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DEZVOLTAREA SI 
FOLOSIREA EFICIENTĂ
A POTENȚIALULUI
ENERGETIC NAȚIONAL

Ing. Emil DRĂGÂNESCU
ministrul energiei electrice

Pentru a menține avansul e- 
nergetic necesar dezvoltării eco
nomice a țării, producția de ener
gie electrică urme”" 
în acest a 
peste nive 
în cadrul 
-3,8 miliard 
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; socialistă a tării 
al de producție pre- 
•ealiza atît prin utili- 

"bună a capacităților 
rit și prin darea în 
la termen sau înainte 
a noi agregate energe- 

,o7 voi- intra în funcțiune
primul grup de 315 MW de la Cen
trala electrică de termoficare Cra
iova — cel mai mare agregat ter- . 
moenergetic care se instalează în 
prezent în tară — al doilea agre
gat de 200 MW de la Centrala ter
moelectrică Luduș, un grup de 100 
MW la Centrala de termoficare 
pucurești-sud și altele. Cu aceste 
Capacități noi vom reuși să dăm 
n funcțiune, în primii doi ani ai 
incinalului, practic jumătate din 
ritrcaga putere prevăzută a fi in- 

i talată în cei cinci ani. Totodată,
, vor desfășura în ritm susținut 

lucrările pe șantierul sistemului 
hidroenergetic și de navigație de 
la' Porțile de Fier, pe șantierul hi
drocentralei Lotru, precum și pe 
șantierele termocentralelor de la 
Deva, Constanța, Borzești.

Statul nostru alocă fonduri impor
tante pentru dezvoltarea energeti
cii. Acum, la început de an, putem 
spune că sînt create condiții fa
vorabile pentru ca lucrul să se des
fășoare în ritm susținut la toate 
unitățile în construcție. Obiectivele 
noi sînt cunoscute și nominalizate, 
documentația de execuție este ela
borată pentru întregul an în pro
porție de 90 la sută, livrările de e- 
chipamente vor fi asigurate la ter
menele necesare. Sarcina principa
lă a beneficiarilor, proiectanțiloc și 
constructorilor este de a fructifica 
din plin experiența cîștigată pînă 
acum pe șantierele energetice și, 
pe această bază, să asigure utili
zarea cea mai eficientă a fiecărui 
leu investit. Aceasta ne obligă să 
luăm asemenea măsuri și să între
prindem acțiuni concrete în vede
rea organizării științifice a lucră
rilor pe șantiere, folosirii din plin 
a utilajelor și mecanismelor, a 
forței de muncă.

Aș dori să amintesc că, datorită 
în principal creșterii capacităților 
instalate, în ultimul an s-au eli
minat aproape complet limitările 
în alimentarea cu energie elec
trică a unor consumatori industri
ali. Este o realizare importanță, 
dacă ținem seama de neajunsurile 
pe care asemenea limitări le pro
voacă în 
producției, 
buie să 
activitatea 
că lipsuri

desfășurarea ritmică a 
Cu toate acestea, tre- 
recunoaștem că în 
noastră persistă în- 

_  ___ în asigurarea unei 
depline continuități în furnizarea 
energiei electrice. Numărul de înJ 
treruperi, de deranjamente, chiar 
de avarii în funcționarea instala
țiilor energetice este încă mare 
și lichidarea lor durează prea 
mult. Ministerul nostru a organi
zat. din indicația conducerii de 
partid și de stat, o acțiune com
plexă pentru a depista și a li
chida cauzele și focarele de între
ruperi din rețeaua de transport și 
distribuție a energiei electrice. Cu 
acest prilej s-au examinat amă
nunțit, în toate unitățile de ex
ploatare, starea tehnică a instala
țiilor, organizarea întreținerii și re
parației acestora, nivelul de pregă
tire a cadrelor de muncitori și 
tehnicieni. în același timp, partici
parea la analizele energetice ini
țiate pe linie de partid în fiecare 
regiune ne-a permis o confruntare 
cu consumatorii, o cunoaștere mai 
bună a cerințelor acestora și a de
ficiențelor noastre. în urma studii
lor și analizelor întreprinse, au 
fost întocmite planuri concrete de 
măsuri, care sînt în curs de apli
care. Sîntem hotărîți ca în acest 
an să aducem o îmbunătățire sub

ÎN ZIARUL DE AZI EFICIENȚA
B Reducerea consumului de metal 

depinde în mare măsură de 
nivelul proiectării

B „Ascensorul” are nevoie 
de reparații

■ Osmoza tradiției și a 
spiritului modern in artă

Colectivele întreprinderilor

iși iau angajamente pentru ridicarea
nivelului calitativ al activității economice

UZINA DE ȚEVI ROMAN
tronica’ este hotărît să 
ridice permanent perfor
manțele produselor sale, 
pentru a corespunde în

măsură mai mare exigen
țelor sporite ale cumpără
torilor.

DISCUȚIILOR
LUCRU

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Uzinei de țevi 
Roman, participînd activ 
în aceste zile la dezbate
rea planului pe 1967, au

scos la iveală noi rezerve 
interne pe seama cărora 
se angajează să depă
șească prevederile pla
nului cu :

— 4 500 000 lei la producția globală ;
— 4 000 000 lei la producția marfă vîndută șl

încasată ;
— 0,2 la sută la productivitatea muncii;
— 1 000 000 lei economii la prețul de cost;
— 2 000 000 lei la beneficii;
— 1 000 tone de țevi.

ȘANTIERUL NAVAL 
GALAȚI

Dar se întîmplă sîteoda- 
tă să plecăm de la ase
menea întîlnlrl cu senti
mentul pe care-1 avem 
cînd mergem pe aceeași 
stradă în mod curent iără 
a mai percepe numărul 
caselor, grosimea copa
cilor, denivelările trotua
relor, iiindcă au intrat în 
universul cotidian. Nu se
sizăm, cu alte cuvinte, 
nimic deosebit, decît a- 

o schimbare
are loc : deschi

derea unui șan
tier, spargerea 
asfaltului, ame
najarea unui 
colț verde etc. 

Cum se ajun
ge la 
nea

care
dezinteres 

lene

tunci cînd 
vizibilă

De trei

aseme- 
stări de 
generea- 
și apa- 

spirituală ?

lucruri, 
ză 
tie, 
După părerea mea, una 
dintre explicații este ru- 
tinizarea, șablonizarea, 
transformarea întîlnirilor 
care ar trebui să iie — 
totdeauna — adevărate 
izvoare de înțelepciune și 
lumină, în ceremonialuri 
seci, lipsite de vibrație, 
unde schimbul de opinii 
devine o simplă conve
niență, iar critica se exer
cită pe un perimetru re- 
strîns, sau la suprafață. 
Este vizibil că, în aseme
nea cazuri, în locul efi
cienței se instalează for
malismul.

într-o uzină, într-o în
treprindere, într-o institu
ție, mare sau mică, există 
o iniinitate de aspecte 
legate de producția pro- 
priu-zisă, de relațiile din
tre oameni, dintre condu
cere și colectiv, de viața 
particulară a salariaților, 
probleme privind tinere
tul, pregătirea intelectua
lă și morală a acestuia 
etc, etc.

I

Salariatul X a produs 
stupoare cu răspunsul 
dat celui care-1 oprise 
să-l invite la o ședință : 
„Nu vin, tovarășei M-ațl 
chemat și luna trecută, și 
acum două luni la ședin
țe de felul acesta și am 
pierdut timpul 1 N-am a- 
flat nimic nou, nu s-a fă
cut nici o propunere con
cretă. O simplă formali
tate, ca să se îndepli
nească planul... de ședin
țe 1' A urmat replica ce
lui însărcinat 
cu mobilizarea: 
„Dar dumnea
ta de ce nu iei / 
cuvîntul, dacă \ 
ai de spus 
ceva? Aștepți 
totdeauna să 
vezi ce spun alții,
ani, de cînd lucrezi aici, ai 
luat cel puțin o dată cu
vîntul la vreo ședință ?"— 
„N-am luat 1" — „De ce ?’ 
— „Păi..."

Acest „păi" ascundea, 
de fapt, o mulțime de 
tîlcuri.

A intrat de mult timp în 
obișnuința muncii noastre 
să ne strîngem din cînd 
în cînd în adunări, să 
chibzuim laolaltă, să con
sultăm opinia colectivu
lui, să cădem de acord 
asupra unor hotărîri, să 
înfruntăm păreri pentru 
găsirea căii celei mai po
trivite pentru cutare acți
une. Și ne-am deprins să 
botezăm aceste întîlniri 
cu cuvîntul ședință.

Uitînd scopul util al 
ședinței, care trebuie să 
fie o confruntare pasio
nantă de idei, un prilej 
de schimb de experiență, 
de călire a inteligenței, 
unii dintre noi irosesc 
timpul cu apoase și in
terminabile vorbării.

Participăm cu toții la 
diverse consfătuiri, ședin
țe, adunări, ascultăm re
ferate, informări, rapoar
te, bilanțuri, ascultăm 
vorbitori care comentează 
materialele prezentate.

Colectivul Șantierului 
Naval Galați, dezbătînd 
în lumina hotărîrilor re
centei Plenare a C.C. al 
P.C.R. sarcinile de răs
pundere ce-i revin în cel

de-al doilea an al cinci
nalului, se angajează să 
depășească prevederile 
planului cu :

(Continuare in pag.

COMENTARIU POLITIC

(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

CI CAUTĂUZINA „ELECTRONICA"

Mihai FLOREA

la

angajamente se 
pe aplicarea în

Cuptorul de ardere a pietrei de var 
de la fabrica de zahăr din Bucecea, 

regiunea Suceava
♦

Aceste 
bazează 
producție a peste 80 mă-

suri tehnico-organizatori- 
ce.

Colectivul uzinei „Elec- din secțiile uzinei „Electroputere"-
Craiova

(Foto : Agerpres)

Calitatea materialului 
tubular va crește simțitor 
în acest an.

Traducînd în viață indi
cațiile Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decem
brie 1966, colectivul uzi-

nei se angajează să 
economisească 500 tone 
de metal prin valorifica
rea superioară a deșeuri
lor tehnologice la execu
tarea protectoarelor pen
tru burlane de foraj.

Analizînd posibilitățile 
de realizare a sarcinilor 
de plan pe anul 1967, mun
citorii, inginerii și tehnici
enii uzinei „Electronica" 
din Capitală au stabilit 
măsuri în vederea unei 
mai judicioase organizări 
a producției și a procesu
lui tehnologic, ceea ce a 
permis majorarea planu
lui inițial cu 30 000 radio
receptoare și 20 000 tele
vizoare.

Prețioasele indicații 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., la 
recenta plenară, au con
stituit pentru colectivul 
uzinei un îndrumar însu- 
flețitor de a vaioriiica în 
continuare rezervele in
terne existente și, pe sea
ma acestora, se anga
jează să realizeze, peste 
prevederile de plan îm
bunătățite, următoarele :

producția globalâ;— 5 milioane lei
1 milion lei la producția marlă vîndută și 

încasată ;
3 milioane lei economii
2 milioane lei beneficii.

B Cum se aprinde în sufletul copiilor

dotați „focul sacru" al științei ?

B Oferă școala un climat propice

pentru experimentul științific ?

B Calea spre brevet trece prin cena

ciul tehnic și laboratorul individual.

B Evoluția spirituală a generațiilor

de azi nu poate fi despărțită de știință

generație 
nos- 
mai 

Și 
a 

as-

Nici o altă 
din istoria poporului 
tru nu a cunoscut o 
mare, impresionantă 
precoce eflorescență 
talentelor ca cea de 
tăzi. Sint prețuite talen
tele tinerilor în toate do
meniile utile societății. Se 
discută mult despre poe
zia tinerilor. Tînăra gene
rație de actori cuprinde 
atîtea vîrfuri încît cu 
greu poți distinge cîțiva, 
fără să ai sentimentul că

cei-i-ai nedreptățit pe 
lalți. Se amintește de nu
mărul mare de interpret! 
de muzică ușoară 1 și 
populară recrutați din 
rîndurile celor sub două
zeci de ani și despre 
succesele sportivilor noș
tri juniori.

Dar știința — condiția 
de bază a progresului e- 
conomic și social, a dez
voltării producției mate
riale și spirituale a socie
tății — este cea care e-

E destul să citești cîteva din cele 
mai recente comentarii occidentale, 
ca să capeți certitudinea că promo
torii politicii de baze militare pe 
teritorii străine se atlă în fața unor 
probleme dificile, de o mare acui
tate. Una iese cu deosebire în evi
dentă. Este vorba de așa-numita 
„transhumantă a bazelor", de stră
mutarea lor dintr-o tară în alta, de 
pe un continent pe altul, de pe us
cat pe- apă — pentru a le feri, cum 
s-a exprimat un ziar occidental, de 
„furtuna protestului mulțimilor".

Dar locuri sigure pentru forțele 
militare străine sînt tot mai greu 
de găsit. Fiindcă oamenii, popoa
rele știu mereu mai bine ce aduce 
cu sine amplasarea de instalații și 
efective militare ale puterilor impe
rialiste pe un teritoriu sau altul. 
Oricine cunoaște rolul nefast, peri
culos, al bazelor militare americane 
din Asia de sud-est și Extremul O-

DRUMUL SPRE STIIN
AL TINEREI GENERA ȚII

xercită cea mai mare a- 
tracție asupra tinerei ge
nerații contemporane.

în fiecare an, mii de ti
neri se îndreaptă spre 
cele mai variate discipli
ne ale Universității și Po
litehnicii. Generația de 
azi este în primul rînd o 
generație a științei; pe 
umerii ei va apăsa marea 
responsabilitate de a 
duce înainte procesul cu
noașterii și creației știin
țifice materiale.

Parcurgem adesea bio- 
graiii și memorii ale iluș
trilor oameni de știință 
și constatăm aproape 
mereu același lucru : „fo
cul sacru" le-a fost în
treținut de pasiuni mis
tuitoare, dar și de o acti
vitate neobosită de cu
noaștere și investigare 
desfășurată conform unui 
precis stil de muncă. în 
majoritatea cazurilor con
statăm rolul fundamental 
al îndrumării inițiale, pri-

mite In adolescență, la 
vîrsta zborurilor celor mai 
temerare.

Așadar, fixîndu-ne aten
ția asupra acestei misi
uni a tinerei generații, 
facem oare suficient pen-

„ȘCOALA — răspunde 
acad. AUREL AVRAMES- 
CU — nu numai prin no
țiunile teoretice pe care 
le transmite, ci și prin cli
matul propice experimen
telor. La noi există o ve
che tradiție a cercetării 
teoretice, întrebuințînd in
strumentul matematicii. 
Această direcție de cer
cetare prin care am -ob» 
ținut bune rezultate gra
ție valorii școlii noastre 
matematice trebuie 
biată însă de 
experimentală, 
foarte mare 
pentru actuala
a științei și tehnicii 
mânești, ce trebuie 
sprijine din ce în ce 
substanțial industria.

ce
în

tru descoperirea, stimula
rea și orientarea spre ști
ință și tehnică de pe băn
cile liceului a veritabile
lor talente ? Care sint to
rurile chemate la aceas
ta î

du- 
cercetarea 
care are o 
importanță 
dezvoltare 

ro
șă 

mai 
O 

asemenea orientare a în- 
vățămîntului mediu ar u- 
șura cu mult evoluția fi
rească a studenților în 
specialitățile strîns legate 
de aspecte practice (și

tehnica intervine din 
în ce mai mult chiar 
științele teoretice). Ea le-ar 
da totodată mai multă 
pricepere și mobilitate 
chiar și în interpretarea 
unor noțiuni teoretice ab
stracte, în înțelegerea 
componentelor lor con
structive.

Desigur, pentru atinge
rea scopurilor dorite sînt 
necesare unele eforturi 
materiale. Laboratoarele 
școlilor medii trebuie dez
voltate și dotate mai bine 
cu material didactic expe
rimental, la nivelul cel 
mai înalt. îmi amintesc că 
liceul de la Arad, unde 
am învățat, liceu condus 
de un profesor de mate
matică și fizică, se carac
teriza tocmai printr-o ase-

Natalia STANCU

(Continuare 
in pag. a II-a)

rient, folosite ca o trambulină pen
tru acțiunile barbare îndreptate 
împotriva poporului vietnamez. Sînt 
de asemenea cunoscute cele întîm- 
plate în Republica Dominicană, 
Aden și în alte locuri unde, sub o 
formă sau alta, s-au infiltrat me
sagerii înarmați ai cercurilor agre
sive. După cum vest-europenii, de 
la oamenii simpli, pînă la persona
lități politice dintre cele mai mar
cante simt zi de zi presiunea pe 
care o exercită prezenta bazelor și 
trupelor străine asupra vieții politi
ce, economice, sociale din țările în 
care sînt amplasate.

Potrivit unor statistici, între
ținerea celor 2 230 baze americane 
împînzite de-a lungul și de-a latul 
pămîntului — din Trinidad și pînă în 
Taivan — reclamă menținerea în 
permanentă, dincolo de hotarele 
S.U.A., a unor efective însumînd 
peste un milion de soldați și chel
tuirea anuală a circa 3 miliarde do
lari (fără a include sumele alocate 
ducerii războiului de agresiune 
în Vietnam), 
riul Europei 
nează sute 
tari din forțele S.U.A., distribuiti ■ 
potrivit ziarului „New York Herald 
Tribune", astfel: 168 000 în cadrul 
armatei a 7-a din Germania occi
dentală ; 67 000, răspîndiți în dife
rite țări, activează în depozitele 
logistice, cartiere generale, comu
nicații etc. î 57 000 aparțin forțelor 
aeriene trimise de peste Ocean pe 
acest continent ■, alte mii însumează 
numărul marinarilor americani pe 
solul vest-european sau în flota a 
6-a din Mediterana. Deci și sub a- 
cest aspect — al politicii de baze 
militare — rolul de „Jupiter în con
siliul zeilor" revine, ca și în 
N.A.T.O., Washingtonului.

în decursul anilor din urmă, o dată 
cu dezvoltarea tehnicii militare și 
cu spulberarea definitivă în Occi
dent a vechii calomnii privind un 
pretins „pericol din Răsărit", ana
cronismul și inutilitatea politicii de 
baze s-au dovedit cu prisosință. „Ca 
să spunem lucrurilor pe nume — a- 
rată „New York Herald Tribune" — 
nu are rost să mai pretindem că 
securitatea Europei necesită în con
tinuare ca S.U.A. să mențină pe a- 
cest continent o prezență 
care implică astăzi totalul 
de 700 000 de oameni". Iar 
rul american Young pune 
rea : „Oare n-a sosit timpul — 
acest lucru trebuia făcut mai 
mult — ca 75 la sură din soldatii și 
ofițerii noștri aflați în Europa occi-

de 
Numai pe 
occidentale 

de mii de

terito- 
stațio- 

mili-

militară 
uimitor 
senato- 

întreba- 
și 

de

B. STOIAN

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

Hidromelul, un produs al
coolizat — obținut din 
miere de albine — cu un 
bogat conținut de vi

tamine

(Urmare din pag. I)

„ASCENSORUL"
are nevoie de reparații

CU CĂRUȚA

ÎNAINTEA
CAILOR

Ce noutăți 
oferă 
industria 
locală

Anul treout, întreprinderile 
industriei locale gu îmbogățit 
sortimentul de bunuri de con
sum destinate populației cu 
numeroase articole din oele 
mai diierite materii prime. Pen
tru a iniorma cititorii despre 
mâriurile care vor ti produse 
de industria locală în acest 
an, ne-am adresat tov. ing. 
Rusen Lintlș, directorul Direc
ției industriei locale din Co
mitetul de stat pentru îndru
marea și controlul organelor 
locale ale administrației de 
sțaț, care ne-a relatat urmă
toarele :

Anul acesta, întreprinderile 
de industrie locală vor livra 
comerțului mii de produse de 
uz casnic și gospodăresc, ar
ticole de galanterie, produse 
alimentare etc. întreprinderile 
de specialitate vor produce 
549 tipuri de garnituri de mo
bilă și de piese separate — 
dintre care 111 tipuri camere 
studio, 58 tipuri de bucătării și 
245 modele de piese separate, 
în primul trimestru vor apărea, 
de asemenea, în magazine : 
mese fantezi, mese de radio și 
televizor, divane, iotolii, cana
pele, cuiere și altele. Pentru 
satisfacerea cererii diferitelor 
categorii de cumpărători vor 
fi livrate comerțului peste 
54 000 dormitoare și camere 
studio cu prețul de vinzare 
piuă la 3 500 lei garnitura și 
53 000 bucătării sub o mie de 
lei garnitura.

Ce alte noutăți se mai 
pot comunica gospodinelor ? 
Credem că noile produse, 
creații a 105 întreprinderi din 
sectorul metalo-chimic, le 
vor satisface exigențele, atît 
sub aspectul utilității cit și al 
calității. Din cele 555 arțicole 
prezentate, reprezentanții co
merțului au ales 537, pe 
care le-au și contractat. Iată 
cîteva dintre cele care-și vor 
face apariția în magazine în- 
cepînd din acest trimestru : di
verse aparate electrice de uz 
casnic, coșuri de răchită, vase 
de bucătărie din aluminiu cu 
minere din material plastic, 
cuțite pentru tăiat fructe și 
zarzavaturi, un aparat pentru 
bătut spumă, suporturi pentru 
ghivece, sticle și pahare, dife
rite forme pentru cozonaci și 
biscuiți etc. Pe lingă aceste 
articole destinate, bucătăriei, 
putem aminti și cîteva menite 
să contribuie la decorarea in
terioarelor : noi corpuri de ilu
minat — lustre, lămpi de nop
tieră etc. — în forme mo
derne, suporturi peniru per
dele, acvarii, colivii pen
tru păsări, cuiere, dulă
pioare de baie și altele. Ama
torii de excursii vor găsi cor
turi, portbagaje-auto etc.

De. la Direcția industriei lo
cale ne-a mai parvenit o veste 
care va interesa pe posesorii 
de autoturisme : industria lo
cală va contribui la aprovi
zionarea rețelei comerciale 
cu piese de schimb pentru 
automobile produse în între
prinderile noastre. Se vor li
vra garnituri cilindru și pompă 
centrală de frînă, tampoane 
de cauciuc pentru motor, pe
dale de cauciuc pentru frînă 
și ambreiaj, burdijf ax plane
tar, manșoane de cauciuc 
pentru amortizor, suspensie și 
altele.

Rodica ȘERBAN

Cine se ocupă de 
dotarea blocurilor 
cu lifturi ? Iată 
lista completă a 
unităților respec
tive : I.F.M.A. (în
treprinderea de fa
bricat și montat 
ascensoare), S.T.I.

(Secțiunea tehnică de investiții a Sfa
tului popular al orașului București) ; 
I.A.L. ; I.S.C.I.R. (Inspectoratul de 
stat pentru cazane și instalații de ridi
care) ; I.A.B. (întreprinderea „Ascen- 
sorul“-București).

Pentru mai buna înțelegere a lucru
rilor e necesar să vedem mai întîi care 
este rolul fiecărei unități amintite: 
I.F.M.A- montează ascensorul; S.T.I. 
recepționează instalația și plătește cos
tul lucrării; I.A.L, primește ascen
soarele de la S.T.I.; I.A.B. le primește 
de la I.A.L.; I.S.C.I.R. autorizează 
funcționarea instalației. Toate bune. 
Dar ce se întîmplă cînd ascensorul 
se defectează ? Să presupunem că s-a 
ars un motor (de fapt, nu e nevoie să 
presupunem, pentru că ele se ard 
frecvent). „S-a oprit liftul — anunță 
administrația blocului; I.A.B. întreabă: 
„îl reparăm, dar cine plătește ?“

într-adevăr, cine să plătească ? Ad
ministrația n-are fonduri; I.A.L., ca 
proprietar al imobilelor, ar plăti, dar 
ascensorul este în termen de garan
ție ; S.T.I. a plătit o dată... în acest 
caz, privirile se îndreaptă spre I.F.M.A. 
„Noi, în orice caz, nu plătim, spun 
din capul locului reprezentanții aces
tei întreprinderi. Noi montăm lifturi, 
nu fabricăm motoare. Să plătească 
cine fabrică motoare : U.M.E.B. (Uzina 
de mașini electrice-București). 
U.M.E.B. e chemată, urgent, la fața 
locului. „Nici noi nu plătim, se lea
pădă ea de orice răspundere. Motorul 
a fost bun. Dovada : a mers. Să plă
tească cine l-a ars. Poate că de arde
rea motorului răspunde chiar „Ascen
sorul". N-a întreținut bine instala
țiile..." „Cum o să ardem noi motoa
rele ? — se miră cei de la „Ascen
sorul". Interesul nostru este ca ele s,ă 
meargă". „Să facem cercetări" — cad 
cu toții de acord.

Și încep cercetările. I.F.M.A. con
stată că vina e a „Ascensorului", „As
censorul", că e a U.M.E.B... Cercetările 
înaintează încet, se întrerup și re
încep ; de multe ori „părțile" iau dru- . 
mul Arbitrajului de Stat. Ce face liftul 
în acest timp ? Stă. Cît ? Mult, După 
informațiile primite de la „Ascenso
rul", în acest an, de pildă, în Capi
tală au fost montate aproximativ 200 
de ascensoare noi. Pe parcurs, în ter
menul de garanție, multora dintre ele 
a trebuit să li se aducă remedieri. 
Defectele erau în general simple și, 
dacă s-ar fi executat imediat, locatarii 
poate că nici n-ar fi simțit că ascen
soarele au fost defecte. Totuși, din 
pricina modului birocratic în care se 
stabilesc cauza defecțiunilor ivite și 
răspunderea achitării costului repara
ției, cele 200 de ascensoare noi au 
staționat — într-un an — aproximativ 
9 550 de zile I Unele ascensoare au 
stat pironite chiar un sfert de an I

Nu se poate realiza mai repede de
panarea ascensorului, în anul de ga
ranție ? „Da, au răspuns partenerii — 
dar cu o condiție : să nu mai punem 
căruța înaintea cailor I Adică, atunci

lelor, ar pi; 
termen de garan-

rf

20 000 DE
REPARAȚII
PE AN

cînd se defectează un lift în anul de 
garanție, întâi să-l reparăm și pe urmă 
să stabilim cine plătește. E, într-adevăr, 
o idee simplă, dar înțeleaptă. Ar fi 
lichidate, rapid și lesne, mii de zile 
de staționare a lifturilor. Atunci, de 
ce nu se procedează ca atare ? Aflăm 
că nu se poate. Trebuie încheiat un 
protocol, o minută, o înțelegere. Și 
ca să se „încheie", cineva trebuie să 
ia inițiativa. Dar cine ? O asemenea 
inițiativă presupune... „riscuri". Și, 
decît așa, mai bine ca pînă acum.

Ciudat e faptul că forurile tutelare 
ale întreprinderilor respective — Sfa
tul popular al orașului București și 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini — tolerează această situație.

Termenul de ga
ranție trece pe n.e- 
gîndite. Și în ziua 
cînd liftul a împli
nit un gn de exis
tență intră sub o 
tutelă unică — a 
întreprinderii „As
censorul". Se mai

strică de aici înainte lifturile ? Mai au 
neplăceri locatarii ?

— O dată cu expirarea tennenului 
de garanție, greul a trecut, ne infor
mează tov. Mihai Dumitrache, ingi- 
ner-șef la „Ascensorul". Din clipa în 
care răspunderea revine numai între
prinderii noastre, lucrurile se simpli
fică. S-a defectat un lift ? Oricine 
poate forma numerele de telefon 
13 61 69 și 13 86 83 și ascensorul e 
depanat. Lucrăm ca la Salvare : ope
rativ !

Opinia tovarășului inginer-șef e 
împărtășită și de tovarășul director: 
„Se lucrează repede și bine la „Ascen
sorul".

Am întrebat atunci i dar reclamații 
de la cetățeni există ?

— Exagerări, exagerări...
Se anunță dispecerul de la „Ascen

sorul" : pe strada Matei Voievod, bloc 
02, e un lift defect. „Venim", s-a pro
mis. Au venit peste... 5 zile I

în fond, de ce se prelungește de
panarea ? Ce face dispeceratul ? No
tează ora sesizării și adresa reclaman
tului. Dar echipele de intervenție nu 
stau la întreprindere, sînt împrăștiate 
prin oraș. Precis, nimeni nu știe unde 
se găsesc. Dispecerul de serviciu aș
teaptă un telefon de la meșterii care 
au terminat lucrul, Să zicem că dis
peceratul trimite! echipa la liftul de
fect a doua zi. Dar echipele nu se 
grăbesc să pornească la adresa indi
cată. Uneori se grăbesc totuși. Vin, 
repară, dar liftul tot nu merge : are 
și reparația... defecțiuni. Spre exem
plificare : ascensoarele nr. 269, str. 
Galați 48—50 ; 245 — din incinta ma
gazinului București; 1325, cu care e 
dotat O.C.L.-Alimentara de pe str. 
Banu Manta nr. 9 — toate au fost 
reparate și... oprite din cauza răsde- 
fecțiunilor.

...Anul trecut, ascensoarele s-au 
defectat de 20 000 (l) de ori ; timpul 
mediu de depanare a săltat, față de 
anul 1965, cu 25 de procente, se 
arată într-un material analitic întoc
mit de inspectoratul de stat de spe
cialitate.

Nu pot fi lichidate defecțiunile 
care se mențin de ani de zile în sec
torul întreținerii ascensoarelor ? Am 
adresat această întrebare chiar unui

reprezentant al „Ascensorului". Tova
rășului :

• MIHAI DUMITRACHE — ingi- 
ner-șef : Trebuie neapărat și fără în- 
tîrziere pus la punct sistemul de între
ținere a lifturilor în anul de garanție. 
Cum se știe, târguiala care începe între 
„Ascensorul", I.F.M.A., S.T.I. etc. în 
momentul defectării unui ascensor nou 
înghite timp. Este bine să desființăm 
acest sistem de lucru. Ce punem 
locul lui ? Operativitate. Întîi să 
remedieze defecțiunea și pe urmă 
se facă formele.

• ION COJAR — director
I.F.M.A. : Cum poate fi redus timpul 
de imobilitate a ascenșoarelor ? După 
părerea mea pe trei căi : 1) Trebuie îm
bunătățită substanțial calitatea repa
rațiilor. Nu este admisibil ca un ascen
sor să fie tot timpul în revizie. 2) Noi 
fabricăm lifturi și, evident, le cunoaș
tem foarte bine. în general, aceste in
stalații sînt complicate. Un singur șu
rub slăbit poate produce defecțiuni 
grave. Iată de ce cred că e necesar 
ea „Ascensorul" să acorde mai mijită 
atenție sectorului de întreținere. 3) Se 
știe că „Ascensorul" preia lifturile de 
la noi. Munca acestei întreprinderi va 
fi, firește, mai ușoară dacă noi îi vom. 
pune la dispoziție instalații de bună 
calitate. Este tocmai ceea ce urmărim.

• DUMITRU BALOCA — inspec
tor șef la I.S.C.I.R. : Mare parte din 
defecțiuni ar putea fi prevenite dacă 
echipele de lucru ale „Ascensorului" ar 
respecta indicațiile tehnice pe care i 
le dăm. Există însă la această unitate 
o nepermisă stare de indisciplină, o 
slabă activitate a controlului tehnic. 
Dar toate acestea nu sînt lipsuri im
posibil de înlăturat...

Firește, propunerile și părerile de 
mai sus nu sînt atotcuprinzătoare. O 
consultație mai largă a specialiștilor 
ar scoate Ia iveală și alte „rezerve" 
de care dispun „Ascensorul" și par
tenerii săi pentru perfecționarea pro
priei lor activități.

în 
se 
să

Ia

menea dotare, ieșită din 
comun față de nivelul ge
neral al epocii — cu ‘ ’ 
de fel de aparate și 
strumente de chimie, 
zică, astronomie etc. 
ceasta expiică într-o oa
recare măsură atracția pe 
care științele exacte au 
exercitat-o asupra multor 
elevi, ușurința și rapidi- 

, tațga cu care mulți și-au 
găsit chemarea printre 
disciplinele exacte și teh
nice. Mi se pare grăitor 
faptul că la acest liceu au 
învățat mai mulți dintre 
distinșii noștri oameni de 
știință de azi : academi
cienii Tiberiu Popovici, 
Caius Iacob, precum și 
Vaier Novacu — membru 
corespondent al Acade
miei'1.

Profesorii de liceu cu 
care am discutat au sub
scris fără nici un 
rezerve și chiar 
mare entuziasm la 
menea opinie, 
tuînd, unii dintre ei, și 
asupra necesității ca a- 
paratura cu care sînt do
tate școlile să fie de 
bună calitate — ceea ce 
nu se întîmplă întot
deauna.

„Pasiunile științifice și 
tehnice ale tinerilor se 
manifestă uneori în do-

■ menii care nu constituie 
obiecte speciale, și mai 
ales obiecte de studiu 
practic în școală. Pot fi 
considerate pasiunile pen
tru electrotehnică sau ra- 
diotehnica

. trașcolare" 
sau chiar 
se întreba
Miiller de la liceul „Emil 
Racoviță", care opina 
pentru o extindere cît mai 
mare în școli a unor ase
menea CERCURI TEHNI
CE instruite de cadre 
specializate, cercuri care 
să deprindă elevii cu 
tipul muncii științifice 
desfășurate în colectiv.

Purtînd discuții și cu 
alți profesori, precum și 
cu numeroși elevi am a- 
flat că au existat în mai 
multe licee cîteva încer
cări de înființare a unor 
asemenea cercuri, dar u- 
nele au eșuat. Motivul ?

fel 
ln-
11- 
A-

tei de 
cu un 
o ase- 
accen-

pasiuni „ex- 
ca... șahul 

îilatelia ?" — 
prof. Iulius

Nu constituiau obiectul u- 
nei inițiative bine organi
zate, nu erau suficient do
tate — ceea ce și orienta 
desfășurarea ședințelor 
într-un plan mal mult teo
retic — erau lăsate pe 
seama vreunui student 
pasionat (fost elev al șco
lii) sau a unui profesor 
nespecialist.

Există un Palat al pio
nierilor care cuprinde cî
teva cercuri tehnice des-

AlexandreBcu Ootavlan, 
Albu Florin, Cuțulescu 
Marian).

Dar cu oricîtă bună
voință, capacitatea de cu
prindere a cercurilor Pa
latului pionierilor este li
mitată. „în centrul aten
ției stau elevii de vîrste 
mici, cu o posibilitate de 
înțelegere și un nivel de 
cultură tehnică scăzute, 
cu pretenții mai modeste 
de experimentare. Nu s-ar

tre oamenii de știință — 
ca formă a schimbului de 
experiență — completează 
din ce în ce mai mult le
gătura realizată prin cărți 
și reviste. Mutatis mutan
dis, nu putem crede, în 
ceea ce-i privește pe 
elevi decît că acest con
tact direct prin cercuri, 
prin cenaclul tehnic, se 
va arăta foarte fecund" 
— consideră acad. Aurel 
Avramescu.

bul curiozităților) etc. De 
la profesorii care le con
duc (Bătrîneanu N., Do- 
garu N.) am aflat că la 
unele dintre ele, printr-o 
hotărîre binevoitoare a 
direcției, sînt primiți și e- 
levi din cursul mediu sau 
de la școlile profesionale 
pasionați și talentați „o- 
bișnuiți ai casei" din vre
mea școlii primare. Pro
fesorii se mîndreau evi
dent cu acești foști elevi, 
care perseverează într-o 
ramură strîns legată de 
înclinația din copilărie, 
sau studenți distinși, în 
institutele de învățănjint 
științific și tehnic (prșcumGh. GRAURE

magnifici" prezentat de cercul de 
pionierilor din Capitală

VREI SĂ-TI SPUN CINE EȘTI?
Dacă dumneata îmi spui cu 

cine te aduni, eu fără să fac 
vreun efort intelectual, și 
fără să-ți văd buletinul de 
identitate, îți spun cine ești. 
Pe ce mă bazez ? Pe înțelep
ciunea poporului nostru care 
a scornit acest proverb. Pen
tru a demonstra exactitatea 
lui, am purces la această an
chetă. Prima dată am ches
tionat o taxatoare de pe 
autobuzul 31.

— Dacă în autobuzul 
dumneavoastră se urcă un 
grup de tineri, vă rog să-mi 
spuneți după ce recunoașteți 
că e un grup de prieteni 
nu o gașcă ?

TAXATOAREA: Gașca 
mai gălăgioasă și...

EU: Nu aveți dreptate, 
grupul de prieteni poate 
gălăgios. Au viață în ei, sînt...

TAXATOAREA : M-ați în
trerupt la „și". Gașca e mai 
gălăgioasă și impertinentă. 
Dacă îi întrebi pînă unde 
merg, îți răspund că pînă la 
o mătușă a lor. Sînt în gașcă 
opt inși, scot trei bilete. Gaș
ca mă pune în situația să 
opresc autobuzul. Dacă 
vreun călător încearcă să in
tervină, să-i pună la punct, 
încep să vocifereze. Spun 
grosolănii și încep să ame
nințe. Astfel de cazuri nu 
sînt prea frecvente, dar sînt.

Următorul chestionat a 
fost administratorul unui 
cinematograf.

— In anotimpurile mai 
friguroase holurile cinema
tografelor sînt mai populate. 
Dv., ca administrator, ați 
putea deosebi uh grup de 
prieteni de o gașcă ?

ADMINISTRATORUL : Ba 
bine că nu. In majoritatea 
cazurilor, găștile nu au bile
te ; reazemă pereții... Stau 
în hol, omorîntt timpul și

și

e

Și 
fi

stricînd buna dispoziție a 
celor pe care-i acostează.

— Dar dacă intră la film 2 
ADMINISTRATORUL: Da

că au bani pentru intrare, 
înseamnă că mai au și pen
tru semințe și grisine. Și e 
mai rău. Ronțăie cu glas 
tare, iar pe la unele scene 
fac galerie... Cinematograful 
nostru are și balcon. Vai de 
cei de la parter.

— Mulțumesc. E de-ajuns.
Răspunde la anchetă o 

prea frumoasă fată întîlnită 
pe bulevardul Magheru.

— Duduie, nu vă supărați, 
vreau să vă pun cîteva în
trebări :

FATA FRUMOASA: Nu 
ți-e rușine 2 Te legi de oa
meni pe stradă. Vezi-ți de 
gașca ta,

A urmat o explicație, după 
care — următorul dialog :

— Ați pus punctul pe i. Vj 
s-a întâmplat vreodată să fiți 
acostată de o gașcă 2

— Da. Chiar ieri de niște 
imbecili.

•— Vă rog, este o anchetă 
pentru ziar. Fără invective.

— Scuzați-mă.
Și ce-au făcut 2
— M-au acostat. S-au ți

nut după mine debitând tot 
felul de prostii, pînă la bi
bliotecă.

— Au intrat și ei în biblio
tecă 2 Mă mir. Lui Alfred 
Nobel i-a trebuit o viață de 
om ca să descopere dinamita. 
Ei au descoperit biblioteca 
așa de repede 2

— Nu fiți „îngrijorat". 
M-au lăsat pe mine și s-au 
luat după o altă fată care 
ieșea de la bibliotecă.

— Haimanalele! (Ierta- 
ți-mă, m-a luat gura pe dina
inte).

M-am adresat apoi unui 
ospătar cu experiență.

— Dumneavoastră, ospăta
rii, aveți o memorie formida
bilă a figurilor.

— Să zicem... Cu ce să vă 
servesc ?

— Dacă sîntețl amabil, 
v-aș ruga să-mi răspundeți 
la niște întrebări. Cum se 
comportă un grup de prieteni 
care intră in restaurantul 
dumneavoastră ?

— Ca lumea! Ii servesc 
cum trebuie, îi respect, mă 
respectă.

lindă pe la mese. Care-i mai 
slab de înger le trimite o ba
terie.

— Care nu 2
— începe jungla.
— „Imblînzitorii" găștilor 

ce fac 2
— Uneori, după ce-și fac 

de cap, intervin și ei. Și gaș
ca e-n pom.

— Precum gorilele.
— Mai rău.
Alt chestionat a fost...
— îmi dai voie 2 Nicuță 

Tănase.

de Nicufă TÂNASE

— Sînt și consumatori ne
civilizați ?

-- Vai de mine, avem aici 
o gașcă...

— Aici am vrut să ajung. 
Ce gașcă ?

— Niște adunături. E unul 
Nelu Ficat, ăsta are aproape 
doi metri și dacă lucrează 
4—5 zile pe lună, e mult. 
A strîns în jurul lui încă 
patru golani de teapa lui și 
trăiesc din găinării. Vînd bi
lete de cinematograf cu su- 
prapreț, fură cîte ceva din 
casă... Cînd îi văd intrînd în 
restaurant, mă apucă groaza.

— De ce?
— Pe cuvîntul meu că aș 

prefera să servesc niște go
rile. M-aș descurca mai u- 
șor. Cu experiența mea le-aș 
îmblînzi. Pentru că ele, go
rilele, imită. Mă port eu fru
mos cu ele — copiază. Gașca 
nu. Chiar și pe un elefant 
sălbatic l-aș pune la punct.

— Dar gașca ?
— Bea toți banii, apoi co

— Jan Palmăgrea. Zis 
Șiș. Ai ceva necazuri 2 Te-a 
înjurat cineva, ți-a făcut ci
neva casa cocioabă 2 Dă-l 
pe mina mea, II fac arșice, 
cu gașca mea.

— Aș vrea să intru și eu 
în gașca voastră. Ce condiții 
trebuie să îndeplinesc 2 Și 
am început să-l „rod“ pe 
Andre Malraux cu ~ 
le lui omenești" cu 
ție mai veche).

M-a măsurat de 
jos, m-a privit în albul

' lor și mi-a zis:
— Hai că m-am prins. Ești 

vrei de la

.Destine- 
iot. (Edi-

sus pînă 
ochi

„presar". Ce
mine 2

Am făcut uz 
ce circulă de 
vreme.

— Ia spune
grea. Tu ai auzit de Mozart 2 
de Rafael 2 de Balzac 2 Beet
hoven ?... Și chiar de ăsta pe 
care-l „rod" acum în fața ta 2

— Da tu ai auzit de Gigi

de un banc 
mai multă

măi, Palmă-

Rupeolafugă ? De Sandu Ba- 
tetot ? N-ai auzit. Așa că 
nici eu n-am auzit de gașca 
ta. Mută

Ultimul 
năr. Fiul 
meu.

— Adriane, ce părere 
tu despre prietenie ?

— Un interviu 2
— Nu oficial. Aș vrea 

știu părerea ta.
— Ce înțeleg prin priete

nie 2 Sînt în anturajul unui 
grup de tineri de etatea 
mea. Colegi. Mergem la 
spectacole împreună, ne 
plimbăm, discutăm, mergem 
la reuniuni.

— Un moment. Dacă unul 
dintre voi vinde magnetofo
nul pe care i l-a făcut tai- 
că-său cadou și Cheltuiește 
banii cu voi și-l află părin
ții, ce faceți 2

— Dumneata glumești. 
Nici nu se pune problema. 
Noi știm să ne alegem prie
tenii.

— Ești un băiat bun, A- 
driane.

— De unde știți 2
— Pentru că știu cu cine 

te aduni.
Cu o înțelepciune a po

porului nostru am început, 
cu alta vreau să termin. (Cit 
tiți în „Proverbe româ
nești" pag. 76 rîndul 25. da
că sînteți curioși). „Cine ba
te la poarta altuia, o să bată 
și la poarta ta“. Eu am bă
tut la poarta ta, omule din 
gașcă, bate și tu la mine, dar 
nu cu șișul (cuțit).

Iți pot împrumuta niște 
cărți, recomanda niște spec
tacole și chiar putem merge 
împreună la orice distracție. 
Dar civilizat. Sînțem în 
1967. Secolul vitezei... Tu de 
ce să stai în pom 2

...Se rupe craca.

camionul.
chestionat, un tî- 
unui vecin de-al

ai

să

j

NICII" ? — întreba prof. 
Iulius Miiller, reluînd o 
propunere care a mai fost 
formulată în ziarul nostru, 
„...Unde să existe deopo
trivă cursuri pentru înce
pători (dar începători din 
clasa a IX-a, a X-a...) și 
altele la nivelul la care 
am ajuns noi, „bătrînii" 
frecventatori ai cercurilor 
pionierești — adîncea 
propunerea Ionescu Ște
fan — .eter în clasa a 
Xl-a la liceul „Emil naoo-, 
vită* — și Costin Gr.jore 
r— elev în clasa a X-a la 
liceul „Mihai Viteazu" — 
care participă de 7 uni 
cercul de navo și aero- 
modele — și care tocmai 
terminase de construit o 
rachetă. (îi lipsea numai 
combustibilul...)

Profesorul I. Luță— con
ducător al acestui cerc — 
opina chiar că o atare 
inițiativă ar avea puter
nice efecte asupra fixării 
unor cunoștințe tehnice 
fundamentale, asupra dez
voltării spiritului de cău
tare și a curajului de ex
perimentare al celor încli
nați spre știință și tehni
că. în ultimă instanță, a- 
ceasta s-ar înscrie în ca
tegoria „cheltuielilor ma
teriale mici cu efecte 
mari, dacă nu chiar foarte 
mari.*

Subliniem această pro
punere însoțind-o și cu 
altă sugestie poate chiar 
mai ușor de realizat : în
ființarea în fiecare casă 
de cultură a tineretului, și 
chiar și în cele raionale, 
a cite unui ctfrc tehnic (în 
afara celor cîteva de foto 
și televiziune existente), 
bineînțeles utilat cu apa
ratura necesară și dotat 
cu profesori specialiști — 
care să asigure un climat 
de inițiere în știință și de 
studiu dintre cele mai fa
vorabile. „Organizate pe 
întregul oraș pentru ele
vii mai mari la care încli
națiile se manifestă mai 
categoric, aceste cercuri 
ar trebui orientate în așa 
fel încît să-i cuprindă și 
să-i formeze realmente pe 
cei mai buni, care promit 
efectiv să devină viitori 
tehnicieni și ingineri, spe
cialiști buni, plini de in
ventivitate" — ne spu
nea Constantin iolanda — 
tînără ingineră la uzinele 
„23 August".

în legătură cu această 
formă de îndrumare și ori
entare a pasiunilor teh
nice și științifice ale tine
rilor, mai notăm și alte 
sugestii •

— Necesitatea stabilirii 
unei legături strînse și 
permanente între cercuri 
— pe de o parte — și în
treprinderi, laboratoare 
uzinale, cu un profil apro
piat — pe de altă parte. 
Nu este vorba ca elevii 
să-și însușească compli
cate procese tehnologice 
(pentru aceasta este timp 
în învătămîntul supe
rior) și nici ca ei să 
participe efectiv la pro
cesul de cercetare din la
boratoarele respective. 
Contactul permanent cu 
activitatea vie, propriu- 
zisă, dințr-un domeniu în 
care au mai multe cu
noștințe decît în altele, 
va avea poate în primul 
rînd o valoare educativă. 
El va arăta la cîte între
bări trebuie să răspundă, 
la cîte necesități practice 
trebuie să facă față un 
bun inginer, cîte necunos
cute se ridică în fața cer
cetătorului științific și le 
va anima în continuare 
dorința de a studia, de a 
adinei cit mai profund o 
arie largă de cunoaștere.

— Trezirea și emularea 
spiritului de invenție al 
tinerilor prin intermediul 
unui cenaclu tehnic — Iu- 
nar sau trimestrial — al 
membrilor cercurilor. 
„Contactul personal din-

supra valorii excepționale 
pe care o are o îndru
mare competentă atît în 
liceu cît și în afara lui.

Fără să nege valoarea 
unei asemenea îndrumări 
în studiul disciplinelor 
matematicii, fizicii sau 
Chimiei, squ în conduce
rea experiențelor mai im
portante și în interpreta
rea rezultatelor obținute, 
inginerul LIvit Macovea- 
nu, șef de sector la Insti- 

. tutui de cercetare științi
fica pentru protecția mun
cii, insista asupra achizi
țiilor teof și prcc* ce
•iohîndite ” -uf-'
liw.
după cerci 
după nopț

Gradul î» 
unii științif. 
mai ales pii 
fectivă cu m 
ce trebuie cuc _ ,ui,
zi de^i. De aci și pledoa
ria pbntru îmbinarea stu
diului școlar cu activ'ta- 
tea la cercul tehnic ș' cu 
efortul individual. Multi 
mă cunosc și datorită ac
tivității de radioamator. 
Trebuie să mărturisesc că 
rezultatele la care am a- 
juns se datoresc în mere 
măsură studiului ind; "" 
dual și eforturilor sil 
nute depuse începînd < 
anii adolescentei. Mu,. .a 
în laboratorul persr'" •l
reprezintă o minju Jfă 
școală de „șletuire a mîi- 
nii" și ascuțire a inteli
genței viitorului tehnician, 
a spiritului de observație 
și a posibilităților de gă
sire rapidă a multor solu
ții — cea mai bună scoa
lă de formare a cercetă
torului de mîine. care a- 
poi se va simți și mai în 
largul său în fata instru
mentelor qrandioase ale 
laboratoarelor științei con
temporane. La urma ur
mei, în școală, la aceste 
cercuri de care vorbim, se 
poate 'educa mai intens — 
spunea tov. Liviu Maco- 
veanu — și acest dar atît 
de natural al omului, care 
este instinctul de conser
vare, se pot deprinde mă
surile elementare de pro
tecția muncii din labo
rator.

în scopul sprijinirii in
vestigațiilor personale ni 
s-ar părea utilă recom
pensarea celor evidenți- 
ați, mai ales prin chimi
cale și diverse alte mate
riale necesare micului la
borator (rezistențe, trans
formatoare, condensatoa
re, tuburi electronice), a 
căror prezență alimentea
ză pasiunea cercetării. 
Există numeroase astfel 
de materiale scoase din 
uz care ar constitui pen
tru tinerii exploratori mari 
comori.

Ancheta noastră a rele
vat mai multe forme, une
le existente, dar insu
ficient fructificate, me
nite să dea tării genera
țiile de tehnicieni de care 
are și va avea atîta ne
voie industria noastră. 
Descoperirea din vreme a 
înclinațiilor și pasiunilor 
pentru știință și tehnică 
ale tinerilor nu înseamnă 
dezvoltarea unilaterală a 
personalității lor, specia
lizarea îngustă. împletită 
cu însușirea celorlalte 
discipline prevăzute în 
programele de învățămînt, 
cultivarea pasiunilor ști
ințifice extrașcolare nu 
numai că îl va ajuta pe 

însușească 
mai complex diverse ști- 
■--ț* ‘zzzz'-f--. ci îi va de- 

adînoeașcă

elevi să-și

«r*

ințe teoretice, 
termina să-și 
modul materialist-dialec
tic de înțelegere a lumii, 
concepția filozofică mar
xistă.

Drumul spre știință și 
evoluția spirituală gene
rală a tinerilor nu mai pot 
fi despărțite în epoca 
noastră.
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ANGAJAMENTE 1967
(Urmare din pag. I)

— 3 100 000 lei la producția globală ;
— 2 900 000 lei la producția marfă ;
— 0,7 la sută la productivitatea muncii ;
— 500 000 lei economii la prețul de cost și 

400 000 lei beneficii.
Prin aplicarea in practică a măsurilor tehnico- 

organizatorice stabilite, îndeosebi prin îmbună
tățirea albumelor de croire, mai buna utilizare 
a resturilor și aprovizionarea cu laminate la 
dimensiunile tehnologice, vorn reduce consumul 
de metal, asigurind în același timp îmbunătăți
rea performanțelor tehnice și de navigație a 
navelor.

— Vom asigura lansarea la apă înainte de 
termenele planificate in graficele de fabricație a 
tuturor navelor în medie cu 10—30 de zile și li
vrarea cu 15—30 zile 
la export.

în vederea realizării 
sarcinilor do plan și a an
gajamentelor luate a fost

mai devreme a 3 cargouri

întocmit un plan cuprinză
tor de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

FABRICA DE CONFECȚII
$1 TRICOTAJE BUCUREȘTI

LdI

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
In construcția>

de mașini

(Urmare din pag. 1)

depinde în
de nivelul

mare măsură
proiectăm

23 decembrie 1966, de a 
contribui activ la dezvol
tarea producției bunurilor 
de consum, se anga
jează să depășească in 
acest an sarcinile de plan 
cu :

Colectivul Fabricii de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, animat de dorința 
fierbinte de a traduce în 
viață sarcinile stabilite de 
Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din 21-—

— 30 000 000 lei la producția globală ;
— 28 000 000 lei la producția marfă vîndută și 

încasată;
— 12 000 000 lei economii la prețul de cost la 

întreaga producție ;
— 10 000 000 lei la benelicii;
— 1,2 la sulă la productivitatea muncii.
Și-a propus să economisească:
— 12 tone fire de bumbac, din care se vor pro

duce 75 000 bucăți tricotaje ;
— 165 000 m țesături, din care se vor con

fecționa 50 000 cămăși, 10 000 costum''
ioc&£.

în vederea sporirii efl 
cienței active'“ 
mice a .w 
perfecționări', 
tehnologice, v
/OS -catâri

rațională necesită respectarea cil 
strictețe a normelor și instrucțiuni
lor de lucru, o repartizare cît mai 
chibzuită a sarcinilor și răspun
derilor pe oameni, perfecționarea 
calificării întregului personal. Mă
suri imediate în aceste direcții se 
impun mai ales la centralele elec
trice din Paroșeni și București, la 
întreprinderile regionale de elec
tricitate Bacău, Maramureș, Ba
nat, unde au existat în ultimul an 
cele mai multe deficiențe în pro
ducerea și furnizarea energiei e- 
lectrice.

Ministerului Energiei Electrice îi 
revin sarcini deosebite în aplica
rea indicațiilor prețioase date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
privind creșterea eficienței econo
mice în toate ramurile industriale 
și în toate întreprinderile. Și a- 
ceasta cu atît mai mult, cu cît sec
torul nostru este cel mai maro 
consumator de combustibil și uti
lizează cantități importante de ma
teriale de construcție pentru reali
zarea volumului mare de investiții 
care i-a fost repartizat prin plan.

neral atenție calculelor pro
ceselor energetice (motoare), 
anumitor aspecte cinematice 
(mașini-unelte), celor econo
mice, care duc la fixarea 
dimensiunilor principale ale 
mașinilor. Se supun de re
gulă, mai atent, calculelor 
unele piese de răspundere 
deosebită (angrenaje), mai 
ales dacă au produs dificul* 
tăți în trecut. Dar nu se a- 
plică în aceeași măsură cal
culul organologic complet, 
sub toate aspectele lui. De 
asemenea, se calculează rigu
ros prea puțin, sau aproape 
deloc, în domeniul pieselor 
grele și foarte grele : batiuri, 
carcase, cadre pentru mașini 
și agregate de tot felul (pen
tru cele destinate siderurgiei, 
industriei chimice ș.a.), adică 
tocmai acolo unde reduceri 
în greutate procentual mici 
pot duce la economii canti
tative concrete mari.

Nivelul actual ridicat al 
industriei noastre, potențialul 
valoros pe care-1 posedăm 
azi în proiectare, posibilită
țile tehnologice sporite ne 
obligă ca, în etapa ce par
curgem și cea care ne stă în 
față, aportul creator să fie 
susținut printr-o lărgire a 
calculului și ridicării nivelu
lui lui în proiectare. De alt
fel, dovada existenței posibi
lităților de contribuție pro
prie, chiar în cazul licențelor, 
a fost făcută, de exemplu, 
prin numeroasele îmbunătă
țiri aduse locomotivei Diesel- 
electrice.

Aplicarea criteriilor de 
determinare a durabilității 
economice în exploatare pe 
bază de calcul și găsirea de 
noi criterii — cele existente 
fiind aplicabile numai la un 
număr redus de organe de 
mașini — sînt legate direct 
de economicitate în general, 
de economia de metal în 
mod special. Calculele la o- 
boseală au devenit clasice. 
Dar problemele legate 
frecare, uzură, luhrifi 
sînt cunoscute 
încă de un cerc prea restrîns 
de specialiști.

Mărimea coeficienților de 
siguranță raționali consti
tuie o problemă legată nu 
numai de condiții funcționa
le, material, formă și im
portanța piesei în agregat, ci 
și de condițiile tehnologice 
de realizare și cele de de
servire și întreținere în ex
ploatare. Ori, acestea din ur
mă sînt specifice nivelului 
tehnic-industrial al fiecărei 
țări. Pînă în prezent, în 
țara noastră n-au fost ini
țiate asemenea cercetări or
donate, pe baze statistice, și 
credem că n-ar fi lipsite de 
interes.

în legătură cu cele de mal 
sus, cred că în învătămîn- 
tul tehnic superior, într-o 
formă sau alta, este necesar 
să fie lărgite posibilitățile da 
tratare mai amplă a proble
melor de elasticitate, plasti
citate, vibrații, reologie. ten
siuni termice, frecare și u- 
zură, lubrificație, care re
prezintă elemente ale calcu
lului modern al mașinilor, 
în acest sens aș releva că 
în U.R.S.S. s-au organizat, în 
unele institute 
chiar secții de 
avînd ca obiect 
recție. Aceeași 
pentru probleme de aseme
nea natură am constatat-o 
și în învătămîntul superior 
din Marea Britanie.

O sporire a accentului pe 
calcul. în general, trebuie să 
se manifeste în sectoarele de 
proiectare din întreprinderi. 
Mai mult, cred că am atins 
etapa în care proiectarea să 
posede sectoare de calcul or- 
ganologic. specializate după 
natura problemelor. Imposi
bilitatea separării calculului 
de material, formă și tehno
logie face necesară totodată 
o colaborare din ce în ce mai 
strînsă cu metalurgul, cu 
producătorul 
sintetice și 
specialist în 
pectiv.

Stabilirea 
folosire a unui material 
în anumit scop, ca și dificul
tățile de cuprindere în cal
cul a stărilor complexe de 
tensiuni ale unor forme con
structive complicate impune 
adesea amplificarea cercetă
rilor în laborator. în orice 
caz cu rezultate finalizate 
care să constituie baze utile 
pentru calcul în proiectare. 
Interpenetrația științei cu 
producția își găsește aci ex
presia în lărgirea cercetări
lor teoretice. înființarea ?i 
dezvoltarea laboratoarelor, 
nu numai pentru categorii de 
mașini 
unelte 
studiul 
racter
componente ale 
cu specificul lor propriu.

hotărîrii metodei de rea- Realizarea reducerii canti
tative de material, și în pri
mul rînd de metal, impu
ne mai ales calcul corect, 
după principii științifice, ceea 
ce permite și introducerea u- 
nor coeficienți de siguranță 
raționali. Folosirea la maxi
mum a posibilităților mate
rialului impune lărgirea apli
cării concrete în atelierele de 
proiectare a calculelor mo
derne și, totodată, optimiza
rea alegerii materialului co
respunzător, pe bază de com
parații prin cifre caracteris
tice. „Construcția ușoară" 
prin formă, realizată din oțe
luri de înaltă rezistență, duce 
la economie de greutate și 
de cost. Risipă de metal nu 
înseamnă însă numai con
sum inutil prin greutatea ne
justificată a piesei, ci și 
deteriorarea ei într-un 
timp mai scurt decît „durata 
economică", paguba fiind 
sporită prin întreruperi în 
lanțul producției. Scoaterea 
prematură a pieselor din uz 
sau chiar distrugerea lor ac
cidentală apar mai rar din 
cauza erorilor de calcul. Dim
potrivă, originea lor derivă 
din lipsa calculului, sau din 
aplicarea unor ipoteze ori re
lații de calcul necorespunză
toare cazului tratat, din ne
cunoașterea completă a con
dițiilor funcționale.

Reproducerea unei mașini 
după un model, inspirarea 
apropiată în proiectare după 
construcții existente sau rea
lizarea mașinii pe bază de 
licențe, alteori complexitatea 
formei și a condițiilor de so
licitare, au făcut ca uneori 
proiectantul să pună în um
bră calculul. Se acordă în ge-

Neîndoielnic, industria 
noastră constructoare de ma
șini fabrică în prezent pro
duse la nivel mondial atît 
din punct de vedere al teh
nicității, cît și al consumu
lui de metal; dar. în același 
timp, realizează o serie de 
produse care arată că preo
cuparea constructorilor de 
mașini de a reduce con
sumurile de materiale — și 
în special de metal — nu s-a 
ridicat la înălțimea cerințe
lor. că în această privință 
trebuie să se acționeze cu 
toată hotărîrea. E o sarcină 
esențială trasată de plenara 
din decembrie 1966 a C.C. al 
P.C.R, și subliniată la recenta 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

Evident, consumul de me
tal poate să fie micșorat pe 
felurite căi. Cum însă for
ma, dimensiunea, precum 
și natura materialelor ori
căror piese se stabilesc la 
proiectare, consider că. îna
inte de toate, reducerea 
consumului de metal se 
poate obține perfecționînd 
proiectarea, orientînd cît mai 
mult cu putință complexul 
proces al transpunerii în de
sene a ideilor tehnice, a so
luțiilor legate de realizarea 
diferitelor produse, spre asi
gurarea acestei cerințe eco
nomice extrem de impor
tante.

Proiectarea implică rezol- 
■ area unui complex de pro- 

'me. cu acțiune reciprocă, 
nd stabilirea materialu- 

toivit. calculul multila- 
'rma, în interdepen- 

comportarea sub 
. ’istenței și cu teh- 

ologia. în sen-

sul 
lizare potrivite materialului, 
formei, posibilităților uzinei, 
cantității de fabricat. în mod 
evident, problema economici
tății este prezentă în toate.

Complexitatea activității 
de proiectare face necesară 
aceeași complexitate de cu
noștințe în evoluția lor rapi
dă, ceea ce impune proiec
tantului lărgirea : continuă a 
orizontului său de cunoștințe 
asupra materialelor, metode
lor de calcul, tehnologiilor, 
surselor de energie noi, im- 
primînd muncii de proiecta
re una din caracteristicile 
principale ale activității de 
cercetare, aceea de aport 
nou pentru progres.

La capitolul material, eco
nomia se atinge prin reduce
rea costului unitar și prin cea 
cantitativă. Alegerea judi
cioasă a materialului, îndeo
sebi a metalului, înseamnă 
folosirea unui material sufi
cient de bun pentru scopul 
considerat. Consumul unui 
material mai bun decît este 
necesar, mai ales cînd se a- 
pelează la elemente de alie
re de import sau deficitare, 
se traduce prin cost mai ri
dicat și prin insuficiența a- 
cestuia acolo unde este in
dispensabil.

Nu sînt puține cazurile în 
care condițiile de rezistență 
— durabilitate pot fi înde
plinite cu succes prin folosi
rea otelurilor de îmbunătă
țire și prin tratamente ter
mice sau termochimice adec
vate, în locul consumului de 
oțeluri aliate. Diversele cate
gorii de fonte de înaltă rezis
tentă.— nodulare, aliate sau 
alte variante — sînt folosite

Prof. dr. docent 
ing. Gh. MANEA 
membru corespondent 

al Academiei

marile uzine 
în Uzina de

Brașov), cît și ’ 
vedere al 'cer-

Dezvoltarea 
si folosireaJ
eficientă a 
potențialului

energetic 
national

încă pe scară prea redusă, 
deși atît din punct de vedere 
tehnologic, în 
(de exemplu 
tractoare din 
din punct de
cetării științifice (de exem
plu în Institutul politehnic 
Cluj) au fost înregistrate 
succese apreciabile.

Dezvoltarea vertiginoasă a 
producției de materiale plas
tice obligă proiectanții — mai 
mult decît pînă acum — la 
considerarea acestor mate
riale pentru piesele portante, 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan din punct de vedere 
cantitativ prin executarea 
din materiale plastice a unor 
piese neportante — capace, 
carcase, apărători etc. — re
prezintă un progres, dar in
complet. Creșterea producției 
de aluminiu în țara noastră 
va ridica în fața proiectanți- 
lor de construcții de mașini 
noi probleme de folosire a 
acestui material.

Proiectantul trebuie să a- 
jungă a stăpîni siguranța 
comportării piesei prin cal
cul riguros, prin siguran
ța respectării calității și 
uniformității livrării mate-. 
rialului corespunzător, ba
zată pe rigurozitatea fabri
cației lui de către furnizor și 
a recepției, ajutată de 
dardizare.
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gospodăria agricolă de stat?
cu anul 1963, pe bazaIncepînd . .

studiilor privind condițiile pedocli
matice, a experienței și rezultate
lor obținute, în cele 17 G.A.S. din 
trustul Sînnicolau Mare s-a trecut 
la o amplasare mai rațională a cul
turilor de bază 
-umbul — care 
le două treimi 
irafeței arabile.

lucrărilor de 
spepializare a producției am urmă- 
" țnplificarea structurii planului 

ltură în sensul diminuării nu
lul de culturi. S-a tre- 
apoi la concentrarea prin- 
lor culturi pe zone favora- 
a amplasarea lor cît mai co- 
izătoare pentru valorificarea 
lă a potențialului de produc- 
solului. Porumbul s-a extins 
jltură de bază, în special. în 
e cernoziom, unde valorifică 
mai înalt grad fertilitatea 

soluri, cerealele păioase 
îplasat cu deosebire în zona 
, care are soluri de lăcoviș- 
texturi grele și foarte grele. 
,ul destul de rapid al con
ții producției vegetale și al 
Uzării gospodăriilor a dus la 
a că încă în 1964 peste 56 
ă din suprafața cultivată cu 
era amplasată în cinci gos- 

■ii. Ponderea acestei culturi 
e 50—64 la sută din suprafața

— griul și 
ocupă mai 
din totalul 
In prima 
concentrare

po- 
bine
su- 

fază
Și

în anul 
în 13

arabilă a acestor unități. 
1965, griul s-a cultivat 
gospodării, revenind în medie pe o 
unitate cîte 1 240 hectare. Situația 
este asemănătoare și în ceea ce pri
vește porumbul.

Amplasarea culturilor și concen
trarea lor în zonele cele mai fa
vorabile, prezintă unele avantaje 
certe, care se concretizează în pri
mul rînd în creșterea producțiilor 
medii și . reducerea prețului de cost 
pe unitatea de produs.

Trebuie subliniat că în cele mai 
multe cazuri există un paralelism 
perfect între gradul de speciali
zare a gospodăriilor și îmbunătăți
rea rezultatelor de producție și 
economice. Acestea apar evident 
mai ales la cultura porumbu
lui, unde, prin lichidarea dis
persării în suprafețe mici, prin 
concentrarea masivă în zona de 
maximă favorabilitate și spe
cializarea unor unități s-au creat 
condiții pentru intensificarea pro
ducției, modernizarea tehnologiei 
și introducerea noului, ceea ce 
a determinat obținerea — pe 
suprafața ’ de peste 12 000 hecta
re — a unor producții care depă
șesc 5 000 kg la hectar. Paralel cu 
aceasta, prețul de cost pe tona de 
porumb a scăzut de la 621 lei cît 
era in 1963 la 483 lei în anul 1965.

Constelațiile chimiei. (Instalații ale Uzinei chimice din Pitești)
(Foto : Agerpres)

Experiența acumulată pînă în 
prezent arată însă că rezultatele 
obținute nu sînt întru totul satis
făcătoare. Sînt necesare măsuri 
pentru rezolvarea eficientă a pro
blemelor complexe de intensificare 
și modernizare a producției agri
cole care să asigure obținerea de 
beneficii crescînde de la un an la 
altul.

Noi considerăm că în prezent 
specializarea înseamnă în primul 
rînd o corectă zonare a producției 
vegetale, simplificarea structurii 
planului de cultură, stabilirea unor 
proporții juste între cultura prin
cipală și culturile complimentare, 
precum și determinarea corectă a 
ponderii culturii dominante, pînă 
la limita dincolo de care ea atrage 
o serie de dezavantaje tehnice și 
economice bine cunoscute.

Experiența noastră, precum și 
datele statistice ale rezultatelor pe 
ultimii ani arată că specializa
rea optimă înseamnă în prezent o 
proporție a culturii de bază de cel 
mult 60 la sută la porumb 
și 50—60 la sută pentru uni
tățile cultivatoare de păioase. Res
tul suprafețelor se atribuie unui 
număr restrîns de culturi compli
mentare, (1—2 culturi), fie legumi
noase, fie plante furajere, capabile 
să asigure condiții pentru o rotație 
minimă și să prezinte caractere de 
bune premergătoare (lucerna pen
tru porumb, leguminoase boabe 
pentru păioase etc.). O asemenea 
rotație trebuie considerată ca mo
dalitatea cea mai ieftină și accesi
bilă pentru combaterea efectelor 
negative ale specializării excesive, 
constituind totodată o însemnată 
rezervă de sporire a producției, la 
care nu avem dreptul să renunțăm 
de dragul unor scheme teoretice 
ispititoare. Depășirea limitei opti
me de specializare în unele unități, 
ca și influența condițiilor naturale 
au determinat diminuarea pro
ducției de grîu. La G.A.S. Beba 
Veche, Dudești Vechi și Valcani, 
unde suprafața afectată culturii 
grîului a fost de peste 60 la sută, 
producțiile realizate au fost sub 
cele planificate. Asemenea efecte 
negative se datoresc și faptului că 
modificarea structurii și proporției 
culturilor, practic destul de ușor 
de făcut prin mînuirea mecanismu
lui de planificare, nu a fost înso
țită de dotarea corespunzătoare a 
G.A.S, cu mijloace fixe. Or nu se 
poate concepe specializare fără 
asigurarea unor utilaje de mare 
capacitate, capabile să execute 
principalele lucrări în termeni op
timi.

în prezent, specializarea deter
mină o adevărată transhumantă se
zonieră a mijloacelor mecanice în
tre unitățile cu profil deosebit în 
timpul campaniilor agricole, ceea 
ce constituie, bineînțeles, o sursă 
generatoare de cheltuieli suplimen-

ocazionate de deplasările întare 
gol. Nefavorabilă este și influența 
asupra continuității muncii meca
nizatorilor pe întregul ciclu de lu
crări ale culturilor. Păstrarea în 
continuare a. volumului și structurii 
fondurilor fixe, în condițiile spe
cializării, împiedică obținerea a- 
vantajelor economice privind re
ducerea și simplificarea dotatiei, 
creșterea eficientei acestora.

Ceea ce frînează într-o anumită 
măsură concretizarea avantajelor 
specializării este și faptul că, modi- 
ficînd conținutul și proporțiile acti
vității de producție a unităților, noi 
nu am adoptat în mod corespunză
tor structura organizatorică a aces
tora, în sensul simplificării funcțio
nale. Se simte nevoia adaptării 
unor forme de organizare cores
punzătoare reducerii complexității 
procesului de producție prin apro
pierea aparatului tehnico-ingine- 
resc de problemele producției și 
restrîngerea celui administrativ, 
prin simplificarea, sistemului de 
evidență.

Specializarea gospodăriilor ne
cesită, de asemenea, modernizarea 
producției, introducerea și adopta
rea de soluții tehnologice noi, ex
tinderea a tot ce e nou în știință 
și tehnică. Pe această linie se im
pune diversificarea producției de 
tractoare, realizarea de remorci de 
mare capacitate, fabricarea de com
bine cu acțiune universală, de mare 
productivitate si altele.

Pe baza experienței acumulate 
vom revizui si definitiva nivelul 
specializării pe fiecare unitate în 
parte, corectînd proporțiile neco
respunzătoare. Acțiunea a si înce
put să fie pusă în practică, înce- 
pînd cu defalcarea planului pe 
1967. Păstrînd. în linii mari, orien
tarea în concentrarea producției 
cerealiere pe zone naturale, vom 
asigura proporția culturilor compli
mentare și felul lor pentru a rea
liza o structură economică a pla
nului de cultură. Pentru perspecti
va apropiată, este imperios nece
sar să se facă operativ restructu
rările de inventar și să se coreleze 
înzestrarea tehnico-materială, cu 
profilul de specializare a unităților.

în condițiile G.A.S. din trustul 
nostru, aplicarea cu succes a spe
cializării presupune completarea 
și definitivarea sistemelor de dese
care. în unele G.A.S., cotele de al
titudine joasă și caracteristicile re
gimului hidric compromit periodic 
recolta.

Sîntem hotărîti să valorificăm în 
mod cît mai eficient condițiile de 
care dispunem, pentru ca în toate 
G.A.S. să se obțină producții mai 
mari, la un preț de cost redus, să 
se realizeze beneficii cît mai mari.
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In cartea „înnobilarea se
mifabricatelor superioare pe 
bază de lemn", de inginerii 
Ion Plugariu și Cornelia Dră- 
gan, apărută în Editura teh
nică, sînt prezentate proce
deele de înnobilare prin me- 
laminare, emailate, imprimare 
și lăcuire, prin acoperire cu 
folii din mase plastice și me
talice, 
bazelor 
proceselor 
stau la 
tehnologice 
sînt tratate 
de calitatea produselor înno
bilate. La elaborarea lucrării 
au fost folosite documentația 
apărută pe plan mondial în 
această problemă, experiența 
dobîndită în exploatarea pri
melor fabrici de înnobilare 
din țara noastră, precum și 
cercetările proprii din acest 
domeniu.

insistîndu-se asupra 
fizico-chimice ale 

principale care 
baza procedeelor 

; de asemenea, 
problemele legate

EftCfEWA 
gCONOWCÂ A 
WTROPVCE9II 
iEHNO 
IN INPUSÎRM

Lucrarea „Eficiența 
mică a introducerii 
noi in industria ușoară", de 
M. Iarovici și C. Iacobovici- 
Boldișor, apărută în Editura 
științifică, se adresează unui 
cerc larg de economiști, in
gineri și tehnicieni. In prima 
parte a lucrării sînt analiza
te direcțiile principale ale 
progresului tehnic în industria 
ușoară, precum și problemele 
fundamentale ale metodologiei 
de calcul a eficienței econo
mice a introducerii 
noi. Partea a doua 
sacrată aplicațiilor 
cuprinzînd aspecte
dintre cele mai semnificative, 
ale calculelor de eficiență e- 
conomică a introducerii teh
nicii noi în această ramură.

econo- 
tehnicii

tehnicii 
este con- 
concrete 
diierite,

Ing. Die LUCA
directorul Trustului G.A.S. 
Sînnicolau Mare

• de 
lubrificație 

și stăpînite

politehnice, 
specializare, 
această di- 
preocupare

de materiale 
cu tehnologul 
domeniul res-

posibilității de
nou

— motoare, mașini- 
ș.a. — ci și pentru 
problemelor cu ca- 

general al organelor 
mașinilor,

Conducerea ministerului și-a pro
pus ca, în acest an, să atragă co
lective largi de specialiști din pro
ducție, cercetare și proiectare în 
vederea revizuirii normelor de con
sumuri specifice la principalele 
materii prime și materiale, îmbu
nătățirii proiectelor de centrale, 
linii și stații electrice, în scopul 
alegerii soluțiilor celor mai eco
nomice. Pentru a ilustra însemnă
tatea acestei acțiuni, semnificativ 
este că o reducere cu numai 1 la 
sută a consumului de combustibil 
în unitățile noastre permite să se 
economisească într-un an peste 
9 000 de vagoane de combustibil 
convențional.

Reducerea consumului de com
bustibil va fi posibilă în primul 
rînd prin îmbunătățirea reparti
zării sarcinii de producție pe cen
trale și agregate, în funcție de ca
racteristicile și consumul specific 
ale acestora, precum și de cerințe
le consumatorilor de energie elec
trică. Echilibrul creat în balanța 
de puteri electrice permite toc
mai utilizarea din ce în ce mai 
economică a capacităților de pro
ducție. De un real folos în acest 
scop va fi intrarea în funcțiune în 
acest an a centrului de calcul al 
dispecerului național, cu ajutorul 
căruia vom realiza optimizarea 
producției și furnizării energiei e- 
lectrice în întregul sistem energe
tic national. Subliniez că posibili
tăți, rezerve de reducere a consu
mului de combustibil și, în gene
ral, de micșorare a prețului de 
cost al energiei există în toate în
treprinderile noastre. Ele constau, 
mai ales. în exploatarea fiecărui 
agregat la parametrii optimi, mic
șorarea consumurilor proprii și a 
pierderilor de energie în rețele, li
chidarea unor locuri înguste la in
stalațiile auxiliare, gospodărirea 
rațională a combustibilului. Minis
terul va acorda tot sprijinul ne
cesar unităților pentru fructifica
rea operativă a rezervelor interne 
de care dispun.

Gradul ridicat de automatizare 
a instalațiilor energetice nu numai 
că asigură condiții pentru func
ționarea economică a acestora, dar, 
în paralel, oferă largi posibilități 
pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii. De aceea, în
treprinderile vor trebui să aibă 
mai mult în vedere în perioada ur
mătoare buna funcționare a apa
raturii de măsură și control, în
treținerea corespunzătoare a agre
gatelor, folosirea rațională — prin 
ridicarea calificării și valorificarea 
experienței pozitive — a persona
lului de care dispun. Numai ast
fel va fi posibil să se îndeplineas
că și chiar să se depășească sensi
bil sarcina de creștere cu circa 
10,7 la sută a productivității mun
cii în acest an față de realizările 
din 1966.

A stăpîni și a face să producă un 
fluviu ca Dunărea, a pune în miș
care printr-o simplă apăsare de 
buton o putere de 200—300 de mii 
de kilowați, a produce energie e- 
lectrică într-o centrală aflată la 
peste o sută de metri sub pămînt 
sînt, într-adevăr, dovezi care de
monstrează stadiul în care a ajuns 
astăzi potențialul nostru economic. 
Iată de ce dăm asigurări ferme că 
energeticîenii din patria noastră 
vor ști, în acest nou an, să-și în- 
denlinească întocmai sarcina de a 
„elibera" miliardele de kilowat-ore 
destinate să dinamizeze întreaga 
economie națională.
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OSMOZA TRADIȚIEI

• EL GRECO : PATRIA (completare Ultima 
treaptă) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• GOLGOTA — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Jocul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
FEROVIAR (completare Inimă și conștiință) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLAMURA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 
20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : REPUBLICA 
(completare Marea Sarmatică... Marea Neagră)
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• STELUȚA : CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21.
o SANJURO — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea 
Pe urmele unui reportaj), EXCELSIOR'— 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• CUMBITE : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21.
® NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : 
LUMINA (completare Orizont științific nr. 7) — 
9; 12; 15; 18; 20,45.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : CENTRAL (com
pletare A cui e șoseaua 7) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, MIORIȚA (completare Pata) — 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
® PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 
10,15.
« MOȘ GERILĂ : UNION (completare Consfă
tuirea de constituire a Consiliului național al 
organizației de pionieri) — 10,30; 15,30; 18; 20,30,

DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA 
(completare Aragaz) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• PE CĂRĂRILE JUNGLEI — CULESUL CIU
PERCILOR — ÎNFLORIM ȘI NOI CU ȚARA : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : GIULEȘTI 
(completare Poduri peste timp) — 15,30; 18; 20,30. 
BUCEGI (completare Marea Sarmatică... Marea 
Neagră) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, TOMIS 
(completare Consfătuirea de constituire a Consi
liului național al organizației pionierilor) — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 14; 16; 18,15; 
20,30, VIITORUL (completare Mimetism) — 
15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI (completare Aragaz)
— 15,30; 18; 20,30.
a FEMEILE — cinemascop : UNIREA (comple
tare Navigatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30. 
® WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
DACIA — 8,30—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21. 
S ANUNȚ MATRIMONIAL : BUZEȘTI (comple
tare Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30, 
VOLGA (completare începutul) — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,45.
O BARBĂ ROȘIE — cinemascop (ambele serii) : 
FLACĂRA — 15,30; 19,30, FLOREASCA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : VITAN (com
pletare Scoica) — 15,30; 18; 20,15.
a OMUL DIN RIO : MUNCA — 16; 18,15; 20,30, 
PROGRESUL (completare Aragaz) — 15,30; 18; 
20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
® PORUMBELUL DE ARGILĂ : FERENTARI 
(completare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : COTRO- 
CENI — 14; 17; 20.
0 CIMARON : PACEA (completare Doi) — 15,45; 
18; 20,15.
0 CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : ARTA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, DRUMUL SĂRII

(completare A cui e șoseaua 7) — 11; 15,30; 18; 
20,30.
0 TUNELUL .— cinemascop : POPULAR (com
pletare Prin muzeele Capitalei) — 15,30; 18; 20,30. 
0 FAUST XX — cinemascop : AURORA (com
pletare Pilula) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, LIRA (completare Vox Maris) — 
15,30; 18; 20,30.
0 POVESTEA PROSTIEI MELE : MOȘILOR 
(completare Tînărul căsătorit) — 15,30; 18; 20,30. 
0 DIPLOMATUL GOL : COLENTINA (comple
tare Timpul, legende, oameni de știință) — 
15,30; 17,45; 20.
0 FALSTAFF : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
0 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL : CLUBUL UZI
NELOR „REPUBLICA" (completare Aragaz — 
15; 17,30; 20.

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul 
școlar ; Noile aventuri ale echipajului 
Val-Vîrtej : „Taurul înaripat".

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Rapsozi populari.
19,40 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Atențiune, metronom ! Emisiune mu- 

zical-distractivă.
21,30 — Amintirile micului ecran.
22,00 — Film serial: „Baronul".
22.50 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

Șl A SPIRITULUI MODERN IN ARTA
Capitol de mare însemnătate 

în filozofia culturii, problema ra
portului dintre tradiție și inovație 
a constituit mereu obiectul unor 
aprinse dezbateri. în erudita lu
crare „Filozofia culturii", Tudor 
Vianu, într-o definiție concisă, ară
ta că „tradiția este influența mun
cii culturale anterioare asupra ce
lei prezente", precizînd, de aseme
nea, că „tradiția poate fi socotită 
drept una din condițiile de seamă 
în producerea aspectelor culturii". 
Inovația, cum anunță și conceptul, 
e tocmai ceea ce adaugă mereu 
noile generații în cîmpul multiplan 
al culturii, sporindu-i și înnobilîn- 
du-i substanța. întrebarea — fi
rească — e dacă cei doi termeni 
ai relației se află în raporturi anti
nomice. Fără îndoială, pe multe 
planuri, între tradiție și moderni
tate se stabilesc relații de contra- 
rietate. Niciodată ele nu vor cu
noaște însă antinomia ireconcilia
bilă. De fapt, raporturile sînt de 
întregire reciprocă.

Toți cercetătorii sînt unanimi în 
a evidenția că în ansamblul cul
turii universale se disting, prin uni
citatea timbrului specific, valorile 
culturale ale fiecărui popor. Și nu 
e un paradox, ci un adevăr știin
țific verificat, faptul că întotdeauna 
cultura unui popor poate căpăta 
valențe universale numai atunci 
cînd e purtătoarea unei modalități 
autentice, deci autohtone, de a sim
ți și a exprima trăirile sufletești. 
Actul de cultură e rezultatul unor 
condiții de mediu și naționalitate 
care-i conferă trăsătiiri particu
lare, specificitate distinctă. Acu
mulate treptat sedimentate în urma 
unui proces de evaluare și selec
ție, actele de cultură autentică vor 
reflecta întotdeauna condițiile so
ciale, materiale și spirituale în 
care au apărut. Aceste particulari
tăți îmbracă forma tradiției care 
exercită rodnice influențe asupra 
evoluției unei culturi.

Distincția între tradiție și tradițio
nalism e cu deosebire importantă 
pentru că într-adevăr tradiția nu 
se opune, ci, dimpotrivă, e deschi
să inovațiilor firești, iar tradiționa
lismul se plasează pe poziția unei 
închistate rezerve, respingînd ori
ce înnoire. Or, progresul este o 
coordonată esențială a culturii.

în acelaș timp, în sfera con
ceptului de inovație, de moderni
tate, trebuie evidențiată distincția 
necesară dintre spiritul modern, 
inovația 
inovația 
inovația 
mentară 
mată imperios 
ale dezvoltării ei. Inovațiile 
male, gratuite, cunoscute sub de
numirea de modernism, sînt mai 
totdeauna produsul sterp al unei 
imitații superficiale, care nu izvo
răsc din zonele adînci ale parti
cularităților specifice unui popor, 
sînt biete plante fragile fără rădă
cini în sufletul comunității căreia i 
se adresează. Nu trebuie să se uite 
niciodată că, în ultimă analiză 
inovația, modernul trebuie să re
flecte trăsăturile naționale și so
ciale care le determină, tot așa 
cum faptele de cultură produse an
terior și intrate de secole în tezau
rul denumit tradiție au fost la vre
mea lor expresii moderne ale unor 
necesare condiții materiale și spi
rituale.

Apare astfel evident că spiritul 
modern și tradiția se completează

fericit, fiind în fond două laturi, 
două componente de bază ale ace
luiași proces vital. În același mod 
tradiționalismul și modernismul se 
dovedesc a fi deopotrivă fenomene 
ostile dialecticii vii a spiritului 
culturii, încercînd fie să o osifice 
în cadre Imuabile, fie s-o nege și 
s-o anuleze prin implantări arbi
trare.

Tradiția nu respinge ci, dimpo-

Unii tineri prozatori sau dintre cel 
care bat acum la porțile literaturii 
încearcă să creeze o proză abscon
să, dominată de neliniști anxioase 
sau stări patologice, populată ou 
inși vidați sufletește, lipsiți de ide
aluri și idei, cu o etică răstur
nată, zdrobiți de plictis și urît, u- 
cigîndu-și vremea între circiumă 
și bar.

reală și modernism sau 
formală. Spiritul modern, 
firească e o cerință ele- 
a oricărei culturi, recla- 

de legile interne 
for-

trivă, presupună inovația, sponta
neitatea creatoare. Echilibrul între 
cei doi poli ai relației tradiție—-mo
dernitate (inovație) este o proble
mă de bază a oricărei culturi.

Trăsăturile specifice literaturii 
române (caracterul ei popular, în
sușirea ei militantă, națională șl 
socială, sentimentul naturii) îi de
finesc ceea ce se numește tradiția 
ei, regăsită — datorită acestor fac
tori de unitate — în creațiile re
prezentanților ei de frunte. Această 
tradiție sau în alți termeni, aceste 
trăsături specifice și-au imprimat 
pecetea pe creația literară, confe- 
rindu-i autenticitate și valoare, ne- 
tezindu-i calea integrării în litera
tura și cultura universală.

Caracterele specifice ale unei 
literaturi, tradiția ei nu exclud va
rietatea succesivă a curentelor, nu 
unifică și nu limitează manifestarea 
temperamentelor artistice indivi
duale, și — mai ales — nu ridică 
stavile modernității.

De altfel, cum se știe, tradiția 
literară românească începe să se 
afirme puternic în perioada 1840— 
1850, dată care coincide cu apari
ția literaturii române moderne. în 
acest fel, spiritul modern a intrat 
din capul locului în ansamblul de 
valori care formează tradiția lite
raturii române. Căutarea de sen
suri, modalități șl forme noi a în
soțit întreaga dezvoltare a poe
ziei și prozei românești. Transfor
mările uimitoare ale epocii noastre 
socialiste pe plan social, și ritmul 
impetuos de înaintare și deversifi- 
care a mijloacelor de creație «ma
terială, de prefacere și supunere 
a naturii, a îmbogățit sensibil 
experiența umană, a dat omului 
creator al epocii contemporane di
mensiuni și perspective fără pre
cedent. Evident, aceste prefaceri în 
ordinea civilizației și a universului 
uman se cer exprimate în artă prin 
mijloace adecvate. înnoirea mijloa
celor 
ca o 
diția 
tor și 
interzice inovația și spontaneitatea 
creatoare ; și aceasta pentru că 
tradiția reprezintă tocmai trăsătu
rile specifice spirituale ale poporu
lui român. Este reflectat artis
tic universul particular cu nă
zuințele, dorurile și preocupările 
comunității umane de pe aces
te meleaguri. Noile prefaceri ale 
civilizației socialiste au adăugat 
fără îndoială unele noi dimen
siuni omului contemporan. Dar a- 
cestea nu au anulat stratul de 
bază, filonul de aur, specific spi
ritualității românești care-și păs
trează peste veacuri trăsăturile 
sale istoric constituite. încercări 
de a-i implanta arbitrar stări și 
trăiri necaracteristice sînt vane 
strădanii puerile care nu vor că
păta drept de cetate.

Tudor Vianu observa într-o 
munioare avînd ca temă 
nifioativ 
buțlei culturale

Expoziție
In holul clădirii cen

trale a Universității din 
Cluj a fost organizată o 
expoziție cu realizări 
din anul 1966 ale ca
drelor didactice, tehnice 
și de cercetare. Sînt ex
puse numeroase lucrări 
științifice, tratate și

de expresie a apărut deci 
necesitate imperioasă. Tra- 
structurează corespunză- 

arta contemporană, fără a-i

a cadrelor
cursuri apărute sub sem
nătura universitarilor 
clujeni în publicații sau 
edituri din țară și stră
inătate, fotografii și pa
nouri, care ilustrează 
succesele obținute în 
cele mai diverse dome
nii ale procesului de

didactice
învățământ. Sectorul 
tehnic al expoziției cu
prinde peste 30 de 
inovații și invenții rea
lizate cu concursul ate
lierelor didactice ale u- 
niversității.

(Agerpres)

co- 
sem- 

„Originalitatea contri- 
a românilor" : 

„N-au prins și n-au putut deveni 
nici o dată populare — spunea 
profesorul — la noi curentele mor
bide și excentrice. Bunul simț a 
lucrat totdeauna la artiștii români 
ca o frînă bine condusă și ori de 
cîte ori s-a încercat depășirea bu
nului simț în artă sau în îndrumă
rile generale ale culturii, inițiati
vele de felul acestora s-au înecat 
în ridicol și au fost oprite".

Acești tineri prozatori care se re
vendică exclusiv din Dostoievsky 
Faulkner, Kafka și Joyce ope-

rează selecții arbitrare în proza 
modernă, eliminînd brutal valori 
de neignorat. Pentru că, deși nu 
respiră neliniște și nu practică mo
nologul interior, operele lui Heming
way, Steinbeck, Șolohov sau Sa- 
doveanu sînt culmi ale prozei con
temporane șl a le exclude ca ana
cronice este înainte de toate un 
act de ignoranță. Criteriul de 
valoare continuă să rămînă — orice 
s-ar spune — adevărul și profun
zimea imaginii. Nu putem respinge 
din cîmpul delicat al artei senină
tatea operei, echilibrul și măsura 
în favoarea exclusivă a tensiunii 
și a neliniștii. A începe o poves
tire cu sfîrșitul sau a o fragmenta 
în impuse planuri paralele pentru 
a exprima astfel inventate sfîșieri 
lăuntrice sau dedublări sufletești 
nu conferă automat modernitate. 
După cum cultivarea exaltată a er
metismului sau a limbajului ilogic 
și ezoteric în poezie nu înseamnă 
esențializarea ideilor și gîndire mo
dernă. Această fetișizare a mijloa
celor nu naște forțamente moder
nitate și inovările de acest fel 
(vechi de altminteri) n-au nimic co
mun cu adevărata modernitate și 
cu spiritul modern.

Z. ORNEA

O Teatrul de Operă șl Balet: 
TOSCA — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă: 
CLOPOTELE DIN CORNEVILLE
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 20, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 15,30, DINU PĂ
TURICĂ — 20.
9 Teatrul de Comedie : INSULA
— 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : D-ALE CARNAVALULUI —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : CASA BERNARDEI ALBA —
19.30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 19,30, ’ ~
dio) : SCAUNELE — 20.
o Teatrul Muncitoresc 
sala Teatrului evreiesc
ULISE ȘI COINCIDENȚELE — 
19,30..
® Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
INELUL LUI JUPITER — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : MON
STRUL DIN SAMARKAND — 9,30, 
NOTA ZERO LA PURTARE — 15,30.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : CHIRIȚA ÎN IAȘI ; NĂ
PASTA — 20.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : PĂCALĂ — 10, (sala 
Finanțe-Bănci) : PUNGUȚA CU’ 
DOI BANI — 10.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor: AȘA SE 
JOACĂ PE LA NOI — 20.
® Circul de stat : SPECTACOL 
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R. S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

(sala Stu-
C.F.R. (în 
de stat) :

MANUALE ȘCOLARE
1967

Ca în flecare an, în ansamblul activității editoriale, tipă
rirea cărții școlare ocupă un loc important. Un redactor al 
ziarului nostru l-a rugat pe tov. Emil Bîldescu, directorul Edi
turii didactice și pedagogice, să comunice cititorilor preocu
pările actuale privind 
toamna anului 1967.

asigurarea manualelor necesare în

— Comparativ cu protiucția 
de pînă acum, fare este volu
mul tipăriturilor pe care le pre
gătiți ?

— De cufcînd, editura noastră a 
împlinit 15 ani de activitate. Din 
1951 și 'pînă în prezent, producția 
editurii totalizează 7 750 titluri, a- 
păruțe în 255 milioane de exem
plari, cu o valoare de 1 350 000 000 
lei/ S-au înregistrat succese în 
perfecționarea conținutului și a 
formei cărților școlare, în spori- 

’ rea calității lor tehnico-grafice.
Prin sarcinile pe care le cu

prinde, planul pe 1967 va fi cel 
mai bogat plan al Editurii didac
tice și pedagogice. Pentru întări
rea acestei aprecieri este suficient 
să amintesc că față de 850 de ti
tluri tipărite în cursul anului 1966, 
în planul anului 1967 
1 055 de titluri, într-un 
30 milioane exemplare.

— Această creștere
rului de titluri se realizează pe 
seama apariției unor. noi ma
nuale ? '

figurează 
tiraj de

a numă-

NOUA TINEREȚE A OPEREI
Alături de „O noapte furtunoasă".

Ultimul afiș de pre
mieră al Teatrului de O- 
peră și Balet din anul care 
a trecut a adus, alături de 
reluarea oportună a unei 
lucrări clasice nu numai 
în dramaturgia națională, 
ci și în muzica națională 
— „O noapte furtunoasă" 
de Paul Constantinescu — 
de mult făgăduita operă 
comică a lui Pascal Ben
toiu, „Amorul doctor". De 
fapt, spectacolul reunește 
două modalități antitetice 
ale operei comice, una de 
tip național și tradițional, 
alta transpunînd în spirit 
contemporan și personal 
un motiv artistic din lite
ratura universală.

„O noapte furtunoasă" 
se reascultă oricînd cu 
nealterată plăcere. Aceas
tă echivalare muzicală a 
spiritului caragialesc, ră- 
mîne una din creațiile de 
vîrf ale lui Paul Constan
tinescu. Spectacolul pus 
în scenă de Jean Rînzes- 
cu și dirijat cu elan de 
Grigore Iosub este, în linii 
mari, același pe care îl 
cunoșteam din trecut. Co
media muzicală este cîn- 
tată și jucată cu partici
pare și cu prospețime ; în 
fruntea distribuției, Va
lentin Teodorian reeditea
ză cu vervă pe Rică Ven- 
turiano. Profilurile farsei 
sînt conturate cu autenti
citate caragialescă și cu 
sublinierea intențiilor 
ricaturale ale muzicii 
Paul Constantinescu
Magda Ianculescu (Zița) 
Jean Bănescu (Jupîn Du- 
mitrache), Zoe Dragotescu 
(Veta), Valentin Loghin 
(Jpingesou) George Mir
cea (Chiriac) și Mircea 
Mihalache (Spiridon). în- 
tr-un cuvînt, o bună re
luare.

ca- 
lui 
de

în prefața „Amorului 
doctor", publicată în pro
gramul de sală al premie
rei, Pascal Bentoiu insistă 
asupra faptului că „com
pozitorul, împreună cu 
ceilalți creatori ai specta
colului, oferă o operă a 
zilelor noastre". Această 
afirmație ne dă, cred, 
cheia estetică a originalei 
lucrări concepută după o 
comedie mai puțin cunos
cută a lui Moliere. Opera 
în întregul ei — muzică, 
acțiune, tipuri umane, re
gie — se mișcă în perma
nență pe planuri multiple 
și farmecul ei stă într-un 
sclipitor joc al anacronis
melor, jonglînd cu virtuo
zitate între epoci și forme 
de artă. Să nu uităm că 
opera bufă nu a fost alt
ceva la origine decît un 
corespondent muzical. în 
treptată evoluție, al „Com- 
mediei dell’Arte", cu un 
sens moralizator care 
îi garanta succesul de 
public. Prin opoziție cu 
opera „serioasă", opera 
bufă era teatru muzical 
de actualitate — Pergo- 
lesi, Cimarosa. Rossini. și 
Mozart (cel din „Nunta 
lui Figaro" și „Cosi fan 
tutte"), ofereau publicului 
o oglindă a vremii. Cînd 
Pascal Bentoiu vrea să 
facă, pe un text clasic „o 
operă a zilelor noastre" 
el operează printr-o amal
gamare permanent abuzi
vă a stilurilor muzicale. 
Ritmurile modeme de 
dans sînt prezente difuz 
în partitură și triumfă 
într-o stilizată contopire 
în baletul final; recitati
vul „sec", caracteristic o- 
perei bufe italiene, este 
principalul mijloc de co
municare al personajelor, 
iar cînd Lucinda și Lo
renzo vor să se avînte în 
„clasicul" duet de dragos
te... muzica apare dintr-o

dată ca o amabilă șarjă la 
adresa lirismului pucci- 
nian. însfîrșit, cred că nu 
este o interpretare prea 
îndrăzneață a intențiilor 
compozitorului dacă fac o 
apropiere între felul cum 
sînt caracterizați muzical 
cei patru medici pedanți 
și ignori și satira lui VZag- 
ner din „Maeștrii cîntă- 
reți", care, într-o modali
tate echivalentă, a stigma
tizat prin personajul Bec- 
kmesser tagma muzicieni
lor scolastici, obsedați de 
dogme pînă la a deveni 
insensibili in fața artei.

în fond „Amorul doctor" 
este o „farsă" și o „mora
litate", vizînd adevăruri 
ale vieții și ale artei, rea
lizate spumos, cu un gust 
perfect, pe o cale de crea
ție deschisă înțelegerii pu
blicului larg. Este, totoda
tă, o originală interpre
tare românească a unei 
teme clasice, imagine nouă 
a contactului totdeauna 
fecund între creația na
țională și cea universală. 
Ar rămîne de discutat în 
ce măsură muzica se poa
te autonomiza față de 
spectacol. Compozitorul 
mărturisește și o intenție 
de structurare formală, 
muzica operei totalizînd 
cu aproximație, prin seg
mentele ei, echivalentul 
celor patru părți ale unei 
simfonii. Nu mai puțin 
însă, în sală, faptul muzi
cal a părut atît de legat 
de faptul scenic, fiecare 
moment sonor fiind inves
tit cu o precisă funcționa
litate vizuală, încît, pro
babil, la simpla audiție, 
partitura și-ar pierde din 
farmec într-o anumită 
măsură. Să nu uităm însă 
că opera este făcută nu 
numai pentru a fi auzită» 
ci și pentru a fi văzută — 
este vechiul ideal al crea
torilor care au meditat a- 
supra destinului estetic al 
acestei arte hibride, dar 
fermecătoare !

„Amorul
în concepția regizorală 

a lui George Teodorescu 
(căreia coregrafia reali
zată de Tilde Urseanu i se 
integrează armonios), o- 
pera lui Pascal Bentoiu 
și-a găsit un interpret de 
subtilitate, fantezie și în
drăzneală creatoare, care 
nu a lăsat să treacă neob
servată nici una din in
tențiile de parodie ale lu
crării, relevate cu o re
marcabilă varietate de 
mijloace, fără repetări, și, 
mai important, fără acele 
„îngroșări" de dubioasă 
calitate care apar adeseori 
în „reactualizarea" piese
lor de epocă. într-o ae
rată scenografie, semnată 
de Ion Ipser, au evoluat 
un grup de artiști cunos- 
cuți și cîțiva debutanți.

Vedeta spectacolului, în 
sensul cel mai bun al cu- 
vîntului, este Iolanda 
Mărculescu care, în verva 
unei mari comediene a 
teatrului liric, „conduce" 
— prezentă aproape per
manent pe scenă — tot fi
rul acțiunii. Două voci 
promițătoare, care la pre
mieră par a nu fi dat 
încă întregul lor poten
țial, sînt cele ale debutan- 
ților Victoria Bezzetti și 
Vasile Moldoveanu. Con
stantin Gabor, Interpret 
încercat al rolurilor tradi-

BUFE
doctor"

ționale de bas buf, se do
vedește, cîntîndu-1 pe 
Sganarelle, a fi la fel de 
bun în varianta lui mo
dernă. în roluri de mai 
mică întindere apar Mar
cel Angelescu, Alexandru 
Vîrgolici, George Mircea, 
Jean Bănescu și Alexan
dru Bădulescu. Un suges
tiv profil în rolul mimat 
al valetului este creionat 
de Gheorghe Căciuleanu.

Spectacolul își datorea
ză unitatea muzicală pre
gătirii și conducerii pre
cise a dirijorului Mircea 
Popa, care a relevat opor
tun elementul de concep
ție simfonică, — esențial 
în această operă moder
nă — și care a obținut 
din partea orchestrei un 
randament deosebit de e- 
ficient.

Cu cele două lucrări ro
mânești, Opera bucureș- 
teană marchează un bun 
cîștig de repertoriu ; ar fi 
de dorit să se obțină o 
largă difuzare a acestei 
creații, care — după pă
rerea mea — poate fi și 
mai bine realizată prin 
disjungerea actualului 
spectacol și cuplarea fie
căreia dintre opere cu 
cîte un balet.

Radu GHECIU

Azi, (sîmbătă), la ora 20, în studioul din str. 
Nuferilor are loc concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George Enescu". La pu
pitrul orchestrei : Charles Dutoit (Elveția). Pro
gramul cuprinde : Simfonia nr. 83 în sol major 
de Haydn ; Concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră în sol minor op. 25 de Mendelssohn 
Bartholdy. Solist: Valentin Gheorghiu; „Sim
fonia în trei mișcări" de Stravinsky și „Rapso
dia spaniolă" de Ravel.

— O bună parte din titlurile in
troduse în plan sînt manualele 
destinate' Rivățămîntului liceal de 
specialitate, căra, vor agăre®, a- 
cum pentru întîia -
se știe, elevii 1 
și-au început studi 
nului 1966. Dar d. 
că în planurile prii: 
vățămînt figurează 
ciplinele de cultură 
tru însușirea cărora 
celeași cărți ca și la i. 
tură generală, sarcina ^it. ... 
manuale pentru materiile de spe
cialitate revine anului 1967. Elabo
rarea lor se află într-o fază avan
sată, grație în bună parte respectă
rii de către autori a obligațiilor 
contractuale și operativității cu 
care au fost efectuate operațiunile 
redacționale. Sînt pe punctul de a 
fi terminate și alte manuale 
destinate învățămîntului de ci 
generală, dintre care menț 
manualele de aritmetică i 
clasele I—V, Anatomia, fiziolo, 
igiena omului, clasa a Vil-a, J 
nica, clasa a IX-a, Istoria lit 
rii române, clasa a Xl-a, liioria 
muzicii, clasa a Xl-a, Istoria lite
raturii universale, clasa ajxi-a, 
Istoria artelor' plastice, clasa a 
X-a etc.

Un procent însemnat din noile 
tipărituri îl reprezintă reeditarea 
unor cărți de școală existente, mult 
îmbunătățite sub raport științific 
și metodic, al noutății informației 
și formei de prezentare.

— Editura didactică și jnda, 
gogică tipărește, pe lingă ma 
nualele școlare, și unele lucrăr 
ajutătoare elevilor și cadrelo 
didactice. Vă rugăm să men' 
ționați cîteva dintre acestea.

— în cursul anului 1967 vor fi 
elaborate și editate un număr im
portant de atlase geografice și is
torice, hărți și planșe didactice, 
metodici de predare a discipline
lor școlare, culegeri de probleme 
în tiraje de masă pentru elevii 
care se pregătesc în vederea exa
menelor de admitere în clasa a 
IX-a, de bacalaureat și de admi
tere în facultate, broșuri în spri
jinul însușirii limbilor străine, an
tologii de bucăți literare, discuri 
pentru deprinderea corectă a 
limbii române și a limbilor străi
ne studiate în școală etc. Unele 
dintre aceste tipărituri ca. de pil
dă, Micul atlas de plante din flora 
României, datorită înaltelor cali
tăți tehnico-științifice pe care cre
dem că le vor întruni, sperăm să 
constituie la apariție un eveniment 
editorial.

— Avînd în vedere că în anii 
anteriori unele dificultăți în e- 
ditarea manualelor proveneau 
din expedierea tîrzle a manu
scriselor în tipografii, ce măsuri 
au fost luate pentru asigurarea 
tipăririi integrale și în termen a 
cărților școlare ?

— Mai întîi ne-am prbpus men
ținerea unui ritm constant în ela
borarea si definitivarea manuscri
selor. Ca urmare, la ora actuală 
se află în tipografii 440 titluri de 
manuale și există premise ca pînă 
la 31 martie 1967 să fie predate 
marea majoritate a manuscriselor, 
în această acțiune, un ajutor sub
stanțial am primit din partea Di
recției generale pedagogice a Mi
nisterului învățămîntului.

îndeplinirea integrală și în ter
menul prevăzut a planului pe 
1967 nu poate fi asigurată, evi
dent, doar de către editură. în 
egala măsură este nevoie de pre
ocupări susținute și din partea ti
pografiilor, a unor instituții aparți- 
nînd Ministerului Industriei Chi
miei — care, din păcate, nu întot
deauna asigură furnizarea ritmică 
a hîrtiei — și din partea tuturor 
celorlalți factori răspunzători deo
potrivă de apariția și difuzarea la 
timp și în bune condiții a cărții 
școlare.

■•5. , a •>? cum
Hte

pe
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BASCHET

DOUĂ MECIURI
INTERNAȚIONALE

In cadrul competiției europene 
„Cupa cupelor", echipa mas

culină de baschet Dinamo Bucu
rești susține mîine seară primul 
meci in compania formației bel
giene Royal IV Bruxelles. întîlni- 
rea este programată în sala Flo- 
reasca din Capitală începînd de 
la ora 19,30.

jtjw, Miercuri după-amiază, tot în 
sala Floreasca, amatorii de 

baschet vor putea urmări desfă
șurarea partidei feminine Politeh
nica București — Wisla Cracovia 
(Polonia) contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni". Returul va avea loc la 
19 ianuarie, la Cracovia.

„Secretul11 performanțelor

la mari altitudini

Acord între România și Spania 
privind înființarea 

de reprezentanțe consulare comerciale
In urma tratativelor dintre de

legațiile guvernului Republicii So
cialiste România și guvernului Sta
tului spaniol, la 5 ianuarie 1967 a 
fost semnat la Paris un Acord pri
vind înființarea, pe bază de re
ciprocitate, de reprezentanțe con
sulare comerciale.

Prin acest Acord s-a stabilit că 
reprezentanțele vor exercita func
țiile consulare recunoscute în prac
tica internațională și se vor ocupa 
de executarea acordurilor comer
ciale și de plăți și a oricăror altor 
acorduri de colaborare economică,

industrială și tehnică, existente 
sau care urmează a se încheia în
tre cele două state.

Reprezentanțele vor încuraja și 
promova, de asemenea, schimbu
rile cultural-științifice și turistice 
între cele două țări.

Din partea guvernului Republicii 
Socialiste România, Acordul a fost 
semnat de Victor Dimitriu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, iar din partea guver
nului Statului spaniol de Pedro 
Cortina Mauri, ambasadorul Spa
niei la Paris.

LUCRĂRIIl COHISM
AL XVIII4LA AL P. L FRANCEZ
Salutul C. C. al P. C. R. adus

de tovarășul

La ora actuală, unul din 
subiectele cele mai frec
vent discutate în cercu
rile sportive de pretutin
deni este „problema alti
tudinii" la Jocurile Olim
pice din 1968, programate 
— după cum se știe — în 
capitala Mexicului, situa
tă la o altitudine de pes
te 2 200 m. La mulți pre
domină fie scepticismul, 
fie — lucru la fel de dău- 

î nător — confuzia, păre
rea că pregătirile pentru 
marea competiție mon
dială vor fi zadarnice 
dacă specialiștii nu vor 
descoperi mai curînd „se- 

I crețul" performanței la 
■ Mexico-City.

în multe țări s-au făcut 
investigații științifice pri
vind efectele efortului la 
altitudine, 
sportive și 
specialitate 
numeroase 
concluziile 
internaționale 
descoperit lucruri noi. in
teresante. d— 
aceste n< 
concluzii

‘ țial de ce. 
mai 
te

cotidianele 
revisțele de 
au publicat 

materiale, 
unor congrese 

etc. S-au

vech

esugațiile fă- 
ai multe colec- 

.rcetători și me- 
ara noastră — 
puține la număr 

rație cu cele din 
— au fost obți- 

c'i erie de date im-te _ ___ „„
rtante' în legătură cu

individuală 
alimentația 
lucru la al- 

Practi- 
nu tre- 
„rețete 
colabo- 

specialiștii

aclimatizarea 
a sportivilor, 
în condiții de 
titudine și altele, 
cienii noștri însă 
buie ,să aștepte 
miraculoase". în 
rarea lor cu 
pentru pregătirea cît mai 
bună a sportivilor, an
trenorii și metodiștii au, 
incontestabil, rolul princi
pal. Pregătirea pentru

du-se atenție deosebită 
rezistenței. Toți specia
liștii cu care am discutat 
sau care și-au exprimat 
părerea în scris afirmă că 
o bună pregătire de rezis
tență rezolvă în mare 
parte problema altitudinii. 
Cît privește pregătirea 
specifică, se știe că la al
titudine lipsește în primul 
rînd oxigenul. Dacă se 
vor elimina mișcările inu-

Mexic trebuie să aibă la 
bază un antrenament pro- 
priu-zis cît mai conștiin
cios, îmbunătățit cu unei» 
soluții metr-”-

tile prin perfecționarea 
tehnico-tactică, dacă, să 
spunem, un boxer va lovi 

:nd și cum tre- 
locul atîtor a- 
gol, fără rezul- 
î de oxigen 

„ i ă și lucrul
va 
a-

în

alți specialiști — 
nea posibilități, 
reușita colaborării 
necesară însă o documen
tare temeinică, asimilarea 
unui bagaj de cunoștințe 
de fiziologie și chimie fi
ziologică. Desigur, pro
blema 
însă ea 
cert și o 
pljcarea 
la care au dus investiga
țiile medicofiziologice, 
dirijarea atentă a ali
mentației și vitaminiză- 
rii, supravegherea se
veră — mai severă ca în 
prezent — a stării de să
nătate, munca de zi cu zi 
a sportivilor și antrenori
lor, lupta continuă pentru 
depășirea recordului 
ieri.

Condițiile speciale 
care se vor desfășura 
trecerile olimpice din 1968 
au făcut să se vorbească 
despre o „Olimpiadă a 
medicilor și fiziologilor" și 
mulți au înțeles acest 
oru ad-litteram, ceea 
este profund greșit, 
fapt e vorba doar de

aseme- 
Pentru 

este

Desigur, 
altitudinii există, 

are în mod 
rezolvare : a- 

recomandărilor

de

în 
în-

înhumarea lui Alfred Margul Sperber
Vineri la amiază numeroși cetă

țeni din Capitală au condus pe ul
timul său drum pe scriitorul Alfred 
Margul Sperber, reprezentant de 
seamă al poeziei de limbă germană, 
apreciat traducător al versurilor 
românești.

în cursul după-amiezii de joi și 
dimineții de vineri reprezentanți 
ai vieții culturale bucureștene și 
grupuri de oameni ai muncii au

adus un ultim omagiu dispărutului,- 
al cărui corp neînsuflețit a fost 
depus la Casa Scriitorilor din Ca
pitală.

La adunarea de doliu au luat cu
vîntul scriitorii Al. Philippide, 
Radu Boureanu și Paul Schuster 
care au evocat viața și activitatea 
multilaterală desfășurată de poetul 
Alfred Margul Sperber.

(Agerpres)

SESIUNI ȘTIINȚIFICE

n \ ..... orga-
xnuiui anumite particu. 
rități care par să vină 1. 
contradicție cu cele cerute 
de efortul la altitudine. Și 
totuși, există posibilități 
largi de a „împăca" cele 
două linii de adaptare. în 
primul rînd este vorba de 
o foarte serioasă pregă
tire specifică, acordîn-

t
ax. 
vale 
plin.
bui să 
mult —

vum intra însă
'te asupra caracte- 

regătirii pentru 
Anționăm doar 

vingerea noa- 
'ți de lucru 

exemplu 
u inter- 
'site din

T.r tre- 
mai 

cu

'ți

u,

lu- 
ce 
în 
o 

contribuție mai impor
tantă a laturii medico- 
biologice și nimic mai 
mult. La Olimpiada vii
toare, ca și la oricare alta, 
cîștigă sau pierd tot spor
tivii și cei care-i pregă
tesc nemijlocit.

George HARALAMBIE
biochimist

Vineri s-au deschis la Cluj lucră
rile sesiunii de comunicări științi
fice a Institutului de cercetări me
dicale al Academiei, filiala Cluj. 
Participă specialiști din toate sec
toarele de cercetare. în program 
sînt înscrise numeroase referate și 
lucrări științifice elaborate de acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, prof. dr. do
cent Octavian Fodor, rectorul In
stitutului de medicină și farmacie 
din Cluj, prof. dr. docent Victor 
Preda și alți reprezentanți de sea
mă ai medicinei românești. Prin
tre subiectele abordate se află: ro
lul posibil al sodiului în patogeneza 
hipertensiunii arteriale esențiale, 
comportamentul miozinei miocar
dice în stările de șoc, imunopatolo- 
gia hepatitei cronice, diferite as
pecte bacteriologice și clinico- 
terapeutice ale tuberculozei, studii 
elecțroencefalografice și gammaen-

Eficiența CUM E VREMEA

discuțiilor de lucru
(Urmare din pag. I)

Cui îi revine, în primul rînd, 
datoria cunoașterii și discutării 
tuturor acestor laturi ale muncii, 
ale vieții ? Colectivului însuși. El 
este chemat să 
discernămînt cele 
se și mai spinoase probleme, să 
antreneze pe toți 
dezbaterea lor și să ia, cu cel mai 
deplin simt de răspundere, măsu
rile cele mai potrivite.

Aș îndrăzni să spun că o ședință 
bună, o dezbatere cu adevărat co
lectivă trebuie să fie la fel de pa
sionante ca un roman psihologic 
bun, ca o piesă de idei ce-ți cap
tează atenția de la primele replici.

De multe ori după cum dove
dește practica, au o mare eficien
ță, un viu ecou în conștiința oame
nilor acele adunări în care ordi
nea de zi, raportorul, cei înscriși 
la cuvînt abordează probleme as
cuțite, stringente ale vieții din co
lectivul respectiv, discuțiile sînt 
sincere, deschise, obiective, de 
înaltă principialitate și probitate 
morală, fără a se ocoli răspunde
rile personale, fără a se imagina 
cauze în afara celor reale. în ase
menea cazuri adunarea este de 
natură să stîrnească interes, să 
declanșeze inițiative, păreri pro
prii, într-urx cuvînt să-și atingă 
scopul.

Eficiența unei ședint® <1® lucru 
«sie serios periclitată atunci cînd 
problemele sînt prezentate în mod 
general, cînd nu se fac referiri 
concret® la oameni și la faptele 
lor, la succesele sau greșelile co
lectivului. Fluxul de interes al par- 
ticipanților se va produce impetuos, 
iar gradul de plictis va scădea 
pînă la dispariție atunci cînd nu 
se vor mai tolera acele divagații 
care abat atenția de la firul discu
țiilor, împiedicîndu-i pe vorbitori 
să sublinieze scăderile sau reuși
tele, să pună, cu alte cuvinte, 
punctul pe 1, așa cum s-ar cuveni, 
în general ar fi binevenit în aceste 
ședințe un control reciproc, o opi
nie publică a participantilor, o 
reacție promptă împotriva celor 
care macină vorbe, care se abat 
de la obiectivul stabilit; cei în 
cauză, simțind replica fermă a ce
lorlalți — care, pe drept cuvînt, își 
apără timpul atît de prețios de 
cheltuire inutilă — vor putea aduce 
o contribuție electivă la ședința de 
lucru și nu vor confunda adunarea 
cu o tribună do oratorie qoală.

O altă cauză care duce la sără
cirea conținutului unor adunări și 
consfătuiri este pierderea din ve
dere, într-o anumită măsură, a sen
sului profund a' noțiunii de colec
tiv. Mai sînt pe alocuri unii condu
cători de întreprinderi sau institu
ții, oameni de altfel capabili, 
cu o bogată experiență, dar care 
au ajuns la un fel de conștiință a 
infailibilității lor, a deținerii tutu-

analizeze cu 
mai diver-

oamenii la

oameni de altfel capabili,

ror secretelor, tuturor rezolvărilor 
„miraculoase". Pentru asemenea 
oameni, convocarea unei ședințe a 
colectivului este un fapt quasi-lor- 
mal. In fața subalternilor, șeful, 
exagerat de încrezător în capaci
tatea sa, își dezvoltă ideile atît ds 
„convingător", încît, practic, el nu 
așteaptă din partea celorlalți decît 
încuviințări și, eventual, aplauze.

Este lesne de înțeles ce urmări 
pot să aibă asemenea practici : 
neutralizarea colaboratorilor, stri
virea acestora prin „personalita
tea" responsabilului, încetățenirea 
legii nescrise și neacceptabile a 
acordului „apriori" cu teoriile a- 
cestuia, cu punctele lui de vedere. 
In fapt, se petrece în asemenea 
cazuri un lucru cu implicații des
tul de serioase : se uită sau se di
minuează rolul inițiativei venite din 
partea colectivului, se- știrbește 
principiul democratismului, prin
cipiu sfînt al orînduirii noastre.

Pentru un cadru de conducere 
nu pot fi surse mai sigure și mai 
fructuoase care să-i alimenteze 
competența, să-i sporească pres
tigiul și capacitatea de rezolvare 
a problemelor complexe ce se 
ivesc, decît experiența masei, în
țelepciunea colectivă. A nu ține 
seama de aceste izvoare înseam
nă a te situa în afara unei con
diții sine qua non de conviețuire 
și progres. Fiecare poate învăja 
de la altul, mai apropiat sau mai 
depărtat, fiecare poate folosi din 
experiența de viață a altcuiva, 
poate reține învățămintele dintr-o 
discuție, dintr-o carte, dintr-un film 
etc. Cu atît mai mult trebuie să în
vățăm de la cei cu care ne aflăm 
în contact permanent, cu care lu
crăm.

Sensul înalt al cugetării laolal
tă, principiul elaborării hotărîri- 
lor prin consultarea și respecta
rea părerii unor largi cercuri de 
cetățeni sînt admirabil întruchi
pate în metodele de muncă ale 
partidului, ale conducerii sale. 
Este bine să reflectăm cu toții la 
asemenea metode și să învățăm 
practic din înțelepciunea lor. Toa
te marile măsuri privind organi
zarea vieții de stat, dezvoltarea 
vieții economice și social-cul- 
turale, ridicarea nivelului de trai 
al poporului sînt puse în discu
ția maselor. Partidul tine seama 
de sugestiile ce se fac, de multi
plele propuneri venite din partea 
oamenilor. Pentru a aduce un sin
gur exemplu — o ilustrare recentă 
a acestui principiu — vom aminti 
felul în care a fost conceput și 
definitivat proiectul de lege a 
pensiilor, luîndu-se în considerare 
sugestiile și opiniile exprimate de 
cetățeni în timpul dezbaterii pu
blice a proiectului.

Judecata cea mai sănătoasă 
este judecata obștii ; ea nu a 
dat și nu va da greș niciodată 1

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut în general friguroasă, ex- 
ceptînd Crișana, Banatul, vestul 
Olteniei și Dobrogea, unde s-a 
încălzit ușor. Cerul a fost mai 
mult noros, mai ales în jumăta
tea de vest a țării. Au căzut 
precipitații locale, sub formă de 
ninsoare în Banat și vestul Ar
dealului, unde, cu totul izolat, 
s-au transformat în lapoviță și 
ploaie. Vîntul a suflat potrivit 
din sectorul estic cu intensifi
cări locale pînă la tare în 
Transilvania, Banat și vestul Ol
teniei, unde pe alocuri a spulbe
rat zăpada. Temperatura aerului, 
la ora 14, înregistra valori cu
prinse între minus 16 grade la 
Toplița, Joseni și Miercurea Ciuc

și 7 grade la Mangalia. în Bucu
rești : Vremea a fost rece cu ce
rul variabil mai mult senin, Vîn
tul a suflat slab, iar tempera
tura maximă a fost de zero 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 ianuarie a.c. în 
țară : Vreme umedă și rece, cu 
cerul mai mult noros. Vor că
dea ninsori temporare. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 15 și mi
nus 5 grade, iar maximele între 
minus 7 și plus 3 grade. Ceață 
locală. în București : Vreme 
umedă și rece, cu cerul mai 
mult noros. Ninsori temporare. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

cefalografice, privind diagnosticul 
și prognosticul accidentelor vascu
lare cerebrale ischemice etc.

★

Vineri dimineața au început în 
Capitală lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni de comunicări științifice a 
Institutului de cercetări alimen
tare.

La lucrări participă Nicolae 
Sîrbu, -vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
Constantin Nicolau. secretar ge
neral în Ministerul Industriei Ali
mentare, cercetători din institutele 
de specialitate din țară și unitățile 
industriale din acest sector.

în cuvîntul de deschidere, rostit 
de prof. dr. docent T. D. lonescu, 
directorul Institutului au fost re
liefate principalele realizări obți
nute în domeniul cercetării în in
dustria alimentară. Amintim între 
acestea aplicarea unor soluții noi 
pentru păstrarea calității brînzetu- 
rilor, uleiurilor și conservelor, timp 
cît mai îndelungat, precum și in
troducerea unor linii în fluxuri 
tehnologice continue, în diverse 
sectoare ale industriei alimentare. 
Au fost subliniate apoi principalele 
preocupări ce stau în fața cercetă
torilor acestui institut în perioada 
1967—1970.

Este vorba, în primul rînd, de 
studii cu caracter aplicativ în pri
vința realizării unor tehnologii și 
linii de fabricație continue, meca
nizate și automatizate, cum ar fi 
cele pentru produsele fermentative 
de carne, lapte, zaharoase și altele. 
O atenție deosebită se va acorda 
dezvoltării controlului microbio
logic al produselor de larg consum 
și diversificării gamei acestora.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

PARIS 6. Corespondenții Ager
pres, Al. Gheorghiu și Georges 
Dascal, transmit: In noul Palat 
al sporturilor din suburbia pari
ziană Levallois Perret continuă lu
crările Congresului al XVIII-lea al 
Partidului Comunist Francez.

De la tribuna Congresului, nu
meroși delegați, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai C.C. al 
P.C.F., reprezentanți ai federațiilor 
P.C.F. au rostit cuvîntări pe mar
ginea raportului prezentat de Wal
deck Rochet, secretar general al 
P.C.F.

Congresul a fost salutat de șefi 
ai delegațiilor partidelor comunis
te și muncitorești.

In ședința de vineri după-amia
ză, a luat cuvîntul tovarășul Va- 
sile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Partidului Co
munist Român, care a rostit o cu- 
vîntare de salut.

Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi să vă transmit dv., 

delegați la Congres, întregului 
partid, clasei muncitoare, poporu
lui francez un cald salut tovără
șesc din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România.

In țara noastră este urmărită cu 
■ interes și caldă solidaritate activi
tatea Partidului Comunist Francez 
consacrată înfăptuirii aspirațiilor 
de progres social ale clasei mun
citoare și poporului francez, apă
rării intereselor vitale ale Fran
ței, cauzei socialismului și păcii.

Continuator al celor mai bune 
tradiții revoluționare, partidul dv. 
militează neobosit pentru unitatea 
de acțiune a tuturor forțelor mun
citorești și democratice, pentru a- 
părarea democrației, independen
tei și suveranității naționale, pen
tru preîntîmpinarea războiului și 
statornicirea unor relații de înțe
legere și colaborare între popoare.

Dedlcîndu-și întreaga sa activi
tate realizării acestor nobile țe
luri, Partidul Comunist Francez se 
bucură de stima și încrederea 
păturilor largi populare, se ma
nifestă ca o puternică forță în 
viața politică și socială a Fran
ței.

Tovarăși,

Participarea la Congresul dv. ne 
dă prilejul reafirmării legăturilor 
de prietenie și solidaritate cu vechi 
și puternice rădăcini în trecut, 
care unesc clasa muncitoare, parti
dele și popoarele țărilor noastre, 
între Partidul Comunist Francez 
și Partidul Comunist Român s-au
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Ce caută „ca văleni rătacitorK.
(Urmare din pag. I)

dentală să fie rechemați în patrie?*, 
întrebare la care promotorii politi
cii de baze răspund invariabil „Nu". 
Pentru ce ? Pentru că — arată în 
cartea sa specialistul militar grec 
Iannis Hiotakis — „aceste baze, 
pretutindeni unde se află, nu au 
altă menire decît asigurarea domi
nației politice în numeroase puncte 
ale globului". Cercurile imperialiste 
au nevoie de aceste baze ca de 
un instrument al amestecului în tre
burile interne ale altor state pentru 
menținerea Iot în menghina subor
donării economice și politice. Ba
zele lor militare și-au etalat cu pri
sosință rolul de cai troieni în 
înăbușirea celor mai sacre aspirații 
de libertate ale popoarelor, consti
tuind un atentat permanent Ia In
dependența și securitatea lor.

Caracterul nefast al bazelor mili
tare și trupelor străine a apărut tot 
mai evident unor cercuri conducă
toare din chiar state „aliate" sub 
o formă sau alta cu S.U.A. Hotărî- 
rea Franței de a evacua de pe teri
toriu) ei bazele americane si ale 
N.A.T.O. este un exemplu elocvent 
în această privință. Aceasta, după 
cum se știe, a silit Washingtonul să 

o 
aderenți 

dispoziție 
pentru în- 

pierdut, 
și

In cercurile „aliate" 
vînătoare de 

să pună la 
țărilor lor 
partenerului 

ducă

inițieze 
adevărată 
capabili 
teritoriile 
locuirea 
Unde să-și ducă instalațiile 
trupele ? Danemarca si Norvegia nu 
pot fi folosite, ele numărîndu-se 
printre țările care au refuzat să ad
mită amenajarea de baze străine pe 
teritoriile lor. In întreaga Europă 
occidentală barometrul mișcării anti- 
baze, reflectat în luări de poziție 
ale unor oameni de cele mai dife
rite tendințe politice, în manifesta
ții de stradă ale maselor populare 
etc. — înregistrează o creștere sen
sibilă, 
muta

Hotărirea de a se stră
in Belgia Comandamentul

N.A.T.O. a fost întîmpinată de o- 
pinia publică din această tară cu o 
furtună de proteste. Gomeptînd a- 
ceastă situație din N.A.T.O., zia
rul „Combat" relevă că „se apro
pie timpul cînd statele membre eu
ropene vor trage concluziile din de
cadența alianței atlantice și vor 
căuta să înlocuiască eforturile mi
litare ale trecutului printr-o activi
tate diplomatică corespunzătoare".

Vremurile s-au schimbat — con
știința popoarelor și, o dată cu a- 
ceasta, tendința a numeroase state 
de pe toate continentele de a 
nu mai admite știrbirea intere
selor naționale în numele unor in
terese străine se afirmă tot mai 
mult. Un șir de țări, ca Guineea, 
Mali, Sudan, Maroc, Tunisia, au iz
butit să-și degajeze în întregime 
sau partial teritoriile de Instalațiile 
militare și trupele străine. în Turcia 
— constată cronicarii politici — se 
manifestă intenția de a reconsidera 
și modifica acordurile privitoare Ia 
statutul bazelor americane, prin 
care acestora io sînt acordate pri
vilegii speciale. Intr-un articol re
cent, în care prezența bazelor mili
tare americane în Turcia este le
gată direct,. la modul cauză-efect, 
de amestecul S.U.A. în treburile in
terne ale acestei țări, ziarul „Cum- 
huryet" scria i „Dacă cîndva pre
zența bazelor militare nu neliniștea 
atît de mult opinia publică, în pre
zent se fac auzite tot mai profund 
îndoieli în ce privește utilitatea și 
necesitatea bazelor americane în 
Turcia... Condiția principală a re
zolvării impasului prin care trec 
relațiile turco-americane este ca 
S.U.A. să renunțe la amestecul în 
treburile noastre interne". în 
ponia, demonstrațiile împotriva 
zelor militare ale S.U.A., pentru 
trocedarea „nefericitei Insule a 
surilor" — Okinawa — și retragerea 
trupelor americane, se tin lanț. Nu 
de mult, a fost viu comentată în 
presa internațională propunerea for-

Ja- 
ba- 
re- 
vi-

mulată de partidul democrat-socia
list din Japonia, (cu orientare de 
centru), privind retragerea trupelor 
americane din tară în timp de 4 ani, 
arătînd că nu există nici un temei 
pentru menținerea în continuare a 
12 baze aeriene și navale, precum 
și a 140 de alte stabilimente milita
re străine.

Datorită acestor realități, 
tima vreme tot mai 
sînt relatările despre peripețiile 
„cavalerilor rătăcitori" 
ricani, militari și experți care co
lindă întinderile Pacificului și ale 
Oceanului Indian în căutarea 
insulițe pierdute, situate „cît 
departe de lume". Se vîntură 
iecte de amplasare a unor baze în 
Socotra, Diego Garcia, Aldabra, 
Seychelles, Keeling, Christmas 
alte insule — majoritatea de 
stăpînire britanică.

Căutînd zone cît mal 
motorii politicii de 
monstrează ei înșiși 
populară, de potrivnică Intereselor 
păcii, securității și liniștei popoare
lor este această oolitică.

Realitățile vremurilor noastre re
clamă cu tărie denunțarea și respin
gerea anacronicei politici de baze 
militare care atentează la suverani
tatea popoarelor, subminează te
melia încrederii în relațiile din
tre state, agravează încordarea In
ternațională, generează conflicte 
pline de primejdii pentru cauza pă
cii.

Lichidarea bazelor militare străine 
și retragerea tuturor trupelor în 
granițele naționale constituie unul 
din obiectivele importante ale De
clarației de la București a țărilor 
socialiste din 1966. Acesta se afir
mă ca un deziderat și obiectiv de 
seamă în lupta popoarelor pentru 
normalizarea situației internaționa
le, asigurarea păcii și securității în 
lume.

în ul- 
frecvente

anglo-ame-

unor 
mai 
pro-

și 
sub

izolate, 
baze 

cît de

pro-
de-
ne-

Vasile Vîlcu
statornicit relații de colaborare și 
prietenie frățească bazate pe ideo
logia noastră comună, telurile co
mune ale luptei împotriva impe
rialismului, pentru socialism, pe 
principiile marxist-leniniste ale 
independenței, neamestecului în 
treburile interne, respectului re
ciproc, egalității în drepturi și in
ternaționalismului proletar. Ne 
exprimăm convingerea că aceste 
relații se vor dezvolta continuu în 
interesul partidelor și popoarelor 
noastre, al mișcării comuniste in
ternaționale, al cauzei generale a 
socialismului.

Totodată, constatăm cu satisfac
ție evoluția favorabilă ce caracte
rizează în prezent relațiile econo
mice, culturale, tehnico-științifice, 
diplomatice și politice dintre 
România și Franța. Aceasta co
respunde intereselor popoarelor 
român și francez, cauzei destin
derii internaționale și a păcii în 
Europa și în lumea întreagă.

Tovarăși,

Sfidînd opinia publică, încâlcind 
legile dreptului internațional, im
perialismul american continuă să 
poarte un război criminal nedecla
rat împotriva eroicului popor viet
namez.

Poporul român. încă din prima 
zi, a condamnat agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, și-a exprimat solida
ritatea fierbinte cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez pentru li
bertate. independentă și reunifica- 
rea patriei sale, hotărîrea de a-i 
acorda în continuare întregul său 
sprijin material și moral pînă la 
victoria deplină împotriva agreso
rilor.

Partidul nostru consideră că In
teresele apărării păcii reclamă, 
mai mult ca oricînd, menținerea 
vigilentei și combativității po
poarelor, unirea și întărirea pu
terii de luptă a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Acționînd ferm, 
în strînsă unitate, aceste forțe pot 
impune înfăptuirea dezideratului 
cel mai arzător al epocii noastre 
— asigurarea unei păci trainice în 
lume.

în încheiere, permiteți-mi, sti
mați tovarăși, să vă urez succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, în lupta partidului 
dv., a tuturor forțelor muncito
rești și democratice pentru bună
starea și viitorul luminos al po
porului francez, pentru democra
ție, progres social, pentru secu
ritate internațională și pace.

Trăiască Partidul Comunist 
Francez !

Trăiască prietenia dintre țările, 
popoarele și partidele noastre !

Spirala „escaladării** cheltuielilor 
pentru agresiunea din Vietnam...

I Revista americană
„U. S. News and 
World Report" publi- 

Ică un reportaj dip.
Saigon despre costul 
din ce in ce mai ridi- 

Icat al războiului din
Vietnam. Redăm mai 
jos următoarele:

I „Costul imens al pur

tării războiului din

(Vietnam începe să a- 
jungă la urechile cetă
țenilor americani. Pier- 

Iderile cresc. Investifiile 
de forjă umană au de
pășit cifra maximă din 

I timpul războiului Co
reei. Prejul său a între
cut primele aprecieri. 

(Prestigiul S.U.A. are 
de suferit din cauză că 
o tară asiatică de cate- 

Igoria a treia reușește 
să o înfrunte.

în junglele și cîm- 
Ipurile de orez ale a- 

cesfei mici nafiuni a-

siafice, „superputerea” 
mondială — S.U.A. — 
este adusă astăzi în- 
tr-un punct mort. Se 
pare că, după șase 
ani de escaladare 
a războiului, S.U.A. 
au pufin de ară
tat în sensul unor re
zultate ferme. Costul 
acestui război este de 
pe acum imens șl creș
te tot mai mult, fără ca 
S.U.A. să obfină vreo 
victorie — sau chiar 
dovada unui progres 
hotărîior — în per
spectivă.

O mare parte a for
jei militare a vastei 
mașini de război ame
ricane este adusă aici. 
O altă parte este pe 
drum. Cheltuielile în 
vieți americane, dolari 
și materiale sînt în 
creștere. Aproximativ 
15 miliarde dolari au 
fost vărsate în acest

război în 1966. în acest 
an războiul va costa 
cel pu)in 24 miliarde.

Escaladarea războiu
lui din Vietnam într-un 
conflict major pentru' 
S.U.A. a început în 
1965, cînd președintela 
Johnson a angajat în 
luptă primele unifăfi 
organizate.

In prezent există în 
Vietnam două divizii 
de pușcași marini, pa
tru divizii obișnuite și 
echivalentul a încă o 
divizie și jumătate. La 
19 decembrie au ate
rizat primele elemente 
ale unei alte divizii. 
In pofida ponderii tot 
mai mari a tortei mili
tare americane în Viet
namul de sud, o fără 
ceva mai mare decît 
Florida, adversarul 
pare la fel de încre
zător și la fel de pu
ternic ce totdeauna.

I ...și consecințele ei asupra 
i contribuabililor americani

In alt articol, „U.S. 
■ News and World Re- 
Iport" se ocupă de 

problema ridicării 
impozitelor în S.U.A. 

Iîn anul 1967, ca mă
sură preconizată pen
tru acoperirea defici- 

Itului federal izvorît 
din marile cheltuieli 
legate de agresiunea 

I americană în Viet
nam. „Johnson — 
scrie revista — are 

!în fafă un deficit 
bugetar de aproxi
mativ 20 miliarde do- 

Ilari în anul financiar 
care începe la 1 iulie. 
Se crede de fapt că I președintele nu va 
arăta un deficit de 
asemenea dimensiuni 

Iîn bugetul pe ca
re îl va prezen
ta Congresului. Dar 1 chiar și așa, ima
ginea oficială a buge
tului ar putea situa de-8 ficiful pentru anul ur

mător la aproximativ 
15 miliarde dolari. Ast
fel, el ar fi cu mult cel 
mai mare din istorie, cu 
excepția anilor celui 
de-al doilea război 
mondial. Casa Albă se 
teme că va expune ad
ministrația învinuirilor 
de „iresponsabilitate 
fiscală” în fără șl va 
submina încrederea în 
dolar în străinătate.

Aceste considera}» 
bugetare dureroase 
sînt cele ce îi impun 
lui Johnson hotărîrea 
de a cere o sporire a 
impozitelor. Intenfia lui 
Johnson, susfin surse 
informate, este să cea
ră Congresului apro
barea pentru un nou 
„impozit de apărare’ 
care va ridica cu 5 sau 
6 la sută impozitele a- 
supra veniturilor. A- 
ceastă creștere nu va 
fi suficientă, se crede,

pentru a echilibra bu
getul. Ea va avea doar 
scopul de a face di
mensiunile deficitului 
mai pufin izbitoare.

In continuare, revis
ta arată că greufăfile 
bugetare ce se contu
rează pentru anul fi
nanciar ce începe la 
jumătatea lui 1967 vor 
fi și mai mari, lată, 
de exemplu, ce cere 
Pentagonul președin
telui : cheltuielile pen
tru apărare ar pu
tea să se ridice în 
anul viitor la 77 mi
liarde dolari. Aceasta 
înseamnă cu aproxima
tiv 10 miliarde mai 
mult decît s-a cheltuit 
anul acesta, și, în linii 
mari, cu 20 miliarde 
mai mult decît s-a pre
văzut în bugetul apă
rării pe anul acesta, 
așa cum a fost prezen
tat în ianuarie 1966”.



La Hanoi s-a deschis Inaugurarea ULAN-BATOR

Congresul eroilor și luptătorilor 
lupta împotriva 
S. U. A.

campaniei

evidential în
agresiunii

electorale i

Cu prilejul

numărului 10000

II
al ziarului „Unen"

HANOI 6 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la Hanoi s-au 
deschis lucrările celui de-al patru
lea Congres al eroilor și luptători
lor evidențiați în lupta împotriva 
agresiunii S.U.A. La' Congres par
ticipă conducători de partid și de 
stat în frunte cu președintele Ho 

/Și Min, precum și reprezentanți ai 
unităților Armatei Populare Viet
nameze, ai întreprinderilor indus
triale și cooperativelor agricole din 
R. D. Vietnam.

în numele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale și al 
guvernului, președintele Ho Și Min 
a salutat pe delegații la Congres. 
„Poporul nostru, a spus el, este un 
popor eroic. în ultimii 20 de ani 
partidul și guvernul nostru au 
condus .cu. hoțărîre lupta continuă 
și victorioasă a poporului împotri
va agresorilor imperialiști obținînd 
victorii repetate în toate domenii
le". El și-a exprimat convingerea 
în victoria definitivă a luptei juste

a poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane.

Raportul la Congres a fost pre
zentat de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C., vice
președinte . al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam. După ce 
a trecut în revistă victoriile obți
nute de populația R. D. Vietnam în 
lupta împotriva agresiunii și în 
construirea socialismului, vorbito
rul a condamnat cu hoțărîre acțiu
nile de război ale imperialiștilor 
americani împotriva poporului 
vietnamez. Lupta poporului vietna
mez împotriva agresiunii america
ne. a spus el. a demonstrat eșecul 
total al comploturilor imperialiș
tilor americani, care au încercat să 
înfrîngă rezistența poporului viet
namez.

în numele Congresului, Le 
Thanh Nghi a exprimat recunoș
tința profundă a poporului R. D. 
Vietnam pentru ajutorul acordat 
de partidele comuniste și guver
nele țărilor socialiste frățești.

Agresorii au bombardat 
din nou teritoriul 
R. D. Vietnam

HANOI 6 (Agerpres), —.Misiu
nea de legătură a înaltului, coman
dament al Armatei populare viet
nameze a adresat un mesaj > Comi
siei internaționale pentru supra
veghere și control în Vietnam, pro- 
testînd împotriva violării spațiului 
aerian al R. D. Vietnam de către 
avioane americane și împotriva 
bombardamentelor la care aceste 
avioane au supus la 4 ianuarie re
giuni dens populate și obiective 
economice din diferite regiuni 
nord-vietnameze

La 4 ianuarie a sosit la Hanoi 
primul grup de anchetă al Tri
bunalului international constituit 
la inițiativa lordului Bertrand 
Russell, care, alături de o comi
sie de anchetă japoneză, va pro
ceda ia culegerea de materiale 
documentare referitoare Ia cri
mele săvîrșite de agresorii, ame
ricani pe teritoriul R.D. Viet
nam. Farticipanții la anchetă au 
lost repartizați in diferite pro
vincii nord-vietnameze. Agenția 
V.N.A. precizează că activitatea 
acestora se bucură de concursul 
Comitetului nord-vietnamez de 
anchetă a crimelor de război 
comise de imperialiștii ameri
cani, al populației și administra
ției locale din provinciile res
pective.

TOKIO 6 (Agerpres). — Prin 
cuvîntarea rostită la mitingul de 
la Tokio, premierul japonez Salo 
a deschis campania electorală . în 
vederea alegerilor pentru Camera 
inferioară a Dietei japoneze din 29 
ianuarie. Cea mai mare parte a 
cuvîntării a fost consacrată criti
cilor la adresa Partidului Socialist 
(cel mai puternic partid de opo
ziție în Dietă — n.r.), pentru pozi
ția de boicotare a sesiunii extraor
dinare a Dietei, convocată în mod 
unilateral de guvern în luna de
cembrie. Premierul Sato a încer
cat apoi să scoată în evidentă fo
loasele pe care le aduce Japoniei 
așa-zisul tratat de securitate ja- 
oono-american, afirmînd că el ar 
„asigura Japoniei pace, securitate 
și progres".

Rețin, de 
structiunile 
nămînt date 
ră cu alegerile. în ele se arată, de 
pildă, că partidele de opoziție ar 
fi Vinovate de izbucnirea 
crize politice.

Cuvîntarea premierului 
■documentele difuzate de 
liberal-democrat sint viu 
de partidele de opoziție, 
rul general al Partidului 
Tomomi Narita, a făcut o declara
ție în care’ a arătat că ‘ așa-zisul 
tratat de securitate japono-ameri- 
can-nu poate fi prezentat 
garanție a păcii și securițății 
poniei. Nu acordul militar, a 
clarat el, ci presiunea forțelor 
bitoare de pace din Japonia 
contribuit la dezvoltarea pașnică 
a tării și prevenirea antrenării ei 
într-un război.

ULAN-BATOR 6 (Agerpres). — 
Cu prilejul apariției celui de-al 
10 000-lea număr al ziarului „Unen", 
organ al C.C. al P.P.R.M., la Ulan- 
Bator a avut loc joi o adunare 
idstivă, la care au luat parte J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., și alți conducători de 
partid și de stat din R. P. Mongolă. 
D. Molomjamț, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
a transmis colectivului de redacție 
al ziarului mesajul de salut adre
sat de C.C. ai P.P.R.M. și Consiliul 
de Miniștri al R. P. Mongole. 
Ț. Gotov, secretar al Prezidiului 
Marelui Hural Popular, a dat apoi 
citire decretului Prezidiului prin 
care ziarului „Unen" îi este con
ferit Ordinul Suhe-Bator.

BONN 6 (Agerpres). —.Armisti
țiul stabilit în-.disputa politică in
ternă între cele două mari partM’e 
din Germafiia occidentală U.C.D.— 
U.C.S. ș! P.S.D.G. cu prilejul for
mării marii coaliții a fost pentru 
prima oară încălcat zilele trecute. 
Purtătorii de - cuvînt ai celor, două 
partide au făcut declarații eupriri- 
zînd acuzații reciproce referitoare 
la diferite aspecte ale politicii ce
lor două partide. Duelul 
dintre creștin-democrați și 
democrați a fost provocat 
paritia unui articol semnat
nul din liderii U.C.D., Dufhues, în 
„Deutsches Monatsblatt" care, po
trivit observatorilor politici, urmă
rește să-și consolideze poziția sa 
în disputa pentru postul de pre
ședinte al partidului. în acest ar
ticol, Dufhues stabilește sarcinile 
viitorului președinte al partidului. 
El consideră un pericol faptul că

verbal 
social- 
de a- 
de ti-

asemenea, atentia in- 
partidului de guver- 
nublicității în legătu-

recentei

Sato și 
partidul 
criticate 
Secreta- 
Socialist,

drept
Ja- 
de- 
iu- 
au

Scrutînd cerul... Ostași ai unei unități antiaeriene a forțelor armate ale R. D. Vietnam gata de a intercepta avioa- 
' nele agresoare

Prin numirea a trei noi ti
tulari de ministere, respectiv 
la cel al apărării, economiei 
și de interne, președintele 
argentinean Juan Carlos On- 
gania a pus capăt crizei po
litice din ultimele săptămîni 
și totodată a ajuns să-și 
completeze cabinetul. Este 
pentru a doua oară în ulti
mele șase luni cînd se pro
cedează la o remaniere de 
guvern.

Potrivit părerii mai multor 
observatori, remanierile suc
cesive, care includ acum și 
guvernatori de provincii, 
sînt, într-un fel sau altul, 
consecința dificilei situații e- 
conomico-sociale, căreia ac
tualii guvernanți caută să-i 
găsească 
stituirea 
conomiei, 
este pusă în legătură directă 
cu puternica mișcare gre
vistă, calmată doar provizo
riu printr-un acord cu guver
nul. Sindicatele l-au denun
țat pe Salimei ca exponent 
al „liniei dure" față de miș
carea revendicativă, cerînd 
destituirea sa. Un fapt sem
nificativ, care a surprins ob
servatorii, este numirea în 
postul de ministru de inter
ne a lui Guillermo Borda, 
fost auxiliar al lui. Peron. 
Unii trag din aceasta conclu
zia că președintele Ongania 
nu esfe dispus să abando
neze legătura cu mișcarea 
peronistă, lichidată formal 
prin desființarea partidelor

politice, dar prezentă pe 
toate fronturile revendicări
lor polifico-sociale. In ge
nere, președintele afișează 
un rol de arbitru față de 
„micile conflicte", dar tot
odată nu uită să revină asu
pra clasicului avertisment că

ineficienta și mersul lent au 
constituit unul din argumen
tele de căpetenie ale celor 
ce l-au răsturnat pe lllia. In 
primele săptămîni după con
sumarea loviturii de stat cu- 
vîntul de ordine era reor
ganizare, restructurare. Au

remedii. $ub- 
ex-ministrului e- 

Jorge Salimei,

Succesul balerinilor
români la Havana

HAVANA 6 (Agerpres). — 
La 4 ianuarie ansamblul de 
balet al Teatrului de Operă și 
Balet din București a susți
nut primul spectacol la Ha
vana cu „Lacul lebedelor". 
Rolurile principale au fost in
terpretate de Ileana Iliescu și 
Gheorghe Cotovelea, artiști e- 
meriți. Spectatorii prezenți în 
marea sală a sindicatelor au 
făcut o caldă primire baleri
nilor români, salutîndu-i cu a- 
plauze fhrtunoase și numeroa
se chemări la rampă.

La spectacol au asistat E- 
duardo Muzio, președinte al 
Consiliului național al culturii 
din Cuba, delegația Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud prezentă la 
Havana cu prilejul sărbători
rii celei de-a S-a aniversări a 
victoriei revoluției cubane, 
Lisandro Otero, vicepreședin-

te al Consiliului național al 
culturii, celebra balerină cu- 
bană Alicia Alonso, ziariști și 
alte personalități culturale.

Au fost prezenți Vasile Mu- 
șat, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Havana 
și alți membri ai ambasadei.

Artiștilor români li s-au 
oferit coșuri și buchete cu 
flori.

După spectacol personalită
țile prezente s-au ■întreținut 
cordial cu dansatorii români. 
Eduardo Muzio și Alicia Alon
so au apreciat înalta ținută 
artistică a baletului român. 
Ziarele centrale „Granma" și 
„El Mundo" au publicat 
formații și fotografii de 
spectacol.

Ansamblul de balet
T.O.B. vă mai susține încă opt 
spectacole in capitala Cubei.

noul cancelar, Kiesinger, ar avea 
în vedere realizarea unei, unități 
cît mai largi posibile în cadrul gu
vernului, în timp ce partidul do
rește în continuare să se diferen
țieze în mod evident de noul sau 
partener de coaliție, P.S.D.G. Duf
hues preconizează o împărțire a 
sarcinilor : în cadrul guvernului, 
Kiesinger ar trebui să se îngri
jească ca marea coaliție să obțină 
anumite rezultate ; în ceea ce pri
vește conducerea partidului, ea ar 
trebui să fie preluată de o altă 
persoană pentru a 
păstrarea 
partidului 
tori.

Imediat
Iui, purtătorul
P.S.D.G., Sommer, a făcut o decla
rație în care arată că în disputa 
pentru 
U.C.D., 
marcheze 
comportă 
coaliții".

Numai 
claratia lui Sommer, purtătorul de 
cuvînt creștin-democrat Rathke, 
i-a cerut să se gîndească la res
ponsabilitățile celor două partide 
în marea coaliție. „Declarațiile lui 
Sommer, a apreciat el, ar fi mult 
mai potrivite pentru campania e- 
lectorală decît în cadrul marii 
coaliții".

se ocupa de 
profilului propriu al 
U.C.D. fată de alegă-

după apariția articolu- 
de cuvînt al

postul de președinte 
.Dufhues urmărește 
/ puncte, și de 
i ca un cenzor

la cîteva ore

tn-
la

al

al 
să 
seaceea 

al marii

după de-

0. N. U. Constituirea

Deputați libanezi REUNIUNEA
implicați
în afacerea „Intraii

BEIRUT 6 (Agerpres). — Comi
sia parlamentară pentru probleme 
juridice a parlamentului libanez a 
acceptat vineri, în unanimitate, ri
dicarea imunităților parlamentare 
a doi deputați implicați în afa
cerea „Intra". Este vorba de Na
jib Salba, președintele Consiliului 
de administrație al băncii, și Mu
nir Abou Fadhel, fost administra
tor al băncii, ambii aflați în re
lații strînse cu Youssef Beidas, 
fondatorul Băncii Intra (în pre
zent refugiat în Brazilia). Hotărî- 
rea definitivă privind ridicarea 
imunităților parlamentare ale ce- 
.lor doi deputați urmează să fie 
luată de parlament luni. Ei vor 
trebui să facă depoziții, împreună 
cu alți membri ăi Consiliului de 
administrație al băncii în legătură 
cu crahul de acum patru luni al 
acesteia.

de cumpărare a argenti
nienilor, și așa redusă prin 
măsurile de austeritate an
terioare. Moneda nafională 
după ce a suferit o devalo
rizare se află acum în pra
gul alteia; întreprinderi mici 
și mijlocii, din lipsă de sub-

GUVERNAMENTALE
„nu va tolera nici un fel de 
subversiune", că regimul său 
„nu are termen pentru a a- 
bandona puterea, ci numai 
obiective de împlinit" (din 
mesajul său de Anul Nou).

Pe vremea guvernului lui 
Arfuvs ftlia, activitatea pu
terii executive era asemuită 
cu mersul unei broaște țes
toase. Pe unele clădiri din 
Buenos Aires se pot vedea 
și acum desene și inscripții 
în care poporul este chemat 
să împingă broasca. De fapt,

apărut noi ministere, noi or
ganisme, noi regulamente, 
s-au pronunțat numeroase 
discursuri despre necesitatea 
înnoirilor. Dar rezultatul ?

Cine încearcă o privire 
panoramică asupra situației 
din Argentina la începutul 
acestui an și compară cu 
ceea ce era la începutul a- 
nuluf trecut nu descoperă 
deosebiri esențiale. Spirala 
inflaționistă, acum ca și a- 
tunci, rămîne un flagel ce 
mușcă dureros din puterea

venfii, alunecă treptat spre 
faliment, în timp ce marile 
firme particulare, îndeosebi 
străine, conviețuiesc de mi
nune cu inflația și cu deva
lorizarea monetară.

Poate că singura 
bire constă într-o 
luare a tensiunii ca 
a măsurilor forte
prinse împotriva martitesta- 
țiilor antiguvernamentale, 
mergîndu-se pînă la ocupa
rea universităților de către 
armată. „Broasca și-a blin-

deose- 
accen- 
urmare 
între-

dat carapacea și poate de I 
aceea mersul ei a devenit și 
mai anevoios" — observa " 
ziarul „La Razon".

Discursurile oficiale abun
dă în afirmarea repetată a 
„bunelor intenții” de guver
nare, fără ca prin aceasta 
realitățile concrete să sufere 
modificări vizibile. Judecind 
după declarații, toți par 
convinși că țara are nevoie 
de o industrie dezvoltată, de 
mijloace moderne de trans
port, energie electrică, pe
trol, de o distribuire mai 
rațională și mai echitabilă a 
avuției naționale, de revi
zuirea unor angajamente 
pe plan extern etc. Rămîne 
în picioare dilema : prin ce 
mijloace și cum anume să 
se ajungă la astfel de obiec
tive. Realizarea unor refor
me structurale, cerute de 
mult timp de masele munci
toare, esfe barată de inte
resele oligarhiei autohtone, 
conjugate cu cele ale mo
nopolurilor străine.

Pe marginea acestei situa
ții o revistă din Buenos Ai
res scria : „Devine tot mai 
greu de răspuns la marea 
întrebare : cît valorează a- 
tîtea schimbări de guverne 

' dacă la urma urmelor totul 
rămîne la fel ?'

Vasile OROS

Rio de Janeiro.

I

CABINETULUI BELGIAN
BRUXELLES 6 (Agerpres). — în 

urma reuniunii de vineri a cabine
tului belgian, la Bruxelles a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că a fost dezbătută 
problema relațiilor belgiano-congo- 
leze după preluarea de către 
guvernul de la Kinshasa a bunuri
lor companiei 
Primul 
Vanden 
clarație, 
în care
belgian în Congo, Bihin, a fost îm
puternicit să prezinte guvernului 
congolez noi propuneri privind re
glementarea situației. Premierul a 
refuzat să furnizeze amănunte pri
vind misiunea încredințată amba
sadorului său.

„Union Miniere", 
ministru belgian, Paul 

Boyenants, ă făcut o de- 
după ședința guvernului, 

a arătat că ambasadorul

• NEW YORK. D-na Mar
guerite Oswald, mama lui Lee 
Harvey Oswald, care a fost 
acuzat de comisia Warren că 
ar fi asasinat pe președintele 
Kennedy, a cerut deschiderea 
unei anchete în legătură cu 
împrejurările în care a murit 
Jack Ruby, asasinul fiului ei. 
într-o conferință de presă, ți
nută la Fort Worth (Texas), 
Marguerite Oswald a decla
rat că mqartea lui Ruby con
stituie încă un element la un 
șir de „coincidențe stranii". 
„Din nou — a spus ea — se 
petrece un lucru 
momentul oportun".

■ PHENIAN. După cum anun- 
ță agenția A.C.T.C., la pro

punerea părții coreeano-chineze 
a Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea, la Panmunjon a avut 
loc, vineri, o nouă reuniune a 
secretarilor celor două părți, în 
legătură cu provocările înregis
trate recent în zona demilitari
zată. Cu acest prilej, repre
zentanții părții coreeano-chineze 
au declarat că la 5 ianuarie s-au 
tras focuri de armă dinspre 
partea americană, iar în zilele 
de 27, 28, 30 și 31 decembrie și 2 
și 3 ianuarie a fost iritrodus în 
mod ilegal, in zona demilitari- 
iată, armament de diferite tipuri. 
Referitor la aceste acte de pro
vocare comise de partea ameri
cană, reprezentanții părții co
reeano-chineze au subliniat că 
ele urmăresc transformarea zo
nei demilitarizate într-un focar 
de ostilități. în consecință, ei au 
cerut reprezentanților părții a- 
mericane să ia măsuri în vede
rea încetării imediate a provo
cărilor pentru destinderea at
mosferei în zona amintită.

■ VARȘOVIA. Președintele 
Consiliului de stat al R. P. 

Polone, Edward Ochab, a primit 
la 6 ianuarie pc Jens Otto Krag, 
prim-minisțru și ministrul afa
cerilor externe al Danemarcei, 
care se află in vizită în această 
țară, cu care a avut o convorbire,

■ LONDRA. Primul ministru 
britanic, Harold Wilson, a 

anunțat vineri seara remanierea 
guvernului său. Elementul prin
cipal al remanierii îl consti
tuie reintrarea in guvern a lui 
Patrick Gordon Walker, fost mi
nistru al afacerilor externe, care 
devine ministru fără portofoliu. 
Fred Mulley, fost ministru al 
aviației, a fost numit ministru 
de stat la Foreign Office, fiind 
însărcinat cu problemele econo
mice și, în mod special, cu rela
țiile Angliei cu țările europene 
și Piața comună.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțai că toate țările, cu excepția 
S.U. cărora li s-a cerut să-și 
numească reprezentanți în Comi
tetul ad-hoc pentru teritoriul Afri
cii de Sud-Vest, au acționat în con
secință. Ca urmare, acest comitet, 

‘ format din 14 reprezentanți ai ță
rilor membre ale O.N.U., se va în
truni, în baza rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. din 27 octombrie 
1966, pentru a lua în studiu „reco
mandările practice prin care terito
riul Africii de Sud-Vest va fi scos 
de sub mandatul Republicii Sud- 
Africane și trecut sub administrația 
directă a O.N.U. pentru a facilita 
populației din teritoriul amintit 
obținerea dreptului la autodetermi
nare și independență".

Comitetul urmează să-și prezinte 
recomandările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., con
vocată pentru luna aprilie a.c.

TOKIO. Comandamentul mi- 
” litar american din arhipe
lagul Okinawa a hotărît rechi
ziționarea unor terenuri aflate 
în împrejurimile orașului Itoman 
în vederea construirii de noi 
instalații militare. Coresponden
ții de presă transmit că aceste 
planuri ale comandamentului a- 
jnert'înn au fost primite cu ne
mulțumire. și vii proteste de 
către populația orașului.

■ MOSCOVA. In 
vietică a fost s 

cord comercial într 
Algeria pe anul 19b 
vede o sporire de 4 
mului schimburilor 
două țări față de

KH ATENA. Minist ,1 ec 
“ miei al Republicii Sud-; 
cane, Nicholas Diederichs, a so
sit la Atena, o nouă etapă a vi
zitei sale printr-o serie de ca
pitale europene. După cum 
s-a anunțat in capitala Greciei, 
el urmează să aibă o serie de 
întrevederi cu membri ai cabi
netului elen și să viziteze o se
rie de obiective industriale din 
țară.

CAIRO. In capitala R.A 
s-au deschis lucrările ce

de-a doua reuniuni a „Comitet 
lui economic comun R.D.G1
R.A.U.”. Din partea R.D. t 
mane participă o delegație g 
vernamentală sub conducerea 1>. 
Gerhard Weiss, vicepreședinte a 
Consiliului de Miniștri al R.D.G •. 
iar din partea Republicii Arabe 
Unite, o delegație guvernamen
tală. condusă de Hassan Abbas 
Zaki, ministrul economiei și co
merțului exterior al R.A.U.

Funeraliile

■R PARIS. între 31 ianuarie și 
“ 18 februarie va avea loc la 
Monte Carlo al 7-lea Festival 
internațional de televiziune. Vor 
participa 28 dc țări, printre care 
și România.

lui Boris Kraiger
BELGRAD 6 (Agerpres). — La 

cimitirul din Lubliana au avut 
loc vineri funeraliile lui Boris 
Kraiger, membru al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, vicepreședinte al Ve
ce! Executive Federale, care și-a 
pierdut viata în mod tragic într-un 
accident de automobil. La funera
lii au participat conducători de 
partid și de stat, delegații din toa
tă țara, tovarăși de luptă, colabo
ratori și prieteni ai defunctului, 
numeroși cetățeni din Lubliana. 
La mitingul de doliu au luat cu- 
vîntul Edvard Kardelj și Osman 
Karabegovici.

Ziua de 6 ianuarie a fost de
clarată zi de doliu în Iugoslavia.

Mali. Viitori, agronomi urmărind expunerile lectorului la un curs de instruire 
din localitatea N’Tonimba

■■ DAMASC. Potrivit declara* 
™ țiilor unor purtători de cu
vînt militari, precum și comuni
catului transmis de postul de 
radio Damasc, vineri dimineața, 
la frontiera dintre Siria și Izrăel, 
iu avut loc noi incidente. Timp de 
citcva ore, cu intermitențe, atît 
o parte cit și cealaltă a deschis 
focul asupra punctelor de fron
tieră.

■M BONN. Fină la sfirșitul ano- 
lui 1966 R.F. a Germaniei a 

transferat Statelor Unite suma 
de 2,9 miliarde mărci în devize 
pentru compensarea cheltuielilor 
legate de staționarea trupelor a- 
mericanc în Germania occiden
tală.

■E NEW YORK. Cursurile Uni- 
™ versității din Chicago, unde 
învață un număr de 34 000 de 
studenți, au fost întrerupte vi
neri ca urmare a grevei profe
sorilor, declarată în sprijinul 
cererii de majorare a salariilor.

M NAIROBI. Postul de radio
Nairobi a anunțat că pre

ședintele Kcnyei, Jomo Kenyatta, 
l-a numit în funcția de vice
președinte al republicii pe Arap 
Daniel Moi, în locul lui Josep 
Murumbi. care a demisionat a- 
nul trecut.

DELHI. Cîteva mii de per- 
™ soane — printre care foarte 
mulți studenți — au iuat joi 
parte Ia o demonstrație în orașul 
Patna din statul Bihar (India), 
demonstrație care pînă la urmă 
a degenerat intr-o ciocnire vio
lentă cu poliția și care s-a sol
dat cu omorîrea a 9 demonstranți 
și rănirea a peste 54, anunță a- 
genția indiană de presă. în oraș 
a fost declarată stare excepțio
nală și a fost mobilizată ar
mata. Demonstrația a fost în
cepută de cîteva sute de stu
denți, care protestau împotriva 
brutalizării unor colegi de-ai lor 
de către poliție în zilele ante
rioare.

M WASHINGTON. La Casa
Albă s-a anunțat joi că pur

tătorul de cuvînt al Ministerului 
Apărării al S.U.A-, Arthur Syl
vester, a demisionat. Arthur 
Sylvester a ocupat acest post 
timp de șase ani, ceea ce consti
tuie un record în analele guver
nului american.
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