăcărată de patrie, înalta 
prețuire a marilor personalități 
progresiste din trecutul glorios al 
poporului, a bogatelor și frumoase
lor noastre tradiții. Totodată, tine
rii trebuie educați în spiritul uma
nismului socialist, al internaționa
lismului proletar, al respectului 
față de contribuția tuturor popoa
relor la patrimoniul comun al cul
turii și civilizației mondiale.

Letiția Călina, secretară a Co
mitetului raional U.T.C. Sînnico- 
laul Mare, Elena Cristescu, secre
tară a comitetului U.T.C. de la 
Uzinele „Filatura Românească de 
Bumbac", Tănase Viorica, vînză- 
toare la magazinul universal 
„București", au arătat că munca e- 
ducativă implică și preocuparea or
ganizațiilor U.T.C. pentru conduita 
moral-cetățenească, pentru spori
rea simțului de răspundere civică 
al tinerilor, pentru problemele 
vieții de familie.

Titus Popovici, membru al Bi
roului Uniunii Scriitorilor, artista 
emerită Ileana Iliescu, Adrian 
Păunescu, secretar al Comitetului 
U.T.C. al Uniunii Scriitorilor, au 
relevat contribuția tinerilor poeți, 
prozatori, dramaturgi, artiști la 
dezvoltarea culturii și artei noas
tre, arătînd că noua generație de 
creatori află în viața și munca 
poporului, în înțelepciunea și sen
sibilitatea acestuia, în străvechea 
lui artă o pildă vibrantă, un nese
cat izvor de inspirații. Ei au rele
vat că îndrumarea partidului asi
gură literaturii și artei un drum 
sănătos și fertil, că ea găsește un 
profund ecou în sufletele tuturor 
creatorilor, dornici ca opera lor să 
fie oglinda epocii noastre, reflec
tarea aspirațiilor poporului.

Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., Liviu Moldovan, prim- 
secretar al Comitetului regional 
U.T.C. Crișana, și alți vorbitori, 
.au subliniat că tineretul din țara 
noastră sprijină călduros politica 
externă a partidului și statului. 
Călăuzindu-se după principiile in
ternaționaliste care caracterizează 
politica partidului, U. T. C. și 
U.A.S.R. dezvoltă legături de prie
tenie frățească cu tineretul din ță
rile socialiste, legături prietenești 
de colaborare cu organizațiile de 
tineret și studenți revoluționare și 
democratice din diferite țări ale 
lumii. Prezența la acest congres a 
unui însemnat număr de reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
de pe toate continentele — au spus 
vorbitorii — ilustrează legăturile 
trainice ale U.T.C. pe plan inter
național.

în cadrul dezbaterilor au fost 
ascultate informări asupra lucră
rilor celor patru comisii pe pro
bleme. Informările au fost prezen
tate de Lucia Andreescu — din 
partea comisiei pentru activitatea 
în rîndurile tineretului muncito
resc ; Mureșel Popa — din partea 
comisiei pentru activitatea în rîn
durile tineretului sătesc; Florea 
Ispas — din partea comisiei pen
tru munca în institutele de învă
țămînt ; Andone Cumpătescu — 
din partea comisiei pentru proble
mele activității educative.

La dezbaterile comisiilor au luat 
cuvîntul 175 de delegați. Raporto
rii au arătat că discuțiile au avut 
un caracter concret, au prilejuit un 
util schimb de opinii și experiență, 
au ajutat la aprofundarea sarci
nilor ce revin organelor și orga
nizațiilor U.T.C. în perioada ce 
urmează. Au fost prezentate nu
meroase și valoroase propuneri și 
observații pentru sporirea contri

buției tineretului la realizarea sar
cinilor de producție în unitățile 
industriale și cele agricole. Un în
semnat număr de delegați au făcut 
propuneri cu privire la mai buna 
folosire de către ministere și or
ganizații obștești a mijloacelor 
puse la dispoziție de statul nos
tru pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și de viață 
ale tinerilor.

Alte propuneri s-au referit la 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
din școli și facultăți pentru spo
rirea contribuției lor în pregătirea 
profesională, dezvoltarea pasiunii 
pentru învățătură și cercetare 
științifică. Un număr însemnat de 
delegați s-au referit la munca e- 
ducativă desfășurată de organiza
țiile U.T.C., subliniind că aceasta 
trebuie să răspundă în mai mare 
măsură cerințelor și preocupărilor 
mereu sporite ale tinerilor, înlă- 
turîndu-se formele de activitate ce 
nu mai corespund etapei actuale și 
au o eficiență scăzută, folosin- 
du-se forme noi, variate, atractive.

O seamă de delegați s-au referit 
la munca Comitetului Central al 
U.T.C., făcînd propuneri pentru o 
îndrumare mai activă a organiza
țiilor locale, transmiterea cu mai 
mare operativitate a unor indica
ții, îmbunătățirea organizării unor 
activități pe plan central.

Raportorii au subliniat că dez
baterile din comisii, rod al contri
buției și gîndirii colective a dele
gaților, întregesc analiza profundă 
și multilaterală a activității U.T.C., 
făcută în ședințele plenare ale 
Congresului.

în legătură cu activitatea desfă
șurată în comisii, Congresul a ho- 
tărît ca lucrările acestora să fie 
cuprinse în întregime în procesul 
verbal al Congresului, iar noul Co- 
rnitdt Central al U.T.C. să studie
ze cu atenție toate propunerile 
făcute în comisii și să stabilească 
măsurile corespunzătoare pentru 
rezolvarea lor.

în cadrul lucrărilor au adus sa
lutul organizațiilor pe care le re
prezintă oaspeți sosiți de peste 
hotare : Adel Abdel Fattah, secre
tar al Uniunii Tineretului Socia
list Arab din Republica Arabă 
Unită ; Han de Leeuw, membru al 
Secretariatului Uniunii Generale a 
Tineretului din Olanda ; Samuel 
Bernardo Miguel, membru al Di
recțiunii Tineretului Mișcării Popu
lare de Eliberare din Angola ; Ju
lian Colmenarez, membru al Di
recției Naționale a Uniunii Tine
retului Comunist din Venezuela ; 
Behnam Petros, conducătorul de
legației Federației Tineretului De
mocrat din Irak ; conducătorul de
legației Ligii Tineretului Popular 
din Indonezia ; Radoje Stefano- 
vici, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Iugoslav ; Edwin James, 
conducătorul delegației Uniunii Ti
neretului Progresist din Guyana 
Britanică, al doilea vicepreședinte 
al organizației; Laszlo Pataki, se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară ; Bou-Akl Joseph, 
conducătorul delegației Uniunii 
Tineretului Democrat din Liban ; 
conducătorul delegației Organiza
ției Tineretului Popular din Iran ; 
Jan Mortensen, membru al Secre
tariatului Uniunii Tineretului Co
munist din Danemarca ; conducă
torul delegației Uniunii Tineretu
lui Comunist din Spania ; Hakola 
Voitto, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Uniunii 
Democratice a Tineretului Finlan
dez ; Pascual Latronico, membru 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din Uru
guay ; C. K. Chandrappan, se
cretar general al Federației Tine
retului din întreaga Indie ; Le 
Huu Van, conducătorul delegației 
Tineretului Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Joseph Tchatchoua, conducătorul 
delegației Tineretului Democrat 
din Camerun, Sergio Vargas, 
membru în Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Chile; Keita Diamandy, membru 
al Consiliului Național al Tinere
tului Revoluției Democratice Afri
cane din Guineea.

Oaspeții au vorbit despre con

Întîlnire cu reprezentanții 
tineretului vietnamez

Vineri dimineața tovarășul Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., a primit pe conducătorii 
delegației Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. D. Vietnam, 
Truong Dinh Bang, membru al Co
mitetului Executiv al Uniunii, și 
delegației Federației Tineretului 
pentru Eliberarea Vietnamului de 
Sud — Le Huu Van, membru al 
Comitetului Central al Federației,

Daruri oferite Prezidiului Congresului 
din partea delegațiilor străine

Conducători ai delegațiilor de 
peste hotare participante la lucrări 
au oferit Prezidiului Congresului 
daruri din partea organizațiilor de 
tineret pe care le reprezintă.

Primul secretar al C.C. al U.T.C., 
tovarășul Petru Enache, a mulțu
mit călduros oaspeților pentru 
darurile oferite subliniind că 
ele simbolizează prietenia stator

Sosirea unor delegații
Pentru a participa la lucrările 

celui de-al VIII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist, au 
mai sosit în Capitală : delegația 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Chile, condusă de Sergio Vargas, 
membru al C.C. al U.T.C.C.; dele

tribuția U.T.C. la marile realizări 
obținute de poporul român și la 
activitatea mișcării de tineret in
ternaționale. Ei s-au referit la 
probleme ale tinerilor din țările 
lor și au subliniat importanța 
dezvoltării continue a colaborării 
multilaterale dintre organizațiile 
democratice de tineret din lumea 
întreagă în lupta împotriva acțiu
nilor agresive ale imperialismului 
american, pentru pace și progres 
social in lume. Vorbitorii au urat 
succes lucrărilor Congresului 
U.T.C. și activității de viitor a 
organizației de tineret din țara 
noastră.

Prezidiul a anunțat apoi că pe 
adresa Congresului au sosit peste 
600 de telegrame și scrisori, trimi
se din toate regiunile țării, de 
comitetele organizațiilor de bază 
U.T.C. din uzine, fabrici, șantiere 
de construcții, unități agricole, 
instituții de învățămînt, de cultură 
și artă, din unități militare, din 
partea comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești ale U.T.C. în 
telegramele și scrisorile primite, 
tinerii transmit salutul lor entu
ziast Congresului, vorbesc despre 
succesele obținute în muncă și în 
activitalea obștească, își exprimă 
hotărirea de a munci cu sîrgulnță, 
de a-și pune elanul tineresc, toate 
forțele lor în slujba înfloririi pa
triei, pentru traducerea în viață 
a însuflețitoarelor sarcini stabilite 
de partid.

S-a dat apoi citire mesajelor de 
salut transmise Congresului de 
Tineretul Comunist din Belgia și 
de Tineretul Democrat din Sue
dia.

Prezidiul a anunțat apoi că la 
discuții s-au înscris 587 de dele
gați, din care 60 au luat cuvîntul 
în ședințele plenare. La propune
rea prezidiului, Congresul a apro
bat încheierea discuțiilor.

De la tribuna Congresului au 
fost exprimate în mod vibrant 
atașamentul profund, simțămintele 
de dragoste și recunoștință ale ti
nerilor de pe cuprinsul țării față 
de Partidul comuniștilor, condu
cătorul ferm, înțelept și clarvăză
tor al întregului popor. Dezbaterile 
au prilejuit reafirmarea hotărîrii 
U.T.C.-iștilor de a-și închina ener
gia și elanul tineresc înfăptuirii, 
împreună cu întregul popor, a mă
rețului program stabilit de cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Așa cum au arătat numeroși 
vorbitori, discuțiile ■ au constituit 
un amplu și rodnic schimb de ex
periență, au oferit bogate învăță
minte a căror aplicare în viață va 
contribui la ridicarea substanțială 
a activității organizațiilor U.T.C. 
în toate domeniile, la sporirea 
aportului tinerilor în opera de 
înălțare a patriei pe culmile pro
gresului și civilizației.

Congresul a votat hotărîri prin 
care aprobă :

— Raportul Comitetului Central 
al U.T.C. cu privire la activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist în 
perioada dintre Congresul -al
VII- lea și Congresul al VIII-lea al 
U.T.C. și sarcinile ce revin Uniu
nii Tineretului Comunist pe baza 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân ;

— Raportul și activitatea Comi
siei Centrale de Revizie.

Comisia de redactare și hotărîri 
a informat Congresul că au fost 
primite peste 600 de propuneri pen
tru îmbunătățirea proiectului Sta
tutului U.T.C. Majoritatea acestora 
se referă la probleme care privesc 
munca practică a organelor și or
ganizațiilor U.T.C. După ce a a- 
probat introducerea în proiect a 
unor modificări propuse, Congre
sul a votat în unanimitate Statu
tul, legea de bază a Uniunii Tine
retului Comunist.

Delegații au votat apoi în una
nimitate Rezoluția celui de-al
VIII- lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist.

Documentele au fost adoptate de 
Congres într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm tineresc. în ma
rea sală au răsunat, minute în șir, 
aplauze, ovații îndelungi.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

cu care a avut o convorbire tovă
rășească.

Cu acest prilej, în numele 
tineretului vietnamez, oaspeții 
au mulțumit tineretului, între
gului popor român și conducători
lor săi pentru sentimentele de prie
tenie și solidaritate, pentru spri
jinul acordat poporului vietnamez 
în lupta sa dreaptă împotriva in- 
tervenționiștilor americani.

nicită între Uniunea Tineretului 
Comunist din țara noastră și or
ganizațiile de tineret din dife
rite țări ale lumii. El a transmis 
acestor organizații salutul frățesc 
al tineretului român, urîndu-le noi 
succese în activitatea lor, în lupta 
pe care o desfășoară pentru pace 
și progres social.

gația Tineretului Adunării Demo
cratice Africane din Guineea, con
dusă de Keita Diamandy, membru 
al Consiliului Național al T.A.D.A.

Delegațiile au fost întîmpinatp 
de membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C. (Agerpres)

între 15 și 25 martie a.c., zia
ristul Sam Russell, redactor la zia
rul „Daily Worker", a făcut o vi
zită în țara noastră. S. Russell a 
vizitat obiective industriale, agri
cole, construcții de locuințe, insti
tuții culturale din diferite regiuni, 
a asistat la lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al U.T.C.

Cronica
DINEU OFERIT 

DE AMBASADORUL 
R. D. GERMANE

Cu prilejul lucrărilor celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei guverna
mentale mixte de colaborare eco
nomică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, vineri seara, ambasado
rul R. D, Germane la București, 
Ewald Moldt, a oferit un dineu.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, conducătorul de
legației române, și Julius Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, con
ducătorul delegației germane, pre
cum și membrii celor două dele
gații.

IERI, LA AMBASADA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

CEHOSLOVACE

Academia cehoslovacă de științe 
a ales la cea de-a XXI-a adunare 
generală a sa pe acad. Ilie Murgu- 
lescu ca membru de peste hotare 
al acestui for științific pentru acti
vitatea desfășurată în domeniul fi
zicii și chimiei, iar acad. Ștefan 
Milcu a fost distins cu medalia de 
argint „Pentru merite în domeniul 
științific și al umanității". Distinc
țiile acordate au fost înmînate vi
neri la amiază în cadrul unei fes
tivități care a avut loc la amba
sada Republicii Socialiste Ceho
slovace din București. Au luat par
te Roman Moldovan, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, academicieni, profesori, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, ziariști. Cu 
acest prilej, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, Cestmir 
Cisar, a exprimat urările cele mai 
călduroase pentru prosperitatea

• Ieri, la complexul de industrializare a lemnului din Si- 
ghetu Marm ției a intratjn funcțiune, cu întreaga capacitate, 
o nouă centrală termoelectrică. Ea produce abur supraîncălzit 
pentru necesitățile de producție și debitează energie electrică 
sistemului energetic național.

• La Uzinele metalurgice Unirea din Cluj a avut loc ieri 
un schimb de experiență organizat de Comitetul orășenesc 
Cluj al P.C.R. în legătură cu preocuparea organizațiilor de 
partid din înti eprinderile metalurgice pentru intensificarea 
propagandei tehnice. Au participat secretari ai organizațiilor 
de partid și responsabili cu propaganda și agitația ai comite
telor de partid, președinți ai sindicatelor și responsabili cu 
munca culturală din comitetele sindicale, ingineri șefi, res
ponsabilii cabinetelor tehnice, din toate întreprinderile meta
lurgice din Cluj.

• Ieri a avut loc la Oradea un simpozion pe tema „Dezvol
tarea științei, culturii și artei românești", la care au partici
pat oameni de știință, cultură și artă, cadre didactice și alți 
intelectuali din oraș. Simpozionul a fost susținut de acad. 
Aurel Avramescu, prof. univ. Gheorghe Dem Loghin și Ra.du 
Enescu, critic literar.

• Energeticienii Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej"-Galați au încheiat lucrările de construcție și au racordat 
la sistemul energetic național linia de înaltă tensiune de 110 
kilovolți de pe traseul Filești — stația de conexiuni a centra
lei electrotermice a combinatului. Noua linie va alimenta cu 
energie electrică laminorul de tablă groasă.

• A apărut „PRESA NOASTRĂ", revista Uniunii ziariști
lor din Republica Socialistă România — Nr. 2 (118) — 1966.

• Pianista Lydia Grychtolowna din R.P. Polonă va fi astăzi 
și mîine solista concertelor Filarmonicii de stat „George 
Enescu" din Capitală.

• Orașul Suceava a fost conectat la rețeaua centralelor telex 
automate. Noua centrală, înzestrată cu echipament de înaltă 
tehnicitate, poate deservi 40 de abonați cu posibilități de ex
tindere la 150. Suceava este al 14-lea oraș reședință de re
giune conectat la această rețea.

• La Sibiu, în zona hipodromului, a început construcția unui 
nou ansamblu de locuințe cu 1 722 apartamente. în acest an 
vor fi date în folosință primele 373 apartamente.

• La sate se desfășoară în aceste zile, din inițiativa 
CENTROCOOP, în librării și raioanele de librării din maga
zinele mixte ale cooperației de consum, concursul cu premii 
„Biblioteca personală — prieten de nădejde". După încheie
rea fazei finale a acestui concurs (31 iulie), se vor acorda câști
gătorilor peste 1 380 premii în cărți și obiecte în valoare to
tală de 200 000 lei.

• în zona orașului Medgidia, specialiștii întreprinderii de 
stat pentru explorări miniere au descoperit un important, zăcă- 
mînt de ape potabile, situat într-o regiune de calcare, la adîn- 
cirni de 200—400 m și cu o capacitate de debitare de apro
ximativ 4,5 milioane litri de apă pe zi.

• La tragerea Loto din 25 martie 1966 au fost extrase din urnă 
următoarele numere ;

85 63 72 43 55 77 65 74 69 89
Premii suplimentare : 89 33 63.
Fond de premii; 1 080 537 lei, din care report suplimentai- I 

109 146 lei.

La sfîrșitul vizitei, oaspetele a 
fost primit la C.C. al P.C.R. de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv 
și secretar al C.C. al P.C.R. A 
participat Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă cordială.

zilei
științei românești. Acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, a 
mulțumit pentru distincțiile acor
date, pentru prețuirea deosebită 
acordată oamenilor de știință din 
țara noastră de către Academia ce
hoslovacă.

CU PRILEJUL
ZILEI NAȚIONALE A GRECIEI

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Greciei, vineri seara ambasado
rul Greciei la București, Alexan
dre Cimon Argyropoulo, a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Gre

ciei, vineri a avut loc o seară cul
turală, organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Erau prezenți la ma
nifestare scriitorul Ion Pas, preșe
dintele I.R.R.C.S., Constantin Du
mitrescu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei, membri ai 
Grupului parlamentar român pen
tru relațiile de prietenie România- 
Grecia din M.A.N., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de știință și cultură. Au 
luat parte, de asemenea, Alexandre 
Cimon Argyropoulo, ambasadorul 
Greciei la București, membri ai 
ambasadei și alți membri ai cor
pului diplomatic.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., asistența a 
urmărit conferința intitulată „Ima
gini din Grecia", pe care a ținut-o 
Virgil Cîndea, directorul Secreta
riatului Asociației internaționale 
de studii sud-est europene. în con
tinuare a fost prezentat un pro
gram artistic, care a cuprins reci
tări din poezia greacă. Seara cul
turală s-a încheiat cu filmele do
cumentare „Amintiri din Elada" și 
„Imagini din Grecia".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

spectacol, mișcare, odihnă, la bucu
ria unanimă de a trăi, pe forme cit 
mai variate care, toate, compun pre- 
ful vie(ii. Tonalitatea cadrului, aerul 
lui specific, îi sporesc frumusețea, îl 
fac cald, prietenos, el devine pen
tru tine o relafie unica, neconfunda
bilă. Cînd zece localuri se fac în zece 
feluri, invesfifia economică e aproa
pe aceeași, dar sporul orașului în 
culoare, în capacitate relaxantă, e ne
măsurat mai mare. Variafia e un mare 
cîștig psihologic.

In orele libere ieși să-|i faci cum
părături. Dacă magazinul e bine or
ganizat, lucrul merge strună, iei totul 
cu ușurinfă, cumpărătura e aproape o 
plăcere. Dacă organizarea e rea, gî- 
tuită, stai la coadă. Ești în orele li
bere, cînd ar trebui să te bucuri că 
(i-ai dus munca pînă la capăt, și 
iafă-ie constrîns să stai, fără un motiv 
temeinic, în spatele celuilalt, într-o 
așteptare crispată, anfirelaxanlă. Unde 
e coadă, e lipsă de bună gos
podărire, fie în ritmicitatea servi
ciilor, fie în ritmicitatea aprovizionă
rii cufărei unităfi. O muncă dusă rău 
de cî(iva oameni corupe relaxarea 
atîtor altora. Dar cum relaxarea aces
tora, la rîndul ei, influențează pînă la 
un punct munca lor, iată că un ser
viciu prost organizai are o incidență, 
fie și infinitezimală, asupra altor ser
vicii. Invers, stimulînd calitatea re
laxării (prin punctualitatea aprovizio
nării și a altor servicii de uz imediat) 
se stimulează, pînă la un punct, 
calitatea muncii de a doua zi. E un 
factor psihologic de tinut în seamă.

Unii din semenii noștri duc nevoia 
de deconectare, de distragere, cam 
departe. Oricum am lua-o, alcoolismul 
e o proastă afacere pentru cel ce 
dorește să se relaxeze. El se întoarce 
a doua zi, în cîmpul responsabilității, 
Impufinat, nu sporit. El s-a relaxat o 
clipă, dilatîndu-se, dar dacă se dilată 
mereu, substanfa lui nu numai că ră- 
mîne aceeași (fiindcă nu-și dă o re
laxare reală, o cuprindere mai mare 
a lumii), ci se golește încetul cu în
cetul, nu mai are ce să exulte. Al
coolul stimulează uneori substanța, 
dar nu o înlocuiește, nu o creează. 
El se aplică pe zestrea psihologică a 
omului, mișcînd-o cîfeodată, arzînd-o 
cînd e excesiv. Calitatea relaxării mă
soară, înfr-un fel, și calitatea omului. 
Excesul de relaxare e de fapt refuz 
de calitate. (Aș adăuga că nici cali
tatea alcoolului nu e indiferentă în 
această relafie).

Relaxante sînf serbările, sărbătorile 
populare. Mi se pare că ar putea fi 
mai multe. Sîntem și am rămas un 
popor vesel, deși trecutul nu ne-a 
prea răsfă(at. Tradifia noastră nu cu
noaște carnavalele, nu a preluat de la 
strămoșii noștri marile lor saturnalii. 
Dar ea are un fond propriu de ser
bări și sărbători românești, pe un te
mei de datină folclorică. Serbarea po
mului de iarnă trece destul de ano
dină, deși are — lăsînd mistica la o 
parte — o bogată tradifie. Serbarea 
griului, a recoltelor, a viilor, pot gal- 
vaniza și însufleți pe fo(i cei unifi 
în același fel de simfire pămînteană.

Oricît de bune ar fi programele 
de televizor, relaxarea nu poate să 
rămînă o nestîrșită contemplare pa
sivă, așa cum o înfeleg unii. O prea 
lungă pasivitate în loc să refacă for
jele spirituale, le amorfește. (Am ex
plicat altădată cum sportul practicat 
numai din tribună șablonizează). A 
cere totul de la imagine, a cere fotul 
de la ce fac alții pe peliculă, în
seamnă a întrerupe din ce în ce mai 
mult dialogul viu cu lumea, a rămîne, 
spiritualicește, un receptor. Copiii 
prea telegenizafi, maturii prea spec- 
tatoriza)i, pierd aptitudinea sponta
neității, capătă o anumită inerfie care 
lasă urme. Te deslinzi cînd vezi pe 
alfii, dar nu cînd vezi numai pe alții. 
Răgazurile sînt făcute să luăm contact 
și cu noi înșine.

Acest răgaz, noi îl avem. Multe alte 
cetăfi ale lumii precipitate de concu
rentă, încep să-l piardă. Vacarmul 
marelui Moloch capitalist împinge oa
menii într-o frenezie a supersolicilă- 
rii, a superrandamentului, a supercîș- 
tigului. Avem, în această tară a mă
surii, în acest timp al solidarității în
tre cei ce muncesc, de păstrat scara 
umană a activităților noastre, a rela
xărilor noastre. Să putem sta pe ban
că, în mijlocul unei străzi vesele, cu 
conștiința că cei ce mișună în jurul 
nostru participă ca și noi la răgaz 
pentru că participăm cu to(ii la mun
ca. Că cei care dansăm într-un local 
astă-seară, intrăm în schimbul de 
mîine dimineață al construcției. Că 
dacă ne relaxăm în diferite feluri, în 
timpul doi, ne-am luat împreună în 
timpul unu aceeași sarcină de răs
pundere. Că dacă avem fiecare rit
mul nostru propriu în orele de răgaz, 
configurăm împreună prin armonia 
alternantelor ritmul mare, pulsul neîn
trerupt al construirii socialismului.

CUM EVREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în 

nordul șt vestul țării, menținîndu-se 
călduroasa în rest. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin in ’Munte
nia și Dobrogea ; local în .nordul 
Moldovei, Transilvania, Banat și 
izolat în Subcarpații sudici a plouat. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila intre 3 grade la Baia Mare și 
18 grade la Videle, Alexandria, 
București și Pătîrlagele. în Bucu
rești : Vremea s-a menținut căldu
roasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 martie. In țară : Duoă 
o răcire trecătoare, vremea se în
călzește treptat. Cerul va fi mai 
mult noros la început, apoi va de
veni variabil. Vor cădea precipitații 
locale. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 5 și 5 grade, iar ma
ximele intre 5 și 15 grade. Mai ri
dicate la sfîrșitul intervalului. In 
București : Vremea se încălzește 
treptat. Cerul va fi mai mult noros. 
Temporar ploaie la începutul inter
valului.



VIATA INTERNAȚIONALA VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
ECUADOR

Armata 
în stare 
de alarmă
® Demonstrații la Quito 
® Grevele de protest 

se extind
QUITO 25 (Agerpres). — De pa

tru zile, activitatea economică din 
principalul centru industrial și co
mercial al Ecuadorului, Guayaquil, 
este paralizată de greva declanșată 
la chemarea camerelor de comerț, 
industrie și agricultură din locali
tate. Greva, constituind o acțiune 
de protest împotriva introducerii 
de către junta militară a unor noi 
impozite, a cuprins și alte orașe 
ecuadoriene, printre care Cuenca, 
Ambata și Rio Bamba.

în capitala țării, Quito, 2 000 de 
studenți au demonstrat purtînd 
pancarte cu inscripțiile: „Jos 
cu junta militară !“, „Libertate, li
bertate „Vrem constituție !“. 
Poliția a intervenit folosind gaze 
lacrimogene pentru împrăștierea 
demonstranților. Au fost arestați 
10 conducători ai studenților.

QUITO 25 (Agerpres). — Junta 
militară ecuadoriană a convocat o 
reuniune de cabinet la care a discu
tat situația din țară creată ca urma
re a grevei declarată marți de Ca
mera de comerț din Guayaquil, prin
cipalul centru industrial și comer
cial din Ecuador. Potrivit agenției 
Prensa Latina, junta militară este în
grijorată de faptul că mișcarea re
vendicativă intensifică manifestații
le politice în sprijinul revenirii la 
ordinea constituțională. După reu
niunea cabinetului au fost adoptate 
noi măsuri represive. Unitățile mili
tare au fost puse în stare de alarmă 
In timp ce pe străzile din capitală și 
din principalele orașe din provincie 
forțe de poliție patrulează în perma
nență zi și noapte.

„SHUNT0“- ediția 1966
In piaja satului olimpic 

din Tokio și-au dat întîl- 
nire 320 000 de muncitori, 
funcționari și reprezen
tanți ai intelectualității, 
pentru a participa la un 
miting. După terminarea 
mitingului, pe străzile ca
pitalei a avut loc o impu
nătoare demonstrație de 
masă. Concomitent, ase
menea mitinguri și de
monstrații au fost orga
nizate în 200 orașe din ar
hipelag, antrenînd circa 
2 milioane de cetățeni. De 
12 ani, masele inundă 
străzile, în cadrul „lupte
lor de primăvară" — așa- 
numitele „shunto" — ale 
proletariatului japonez.

In fruntea acțiunilor re
vendicative se află șl 
anul acesta Consiliu) ge
nerai al sindicateloi din 
Japonia (SOHIO) — cea 
mai mare centrală sindi 
cală din țară (4,5 milioane 
membri). Programul și o- 
biectivele actualei „ofen
sive de primăvară" au 
fost stabilite la cel de-al 
XXX-lea Congres extraor
dinar al acestei organiza
ții, ținut la începutul lui 
februarie. Cu această 
ocazie s-a hotărît ca cele 
patru valuri ale ofensivei 
să fie organizate la 27 
februarie, 15 martie, 28 
martie și, în sfîrșit, de-a 
lungul întregii luni apri
lie. Ca obiective princi
pale au fost stabilite: spo
rirea salariilor oamenilor 
muncii, redarea dreptu
lui de grevă funcționa

Franța va trimite S. U. A. 
încă o notă?

Relatarea agenției United Press
PARIS 25 (Agerpres). — Generalul 

de Gaulle intenționează să adreseze 
președintelui Johnson, într-un viitor 
apropiat, o notă de avertisment, ce- 
rînd retragerea neîntîrziată a trupe
lor americane și a bazelor militare ale 
N.A.T.O. de pe teritoriul Franței — 
informează agenția United Press, ci
tind surse guvernamentale franceze. 
Această hotărîre ar constitui, potrivit 
surselor amintite, răspunsul la ultima 
scrisoare a președintelui Johnson în 
legătură cu situația actuală din 
N.A.T.O.

WASHINGTON 25 (Agerpres).— 
într-o conferință de presă ținută 
vineri, secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a declarat că S.U.A., 
înainte de a angaja negocieri cu 
Parisul, așteaptă de la Franța pro
puneri precise privind intențiile 
sale față de N.A.T.O. S.U.A. și cei
lalți membri ai N.A.T.O., a spus 
Rusk, vor continua consultările în 
problemele ridicate de colaborarea 
viitoare în cadrul N.A.T.O.

CARTEA ALBĂ 
a Ministerului 
de Externe 
ai R. D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres). — La 25 
martie Departamentul presei și 
informațiilor al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o Carte Albă 
intitulată „Crimele de război ale 
Statelor Unite in Vietnamul de 
nord".
în document — relatează agenția 

V.N.A. — se arată că începînd din 
februarie 1965, imperialiștii ameri
cani au întreprins un adevărat 
război de distrugere împotriva 
R. D. Vietnam.

Cartea califică atacurile aeriene 
americane împotriva R. D. Viet
nam, care este o țară independen
tă și suverană, ca o manifestare 
de „agresiune fățișă, de barbarie și 
tîlhărie" și cere încetarea imedia
tă și necondiționată a bombarda
mentelor și a altor acțiuni militare 
îndreptate împotriva R. D. Viet
nam . „Guvernul Statelor Unite, se 
spune în document, trebuie să re
tragă din Vietnamul de sud toate 
forțele militare și întregul arma
ment al Statelor Unite și al țărilor 
satelite și să dea posibilitate po
porului din Vietnamul de sud să-și 
rezolve singur treburile sale in
terne". Poporul vietnamez și 
guvernul R. D. Vietnam fac un apel 
către toate țările lumii să ia mă
suri pentru a opri agresiunea im
perialiștilor americani în Vietnam 
și a sprijini lupta dreaptă a po
porului vietnamez. „Poporul viet
namez este profund convins, se 
spune în încheierea cărții, că spri- 
jinindu-se pe hotărîrea sa, precum 
și pe ajutorul și simpatia popoa
relor din întreaga lume, va ieși vic
torios în eroica sa luptă patrio
tică".

rilor și muncitorilor din 
întreprinderile de stat și 
comunale, cit și lupta 
împotriva creșterii prețu
rilor. In ce privește re
vendicările politice, oa
menii muncii japonezi 
și-au pus ca țel să în
cheie campania pentru 
strîngerea celor 40 de mi
lioane de semnături, în 
sprijinul luptei poporului 
vietnamez.

Este cunoscut că în anii 
de după cel de-al doilea 
război mondial, economia 
japoneză a cunoscut un 
ritm de dezvoltare mai 
înalt decît în alte țări ca
pitaliste. Prin volumul glo
bal al producției sale in
dustriale Japonia ocupă 
în prezent locul IV în lu
mea capitalistă. Producti
vitatea muncii sporită 
a dus la creșterea be
neficiilor trusturilor, dar a 
contribuit prea puțin la 
îmbunătățirea situației 
muncitorilor japonezi. Da
tele statistice atestă că 
în perioada 1960—1964, 
socotită drept „perioadă 
de înflorire", nivelul me
diu al salariilor a crescut 
cu 19,4 la sută, în timp ce 
veniturile monopolurilor 
— cu 160 la sută. Munci
torii japonezi continuă să 
primească salarii de pes
te două ori mai mici de
cît cei din alte țări capi
taliste dezvoltate. In în
suși sistemul de salari
zare există diferențieri 
sensibile în dependență 
de sex șl vîrstă, de mări-

mea întreprinderii, forma 
de angajare etc. Salariul 
mediu lunar al femeilor în 
1964 reprezenta, de pildă, 
doar 47 la sută din sala
riul bărbaților. Potrivit ci
frelor din „Cartea albă" 
în problemele muncii pe 
anul 1964, persoanele în 
vîrstă de pînă la 19 ani 
primeau doar ceva mai 
mult de 1/4 din salariul 
muncitorilor maturi.

De mai mulți ani una din 
principalele revendicări 
ale sindicatelor este obți
nerea unor salarii la nive
lul productivității muncii, 
cit și fixarea unui minim 
de salarii unic și garan
tat pe întreaga țară, cu 
abolirea discriminărilor 
existente. Mai ales acum, 
cind conjunctura econo
mică a țării a devenit mai 
nefavorabilă, importanța 
acestei revendicări a cres
cut. Dificultățile econo
mice sînt însoțite de o 
creștere a falimentelor, 
deoarece în urma pu
ternicei concurențe a ma
rilor monopoluri societă
țile mici și mijlocii nu 
reușesc să supraviețuias
că. In total în cursul anu
lui 1965 au dat faliment 
6 141 firme, odată și ju
mătate mai multe decît 
în anul 1964. Șomajul to
tal, cit și „concedierile 
temporare* s-au înmulțit.

Ca urmare a acțiunilor 
de masă desfășurate în 
primăvara anului trecut, 
oamenii muncii japonezi 
au obținut sporirea sala

ASSUAN 25 (Agerpres). — Andră 
Malraux, ministru francez de stat în
sărcinat cu problemele culturale, care 
face o vizită în Republica Arabă U- 
nifă, a acordat la Assuan reprezen
tanților presei un interviu în care a 
răspuns, printre altele, la întrebări le
gate de criza N.A.T.O. El a arătat 
că astăzi se ridică întrebarea dacă 
N.A.T.O. este un „sistem de apărare 
europeană" sau „o unealtă america
nă". In primul caz, a subliniat el, 
Fran(a este îndreptățită să-și mențină 
sistemul său de apărare națională. Pe 
de altă parte, „dacă N.A.T.O. este o 
unealtă americană, aceasta ar însem
na ca armata franceză să fie o parte 
componentă a acestei unelte, ceea ce 
este contrariu politicii președintelui 
de Gaulle".

Malraux a adăugat că ideea sub
ordonării față de o mare putere este 
respinsă de toate națiunile lumii. Iar 
Franfa trebuie să-și mențină existen
ta sa națională și individuală.

Un jaWar de

5000 de pagini
Încheierea anchetei in cazul Ben Barka

PARIS 25 (Agerpres).
— Ancheta în cazul ră
pirii liderului opoziției 
marocane, Ben Barka, 
s-a încheiat. Judecăto
rul de instrucție Zollin
ger a remis joi dosarul 
procuraturii în vederea 
redactării „rechizitoriu
lui definitiv". Se apre
ciază că dosarul cu
prinde peste 5 000 de 
pagini. După redactarea 
rechizitoriului, dosarul 
va reveni probabil ju
decătorului de instrucție

pentru a fi trimis Curții 
de Apel, singura în mă
sură să inițieze un pro
ces. Acest for ar putea 
însă să considere an
cheta incompletă și să 
restituie dosarul în ve
derea unor cercetări 
suplimentare. • Agenția 
France Presse dă glas 
întrebării pe care și-o 
pun toți acei care au 
urmărit ancheta : a reu
șit oare judecătorul 
Zollinger să facă lumină 
deplină ? „Cu siguranță

Vineri, Tribunalul Suprem al R. D. Germane l-a condamnat la moarte 
pe „medicul" SS Horst Fischer, care a contribuit la asasinarea a zeci 

de mii de internați în lagărul de exterminare de la Auschwitz

riilor cu aproape 10 
la sută. Dar cam în a- 
ceeași proporție au cres
cut într-un an și prețurile 
la bunurile de consum. 
Este sensibilă creșterea 
tarifelor la transporturile 
pe căi ferate și linii de 
autobuz. în acest context 
lupta pentru garantarea 
unui minim de salarii se 
îmbină cu cea îndreptată 
împotriva scumpirii vieții.

încă din 1948 muncitori
lor și funcționarilor din în
treprinderile de stat și co
munale li s-a interzis să 
declare grevă, iar din 
1963, tribunalul suprem a 
adoptat hotărîrea de a-i 
trage la răspundere pen
tru orice fel de activitate 
grevistă. După părerea 
sindicatelor, acest lucru 
intră în contradicție cu 
principiile celei de-a 87-a 
convenții a Organizației 
Internaționale a Muncii, 
la care Japonia, ca mem
bră a acestei organiza
ții, ar trebui să ade
re, din punct de vedere 
juridic. Tratativele desfă
șurate în această proble
mă, între reprezentanții 
Partidului liberal-demo
crat, de guvernămînt, și 
reprezentanții Partidului 
socialist, cit și cele din
tre reprezentanții sindica
telor și ai partidului de 
guvernămînt, n-au dus la 
nici un rezultat.

Experiența celor 11 pri
măveri de luptă a învățat 
proletariatul japonez că 
izvorul succeselor acțiu-

„Afacerea Starfighter"
In Bundestag

Ovații la Portland 

la spectacolul „Ciocirliei"
Așa cum pronosticau în ajun 

unii observatori politici la Bonn, 
dezbaterea de joi din Bundestag 
în „afacerea Starfighter" s-a în
cheiat fără nici un vot.

Dacă este prea devreme pentru 
a consemna reacțiile opiniei publi
ce, din cele ce au precedat dezba
terea se știe totuși că „afacerea" a 
trezit de mai multe luni o anumi
tă agitație în urma semnalelor de 
alarmă din presă, culminînd recent 
cu articolul din săptămînalul „Der 
Spiegel", considerat ca un adevă
rat rechizitoriu la adresa autorită
ților ce răspund de construirea, 
sub licență vest-germană, a avio
nului american „F 104-Starfighter". 
Aceste semnale au fost intercepta
te de public, în rîndul căruia și-a 
făcut loc un sentiment de neliniște.

într-adevăr, numărul de acciden
te survenite la avioane de acest tip 
a cunoscut, în ultimii ani, o curbă 
crescîndă, în care este cuprins și 
numărul piloților uciși. O dată cu 
aceasta, contribuabilii au început 
să-și pună și ei anumite întrebări 
în legătură cu programul extrem

nu", răspunde agenția, 
amintind o serie de ob
stacole de care s-a lo
vit judecătorul în înde
plinirea dificilei sale în
datoriri : tăcerea com
pletă a ofițerului de po
liție Souchon, care re
fuză să explice în mod 
logic cum a devenit im
plicat în această răpire, 
poziția autorităților ma
rocane de respingere a 
demersurilor justiției 
franceze etc.

■ lamm w

nilor sale este unitatea. în 
această primăvară mili
oane de oameni pășesc în 
lînduri strînse pe străzile 
orașelor cerînd să li se 
respecte interesele.

Marile mișcări muncito
rești din Japonia vădesc 
încă o dată hotărîrea cla
sei muncitoare, a maselor 
de oameni ai muncii din 
această țară de a-și do- 
bîndi drepturile lor legiti
me, de a lupta împotriva 
exploatării, pentru apă
rarea cuceririlor demo
cratice, pentru elibera
rea țării lor din strînsoa- 
rea bazelor militare ame
ricane, împotriva încercă
rilor de a atrage Japonia 
în agresiunea S.U.A. din 
Vietnam.

Radu BOGDAN

La „Cimitirul radioactiv" din Ai
ken (statul Carolina de sud) se 
fac pregătiri pentru îngroparea 
cantității de peste 1 500 tone de 
pămînt strîns din regiunea spanio
lă Palomares, care se presupune 
că este contaminat de bomba „H" 
pierdută de avionul american. Pă- 
mîntul va fi pus mai întîi în re
cipiente speciale cu o capacitate 
de 208 litri, după care va fi în
gropat la o adîncime de peste 
trei metri în tranșee ce au fost 
deja săpate. Creat în anul 1953, 
„cimitirul radioactiv" din Aiken 
cuprinde pînă în prezent tone de 
reziduuri radioactive americane. 
Un personal numeros, echipat cu 
costume speciale, supraveghează 
în permanență aceste reziduuri. 

de costisitor de înzestrare a avia
ției militare cu acest tip de aparat 
— circa 7 miliarde de mărci — în 
care fiecare aparat ce ia drumul 
cimitirelor de fiare vechi înregis
trează un pasiv de 7 milioane.

Agențiile de presă relatează că 
ministrul apărării, von Hassel, a 
făcut joi o nouă pledoarie în fa
voarea programului „Starfighter". 
Opoziția l-a criticat în termeni vii 
pe actualul ministru. Printre cei 
mai vehemenți oponenți s-a ilus
trat deputatul Helmut Schmidt 
(P.S.D.) care, amintind o afacere 
asemănătoare din Elveția, a spus : 
acolo, cei răspunzători „și-au dat 
demisia"...

Dezbaterea din Bundestag s-a 
încheiat. Dar dincolo de zidurile 
parlamentului ea continuă în dife
rite chipuri, printre care și plîn- 
gerile depuse la diferite parchete, 
„pentru omor prin imprudență", din 
partea familiilor îndoliate ale pilo
ților care au avut neșansa să zboa
re cu „Starfighter".

E. M.

Un interviu 
ai lui J. Dieckmann

BERLIN 25 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției 
A.D.N. cu prilejul apropiatei ani
versări a 20 de ani de la crearea 
Partidului Socialist-unit din Ger
mania, prof. dr. Johannes Dieck
mann, președintele Camerei popu
lare a R. D. Germane, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a 
arătat că unirea celor două mari 
partide muncitorești — Partidul 
comunist din Germania și Parti
dul socialist din Germania — a 
constituit fundamentul alianței tu
turor forțelor democratice din 
R.D.G. „Prin aceasta, a spus el, 
a fost creată pentru prima oară în 
istoria Germaniei premisa pentru 
o colaborare rodnică a partidului 
clasei muncitoare cu toate forțele 
democratice". Ca un factor impor
tant al acestei colaborări, J. Dieck
mann a menționat „identitatea de 
vederi în problemele hotărîtoare 
ale politicii externe". Toate parti
dele au aprobat principiile funda
mentale ale unei politici a păcii, 
înțelegerii și prieteniei între po
poare".

în legătură cu probleme interne, 
Johannes Dieckmann a subliniat 
strînsa colaborare dintre partidele 
din blocul democratic în rezolva
rea acestora. Aceste partide, a ară
tat el, „văd în sarcina care se pune 
astăzi, a desăvîrșirii construcției 
socialiste, cauza lor comună". El 
a adăugat în încheiere că această 
colaborare va continua să se întă
rească pe viitor.

Laburiștii rămîn 
favoriți în alegeri

Campania electorală din An
glia a intrat în ultima săptă- 
mînă. Ultimul sondaj al Institu
tului Gallup relevă că laburiștii 
au un avantaj de 8 la sută față 
de conservatori în timp ce cu o 
săptămînă în urmă avantajul 
era de 10. Ziarul „Daily Express’ 
publică vineri rezultatele son
dajului efectuat de colaborato
rii săi în cadrul căruia cei inte- 
rogați s-au pronunțat în propor
ție de 49,5 la sută pentru labu
riști (față de 50 la sută săptămî- 
na trecută). Dar aproape toți 
observatorii consideră că labu
riștii rămîn favoriții viitoarelor 
alegeri.

PORTLAND. „Un auditoriu 
entuziast, de aproximativ 

2 000 de persoane, a ovaționat 
tumultuos, în picioare, spectaco
lul prezentat miercuri seara în 
orașul Portland (statul Oregon 
S.U.A.) de Ansamblul folcloric 
românesc „Ciocîrlia", care se

Plenara C.C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 25 (Agerpres). — La 25 
martie a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar la care au fost dis
cutate probleme referitoare la 
stabilirea datei și pregătirea celui 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar. Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, a pre
zentat un raport. Plenara a adop
tat hotărîrea de a convoca cel 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar la 8 noiem
brie 1966.

Ordinea de zi a congresului cu
prinde : Raportul Comitetului Cen
tral al P. C. Bulgar — rapor
tor Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar; Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C. Bulgar — raportor Todor Pra- 
hov, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie; Alegerea or
ganelor centrale ale partidului.

BUDAPESTA

Ședința Consiliului 
de Miniștri

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că la Buda
pesta a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al R. P. Un
gare în cadrul căreia Gyula Kallai, 
președintele guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, a prezentat o dare de seamă 
cu privire la convorbirile purtate 
în Republica Socialistă România.

Consiliul de Miniștri a luat, de 
asemenea, cunoștință de darea de 
seamă cu privire la apărarea îm
potriva inundațiilor din iarnă șl 
primăvară, după care a adoptat 
hotărîri în vederea lichidării pa
gubelor pricinuite de acestea.

încăierare în 

siîd-coreean

Retrași într-o sală, 
deputății guvernamentali 
au votat., singuri 
bugetul

SEUL 25 (Agerpres). — Cea de-a 
55-a sesiune extraordinară a Adună
rii Najionale a Coreei de sud s-a 
desfășurat într-o atmosferă încordată 
datorită disensiunilor dintre partidul 
de guvernămînt și opozijie. Faptul 
că Partidul democrat republican de 
guvernămînt a reușit să treacă prin 
comisia bugetară așa-numitul proiect 
de buget „completat ți îmbunătățit"

Politica de apartheid 
în dezbaterea comisiei 
de experți a O. N. U.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Intr-un raport al Comisiei de ex
perți a O.N.U. pentru politica de 
apartheid a guvernului R.S.A. se 
arată că numai în ultimele șapte 
luni peste 150 de cetățeni ai R.S.A. 
au fost aruncați în închisorile din 
Pretoria, Johannesburg și Kanes- 
tone, iar șase din ei au fost uciși 
sub pretextul că au făcut parte 
din „organizații nelegale", s-au o- 
cupat cu „activități subversive", 
au răspîndit și au citit „literatură 
interzisă".

Președintele Comitetului de ex
perți ai O.N.U. pentru politica de 
apartheid a guvernului R.S.A., 
Achkar Marof (Guineea), a decla
rat că Adunarea Generală a O.N.U, 

află într-un turneu prin State
le Unite", transmite agenția A- 
ssociated Press. Publicul care 
umplea sala pînă la refuz, se 
arată în continuare, a cerut re
petarea unor numere ale specta
colului plin de viață al româ
nilor.

Convorbiri de partid 
chino-vietnameze

PEKIN 25 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații a- 
nunță că o delegație a Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
condusă de Le Duan, prim-secre
tar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, a făcut o 
vizită de prietenie în R. P. Chi
neză. Delegația a avut convorbiri 
cordiale cu o delegație a C.C. al 
P.C. Chinez, condusă de Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez.
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LONDRA. La Institutul regal 
de relații internaționale a 

avut loc vineri o întrunire con
sacrată comemorării a 25 de ani 
de la moartea lui Nicolae Titu- 
lescu. Au participat membri ai 
Institutului — profesori univer
sitari, personalități în domeniul 
științei și istoriei, ziariști. Cu 
acest prilej, Alexandru Lăzărea- 
nu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Londra, a 
evocat personalitatea lui Nicolae 
Titulescu.

SS MOSCOVA. La 25 martie s-a 
™ deschis la Moscova o expozi
ție în care sînt prezentate diverse 
produse ale industriei ușoare și 
alimentare sovietice. în aceeași 
zi, expoziția a fost vizitată de L. 
Brejnev, A. Kosîghin, N. Pod- 
gornîi și de alți conducători de 
partid și de stat. In timpul vizi
tei — relatează agenția TASS 
— ei au subliniat necesitatea lăr
girii producției bunurilor de larg 
consum și a îmbunătățirii calită
ții lor.

Eg ATENA. Guvernul grec a 
hotărît ca șeful statului ma

jor în Ministerul Apărării Națio
nale al Greciei, generalul Tsola- 
kas, să nu ia parte la Conferința 
șefilor de stat major ai „frontului 
sudic" al N.A.T.O., care urmează 
să aibă loc la sfîrșitul lunii la 
Ankara.

g® PARIS. Primul ministru al In- 
diei, Indira Gandhi, a fost pri

mit la 25 martie la Palatul Elysăe 
de președintele Franței.

parlamentul

pe anul 1966, a provocat o Indignare 
vie pe băncile opoziției, care a cul
minat printr-o încăierare a deputafilor 
care fac parte din comisia mențio
nată. Deputății au sărit pe tribuna 
prezidiului, au răsturnat mesele, au 
smuls microfonul și l-au deposedat 
pe președintele comisiei de ciocanul 
prezidențial.

Folosindu-se de încăierare, depu
tății partidului de guvernămînt s-au 
retras într-o altă sală unde au votat 
singuri proiectul de buget. Opoziția 
fafă de bugetul „îmbunătățit" se da
torează faptului că cercurile guver
nante încearcă să-și creeze cu aju
torul lui un fond financiar pentru a- 
legerile parlamentare și preziden
țiale care vor avea loc în aprilie- 
mai anul viitor.

și diverse comisii au adoptat nu
meroase rezoluții în problema te
ritoriului Africa de sud-vest, în 
care guvernul R.S.A. duce aceeași 
politică de apartheid, dar acestea 
nu și-au dovedit eficiența. Cercuri 
de afaceri și politice dintr-o serie 
de țări occidentale (S.U.A., Anglia 
etc.), a spus el, continuă să men
țină cele mai strînse legături cu 
regimul din R.S.A. Numeroase 
companii americane desfășoară un 
comerț larg în această țară și in
vestesc sume mari în diversele 
ramuri ale economiei ei. Compa
niile engleze, la rîndul lor, con
struiesc în apropiere de Johan
nesburg o uzină pentru fabricarea 
de avioane cu reacție.
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