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riguroasă in realizarea
■ Sînt necesare norme 

științifice de consum 
pentru oțelurile spe
ciale

PLANULUI PE 1967
și se angajează

AL ACTIVITĂȚII ECONOMICEAL ACTIVITĂȚII ECONOMICE Nicolae ȚIC

investițiilor anului 1967
■ Vom asigura renta

bilizarea tuturor gos
podăriilor agricole de 

stat

dr. Mihai DIAMANDOPOL
președintele Băncii de Investiții

în 1967, urmează să se realizeze 
din fondurile statului investiții de 
52 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 
că într-un singur an se vor înfăptui 
ca volum valoric, aproape tot atîtea 
investiții cit în perioada 1951 — 
1955. Vor intra în funcțiune cu în
treaga capacitate sau parțial 550 
obiective principale. Ca urmare, a- 
nul în curs are un rol determinant 
în mersul înainte, mereu ascen
dent, al economiei naționale în a- 
cest cincinal. în realizarea întoc
mai a programului de investiții.

Analizînd prevederile planului 
de investiții pe 1967 se constată, ca 
un fapt deosebit de pozitiv, con
centrarea de fonduri importante 
la marile lucrări: combinatele si
derurgice de la Galați și Hunedoa
ra, Sistemul hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, 
centrala termoelectrică de la 
Craiova, combinatele chimice și 
petrochimice, precum și la noi uni
tăți producătoare de bunuri de con
sum. Concentrarea investițiilor pe 
șantierele principale creează posi
bilități optime pentrn terminarea 
lucrărilor în timp scurt și darea în 
funcțiune cit mai grabnică a noilor 
obiective industriale. Totodată, me
rită relevate măsurile de creștere a 
capacității de proiectare și a com
petențelor de avizare și aprobare a 
documentațiilor tehnice, precum și 
cele de simplificare a întoc
mirii acestora. Importantă este și 
includerea în planurile organiza
țiilor de construcții-montaj a între
gului volum de lucrări prevăzut 
pentru acest an, inclusiv lucrările 
noi. cu documentație în curs de a- 
probare. în acest fel, se pun de a- 
cord sarcinile beneficiarilor de in
vestiții cu cele ale constructorilor, 
ceea ce înlesnește deschiderea șan
tierelor, îndată după aprobarea 
proiectelor.

Condițiile favorabile de înce
pere a activității de investiții in 
1967 nu înseamnă însă scăderea 
răspunderii factorilor cu responsa
bilități în acest domeniu. Cunoaș
terea din timp a planului. de in
vestiții presupune, dimpotrivă, o- 
bligația ministerelor, direcțiilor ge
nerale și conducerilor de întreprin
deri de a stabili și repartiza pentru 
fiecare obiectiv volume ridicate de 
lucrări, începînd cu primul trimes
tru, asigurînd astfel respectarea 
strictă a termenelor de intrare în 
funcțiune. Eșalonarea executării lu
crărilor de investiții trebuie să co
respundă posibilităților maxime și 
să permită, in ultimă instanță, de- 
zaglomhtarea trimestrului IV de 
sarcinile mari privind darea în ex
ploatare a obiectivelor. Se impune 
ca această preocupare să fie du
blată de eforturi în vederea în
cheierii pregătirilor minuțioase a 
fiecărei lucrări, corelării diverse
lor activități de care depinde asi
gurarea unei discipline de plan ri
guroase in realizarea investițiilor, 
în acest sens, o atenție deosebită 
trebuie acordată elaborării docu
mentațiilor tehnice de execuție 
pentru lucrările in continuare, mai 
ales în sectoarele chimiei și indus
triei ușoare, care au în acest an 
sarcini mari de investiții. Condu
cerile celor două ministere au dat 
asigurări că s-au prevăzut termene 
precise de predare a proiectelor de 
execuție către constructori, ceea ce, 
desigur, e un lucru bun. Dar, preo
cuparea pentru respectarea terme
nelor trebuie îmbinată cu sporirea 
exigenței față de calitatea docu
mentației predate, știute fiind con
secințele unor omisiuni sau gre
șeli în proiectele și desenele de 
execuție, reflectate în notele de co
mandă suplimentară.

Concomitent, o deosebită^ atenție 
este nesesar să fie acordată asigu
rării documentațiilor tehnice pentru 
începerea la timp a lucrărilor noi. 
Anul acesta, situația e mai bună 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Totuși, peste 200 de 
obiective noi nu au încă documen
tațiile aprobate. Rămîneri în urnăă 
în această privință se constată la 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Ministerul thdustriei Chimice, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
mașini și Ministerul Industriei U- 
șoare. Este necesar ca acești titulari 
de investiții să urgenteze elaborarea 
documentațiilor și să revadă toto
dată conținutul celor terminate, ur- 
mărindu-se eliminarea tendințelor

Macheta viitoarei fabrici de articole de sticlărie „București1'

>38

n ziaru

■ PUNCTE DE VEDERE PE 
MARGINEA ACȚIUNII DE 
REMODELARE URBANIS
TICĂ LA IAȘI j

■ Faptul divers
■ Arta care înfruntă 

timpul se împărtă
șește din adinca 
spiritualitate a po
porului

„Fumătorul conta------------- _--------------
minează aerul din ju

rul său și-l sufocă pe

cel ce nu poște îm

părtași plăcerea lui

de a fuma. Cine este

în stare să stea un
i

timp în camera unui

fumător fără să simtă

greață ? Cine poate

rămîne fără riscul de

a se simți și mai

rău ?... Fumătorul dă

dovadă de o supără

toare lipsă de politețe

față de cei ce nu fu

meazâ..."

Goethe (cu 150 de

ani în urmă).

(Continuare în pag. a III-a)

Un miliard de articole
de sticlărie pe an

...fără sticlari
' Sticlarul cate ' plă
mădește artistic con
tinuă sd complete
ze zestrea labora
toarelor cu apara
tură complicată și 
vitrinele sufrageriilor 
cu cristaluri măies
trit cizelate, tn in
dustria articolelor 
de mare serie, locui 

. lui a fost- luat de sli- 
clarul minuitor al ina- 
sinilor. Acum și a- 
cesta iși schimbă pro- 
filiil. Uri exemplu ? 

sud-estul Capita- 
unde bulevardul 

Șutea ajunge 
cimpia înconju-

la I.P.I.U., șeful de 
proiect al acestei ia- 
brici, aici se dor pro
duce anual circa un 
miliard de articole — 
Hole, flacoane, bor
cane, butelii, pahare 
și alte articole presa
te din sticlă — adică 
peste 50 de articole 
de fiecare locuitor- al 
/arii. Numărul butelii
lor' pentru 
alimentare, 

' vor fabrica
' aici, se ridică la 134 

milioane. O cantitate 
suficientă ca să iaci 
din ele, puse cap Iu 
cap,- cingătoare Pă- 
mintului la Ecuatpr. 
Ca tona/ total se vot 
produce aproximativ 
111 mii tone articple 
de sticla, cantitate ce 
egalează aproape pro 
duefia tuturor celor
lalte fabrici ate sec
torului luate ia iun (Continuare 
toci în pag. a V-a)

produse 
ce se 

antlal

fh 
lei, 
Ion 
în 
răjoare, in .zona în
vecinată cu Fabrica 
de medicamente, uzi
na 1CECHIM și șan
tierul „Policolor", se 
construiește fabrica de 
artjcole de sticlărie 
„București". După 
cutn ne informează 
ing. Eugen Moraru de

Stafia! construcției 
îiii deprinderii: s-au 
făcut amenajările de 
teren, o bună parte 
din drumurile defini
tive ale incintei și 
s-a început construc
ția ' blocului principal 
de producție, de cir
ca .40 000 mp (4 hec
tare), care va cu- 

'prihde seefia de pre- 
tuciari pentru -pro
duse de menaj, fiole 
și depozitele tipite- tn 
curind va incepe con
strucția la hala cup
toarelor de topire. In 

. a doua jumătate a a- 
nului vor începe și 
lucrările de montaj.

Și-acum,, o privire 
anticipativi, peste 
vreo doi-tref ani:

tare), care va

Al. PLĂIEȘU

[ANCHETA
SOCIALA

de Mihai STOIAN

FUMAȚI?
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Cu prilejul dezbaterii, preve
derilor de plan pe 1367, muncită- 
rii și cadrele tehnice de la uzine
le „Industria Sîrmei'-Cîmpia 
Turzii s-aii angajat să depășeas
că sarcinile planului pe acest 
an cu :

— 3 200 tone de produse, din 
care 1000 tone baro tra
se, electrozi de sudură, 
sirmâ zincată, conductori 
electric! Izolați ;

— 8 000 000 lei la producția 
globală, pe seama creș
terii productivității mun
cii peste nivelul prevede- ; 
rllor de plan ;
8 000 000 lei la producția 
marfă vîndută și încasată.

De asemenea, colectivul uzinei 
a stabilit să realizeze în acest 
an peste plan :

■ — 500 000 lei economii la 
prețul de cost, și

— 500 000 lei beneficii supli
mentare prin reducerea

consumului specific de materie 
primă, materiale, combustibil și 
energie. în vederea reducerii și 
mai substanțiale a consumului 
de metal, se vor aprofunda și fi
naliza unele cercetări, asigurin- 
du-se aplicarea în practică a u- 
nor măsuri eficiente, ca introdu
cerea decapării mecanice a ba
relor din oțel aliat și extinderea 
decapării în săruri topite, în spe- 

... cial. la sîrmele din oțel inoxida
bil.

în același timp, uzina va e- 
fectua cercetări privind obține
rea buretului de fier prin redu
cerea oxizilor metalici și a mine
reurilor cu gaze Teductoare în 
cuptoare cu cuvă, gaz metan 
neconvertit în cuptoarele tunel 
și carusel. în vederea unei mai 
bune gospodăriri a metalului 
obiectiv central al întrecerii 
derurgiștilor de aici — se 
trece la stabilirea condițiilor 
mărire a purității oțelurilor.

si
va 
de

Desfășurând larg întrecerea 
socialistă pentru a aduce o con
tribuție tot mai însemnată la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Plenara C.C; al P.C.R. din de
cembrie 1966, colectivul între
prinderii miniere Bălan s-a an
gajat să depășească prevederile 
planului pe acest an cu :

'............. la producția— 2 000 000 lei
globală ;
— 1 800 000 lei 
marfă vîațlută
— 343 000 lei la 
prețului de cost;
— 0,4 la sută la productivi
tatea muncii.

Planul anual de producție 
va fi1 depășit cu :
— 5 000 tone de minereu ;
— 30 tone de cupru ;
— 500 tone de sulf.

Intre măsurile ce urmează a se

la producția 
și încasată ; 

reducerea

aplica în vederea ridicării nive
lului tehnic al producției se nu
mără : introducerea metodei de 
exploata^ cu surpare, astfel ca 
pină la Sfîrșitul anului să se ex
tragă prin folosirea acestei me
tode. 10 la sută din producția to
tală ; darea în exploatare a unor 
lucrări de construcții miniere, 
care vor contribui la sistemati
zarea alimentării cu rambleu a 
abatajelor ; organizarea transpor
tului concentratelor în contai
nere, în vederea reducerii pierde
rilor la manipulare. în același 
timp se va asigura o asistență 
tehnică mai eficientă la locurile 
de muncă și în toate schimburile, 
va fi întărită disciplina în mun
că, iar utilajele și timpul de lu
cru vor fi folosite mai bine.

(Continuări in pag. a III-a)

întoarcerea delegației P. C. R
care a participat la Congresul

P. C. Francez
Miercuri după-amiază a sosit de 

la Paris delegația Partidului Co
munist Român, formată din tova
rășii Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al.C.C. al P.C.R., 
și Ion Teoreanu, șef de secție la 
C.Cl al P.C.R., membru supleant al 
C.C. al P.C.R., care au participat la 
lucrările celui de-al XVIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Francez.

La sosire, pe aeroportul Băpeasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Constantin Dră- 
gan. membru al Comitetului Exe-

cutiv al C.C. al P.C.R., Virgil Tro- 
fin, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, Ștefan Bîrlea și Va
sile Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecarea din Paris,’ pe aero
portul Bourget, membrii delegației 
P.C.R. au fost salutați de Renă 
Picquet, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., și 
de activiști ai P.C.F., precum și 
de dr. Victor Dimitriu, ambasado
rul României la Paris, și membri 
ai ambasadei.

Mi «-a întîmplat și mie,. ca 
și dumneavoastră, să aud pe 
cîte unul spunînd : „Deși nu 
m-am ocupat, de problema 
asta (să zicem : problema pes
cuitului în apele de munte...) 
și nu mă pricep, părerea mea 
este să faceți așa".., Iar, după 
numai cîteva minute, același : 
„Da, m-am gîndit seriO3, este 
singura, soluție, trebuie să fa
ceți așa'... Omul a recunoscut 
cinstit, și-i frumos din partea 
lui, merită laude, că în ches
tiunea respectivă nu se price
pe — nu este specialitatea lui. 
Atunci, cum vine asta, că s-a 
gîndit serios ? Cum să te gin- 
dești serios la ceva la care 
nu te pricepi ? Să afirmi a- 
ceas-ta, în fața unor oameni de 
meserie, cu pretenția de a le 
da soluții după o astfel de 
„matură chibzuință' — clnd la 
noi se pune preț, prețul ade
vărat, pe competență, pe cer
cetarea aprofundată, temeini
că a celor mai diverse proble
me. — nu înseamnă, oare, o 
sfidare a bunului simț ? Chiar 
dacă cel în cauză s-a dorit 
folositor.

în urmă cu vreo trei ani, în
tr-o stațiune balneară am în- 
tîlnit un funcționar — confe
rențiar ad-hoc —- om la patru
zeci de ani, plăcut la înfățișa
re, cu un aer modest și vorba 
dulce. Expunerile sale se refe
reau la : situația internaționa
lă, la probleme de medicină, 
de literatură, de artă plastică, 
de economie, de științe juri
dice... In trei săptămîni l-am 
ascultat vorbind despre : Emi- 
riescu, Luchian, despre divorț, 
despre planificarea economiei 
naționale. Eram printre foarte 
puținii lui auditori, din pură 
curiozitate. La conferința des
pre cucerirea cosmosului mi-a 
fost teamă să mă duc... După 
o sumară pregătire, după ce 
răsfoia cîteva reviste, omul 
era în stare să vorbească des
pre orice, cu un curaj extra
ordinar, și se mihnea văzînd 
că nu-1 ascultă nimeni. Nu se 
gîndise, pur și simplu nu se 
gîndlse, că în stațiunea aceea 
veneau oameni de diverse 
profesii, specialiști, care știau 
mult mai multe decît el. Nici 
administrația stațiunii nu se 
gîndise să invite conferențiari- 
specialiști.

Ziarele scriu adesea despre 
grija și respectul care trebuie 
să existe pentru monumentele 
istorice și casele muzeu. Ici, 
colo lipsa de grijă gospodă
rească a permis deteriorări, 
în primăvara lui 1960 l-am au
zit pe un secretar de sfat ra
ional dind dispoziții cu pri
vire la o casă memorials : 
„Să faceți un club acolo, să 
mai danseze și tinerii noștri*... 
Cînd i s-a atras atenția că în 
casa aceea a locuit un om de 
cultură, a ridicat din umeri : 
„Da, știu — și ce vreți să-mi 
dovediți cu asta ?' Apoi, cînd 
1 s-a repetat, s-a enervat te
ribil : ...Morții cu morții, viii 
cu viii 1... A fost împiedicat — 
firește — să transforme casa 
memorials în club. Dar, din 
păcate, cel puțin atunci, n-a 
înțeles de ce.

(Continuare în pag. a V-a)

(Agerpres)

NU NE OTRĂVIT!
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PE NOI!
Nimic neobișnuit: un 

om scapără un chibrit, 
trage o țigară din pachet 
și soarbe primul fum. Iată 
ce spun specialiștii că in
halează în secunda a- 
ceea :

• acid cianhidric (in 
proporție extrem de 
mică)

• alcool metilic
• trioxid de carbon...

nicotină
oxid de carbon (re
zultat din ardere) 
alcaline azotate 
acizi volatili 
substanțe fenolice 
benzpirenul 
(substanță violent 
cancerigenă) 
furfurol și acroieinâ 
— puternica iritante

Toate într-un singur 
fum, ceea ce constituie, 
trebuie s-o recunoaștem, 
un... trist record. în ciuda 
evidenței, numărul fumă
torilor nu descrește. Pe 
glob, într-un singur minut, 
se fumează aproximativ 
300 000 de țigări (500 de 
milioane de țigări în 24 
de ore). Datorită marelui 
număr de fumători și 
riscurilor pe care aceștia 
și le asumă, fumatul a de-

venit un real pericol so
cial.

Dar oricît de adine ar 
trage fumătorul din țiga
ră, el nu izbutește să ab
soarbă tot fumul țigării 
sale. Așadar, alături de 
categoria fumătorilor vo
luntari există și o altă 
categorie, de vinovați 
fără vină : fumătorii invo
luntari.
ră un 
pachet 
un fum 
fa zborul. încotro ? Spre 
plămînii celorlalți. Și ast
fel, substanțele toxice din- 
tr-o încăpere în care se 
fumează ajung într-o pro
porție însemnată în orga
nismul nefumătorilor :

• 40—50 la sută din 
cantitatea de nicotină a- 
flată în țigara fumată 
(restul de 25—30 la sută 
se distruge prin ardere,

Fumătorul scapă- 
chibrit, trage din 
o țigară, soarbe 

și lasă restul să-și

iar 25—30 la suta e inha
lată de fumător) ;

• 25—70 la sută din 
oxidul de carbon rezultat 
din arderea țigării.

în mod paradoxal, fu
mătorul voluntar are parte 
de o „porție' de nicotină 
— substanță ioarte toxi
că — mai redusă decît 
fumătorul involuntar. De 
asemenea, în sîngele fu
mătorilor fără voie apare.

la analiză, carboxihemo- 
globina, compus al oxidu
lui de carbon cu hemo
globina, care provoacă o 
micșorare a consumului 
de oxigen, vital organis
mului omenesc. Nefumă
torii aflați în locurile în 
care se fumează sînt obli
gați să fie părtași ai vi
ciului și ai riscurilor pe 
care și le asumă — volun
tar însă — fumătorii. E 
drept să fie așa ?

„Faceți ce vreți, dar numai

cu sănătatea voastră!"

Vizităm cîteva restau
rante și cafâ-baruri : 
„Perla" și „Mărășești" 
(date relativ recent în 
funcțiune), „Albina" și 
„Tosca"... Pe fiecare 
masă, o directă invitație 
la fumat : scrumiera. Semn 
de civilizație ?

— E imposibil de stat 
aici, mai ales seara — se 
plînge pe bună dreptate

tehnicianul Alexandru 
Micu. Se fumeazăintr-una, 
iar aerisire se face doar 
cînd se deschide ușa. Fu
mătorilor ar trebui să li se 
spună o dată pentru tot
deauna : „Aveți dreptul să 
faceți ce vreți numai cu 
sănătatea voastră 1"

(Continuare 
în pag. a II-a)
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FAPTUL
DIVERS
Deschideți
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porțile
Biblioteca Centrului de do

cumentar» al Ministerului 
Industriei Chimice a oferit 
cititorilor sâi o surpriza. 
Și-a închis ușile. Pentru 
cel puțin șase luni. Se 
vor face niște birouri — 
iar bibliotecii i se va căuta 
alt local. Pînă la găsire, ale
luia documentarei Ingineri, 
cercetători, studenți ș.a. sînt 
lipsiți de material. Lucrări 
care nu se găsesc în altă 
parte au rămas sub cheie.

Chimiștii ar vrea să creeze 
„iarba fiarelor', care desfere
ca în basme porțile. Dar nu 
pot. N-au material documen
tar.

„Operația 
Automobil"

Ca chirurg neurolog la Spita
lul nr. 9, doctorul Nass Francisc 
din str. Barbu Văcărescu nr. 
155, opera. De cit va timp și-a 
lărgit sfera operațiilor. Vindea 
autoturisme aduse in țară de un 
cetățean străin. A vindut șase. 
Onorariul era sigur. Cheli
ților le-au fost însă confiscate 
mașinile. Iar el, pentru efec
tuarea de operațiuni cu mijloa
ce de plată străine și încălca
rea normelor în vigoare privind 
comerțul exterior, răspunde în 
fața tribunalului. După cum se 
vede „operația" nu a reușit. Era 
normal: așa-i cînd operezi
fără bisturiu...

Cerînd părerea 
consumator, de astă 
a unuia care refuză să-și 
dea numele (remarcăm 
c-a umplut o scrumieră 
întreagă), căpătăm urmă
torul răspuns :

— Să nu se fumez» în 
restaurant ? Asta-i impo
sibil. Eu vin aici după o 
zi de muncă, vreau să mă 
destind, să beau un șpriț, 
să schimb o vorbă și, 
bineînțeles, să fumez o ți
gară. E ceva grav în 
asta ?

— Grav e că dumnea
ta, cerînd să ți se res
pecte libertatea dumital». 
de-a fuma, nu respecți li
bertatea celorlalți de-a nu 
fuma 1

altui 
dată

e

Vă privește, dar
NU NE OTRĂVIȚI

9

Tovarășa Lidia Cons
tantinescu, responsabila 
librăriei „loan Slavici", ne 
atrage atenția asupra in
convenientului pe care-1 
reprezintă iumatul pentru 
toți cei ce lucrează în 
comerț, în magazine, în 
birouri publice etc.

— Foarte mulți clienți 
fumează în magazin. Ei nu 
stau decît 5—10 minute, 
dar în urma lor rămîne 
fumul pe care noi sîntem 
obligați să-l inhalăm opt 
ore pe zi. Ar fi timpul ca 
iumatul in orice fel de lo
cal public să fi» strict in
terzis 1

Sîntem în foaierul Tea
trului Mic, renovat cu 
gust, dar neîncăpător și... 
afumat.

— Din cauza fumători
lor, aici e o atmosferă de 
nerespirat — ne arată in
ginerul Dan Minculoiu. 
Parc-am fi plonjat în plină 
ceață londoneză. Mă în
treb de ce acolo unde 
există mai multe foaiere, 
cum ar fi, de exemplu, la 
Teatrul Național din pa
sajul Comedia, nu se fac 
foaier» diferite pentru fu
mători și nefumători?

PE NOI !
țigara aprinsă în gură. 
Nu e încă în exercițiul 
funcțiunii : trenul pornește 
abia peste cinci minute...

Invitați-î 
la dv.

De Anul Nou (și după), locui
torii satului Brusturi, comuna Bă
nești, raionul Gurahonj și-au urat 
sănătate, fericire și un... pod. 
Este vorba de podul peste apa 
din cătunul Buceava, a cărui con
strucție se amină de mai mulți 
ani. Deși materialul necesar a fost 
procurat în cîfeva rînduri, de 
fiecare dată s-a folosit în alte 
scopuri. Cetățenii speră că anul 
acesta să li se împlinească do
rința. Nu-i deloc greu. Invitați pe 
tovarășii de la sfatul popular ra
ional să vină la fața locului. Pen
tru aceasta... construi)! un pod. 
Să aibă pe unde trece.

Falsificatori 
de bani

Oamenii cîștigă banii prin 
muncă cinstită. Este și o ches
tiune de demnitate. Soții Grăj- 
deanu (Maria și Costache) din 
Roman au recurs la alte mij
loace : falsificau bani. Urmă
riți o vreme, au fost prinși a- 
supra faptului. Bani falsificați 
de ei au circulat în regiunile 
Bacău, Suceava, Brașov și Do- 
brogea. Sentința : 5 ani mun
că silnică și confiscarea ave
rii. Falsificatorii voiau, proba
bil, să strîngă bani albi pen
tru zile negre. Socoteala a ie
șit numai pe jumătate: la cu
loarea zilelor.

Pasărea 
călătoare

Economist. 11 cheamă N. 
Popescu. Lucra la C.I.L. Comă- 
nești. A împrumutat de la 
colegi cîteva mii de lei și a 
plecat în concediu (în vara 
anului 1965 1). Și dus a fost. 
Acum voiajează. Delicat și fin, 
trimite colegilor cite o ilustra
tă: „Salutări din orașul Dej"; 
„Mă simt admirabil, sînt la 
Tg. Jiu". Mandate poștale nu 
trimite. L-ar costa mai scump 
și el este... economist. Desti
natarii „ilustratelor" sale se 
interesează de soarta lui. Vor 
să-1 revadă. Cine știe unde lu
crează acest „om subțire"?

Gara de Nord. Sala de 
așteptare clasa a Il-a. în 
fața ușii, un bărbat Btă și 
fumează. în încăperea 
spațioasă, afișe : „FUMA
TUL OPRIT". Și, într-ade- 
văr, nimeni nu fumează. E 
cald, aer curat, oamenii 
moțăie, citesc, mănîncă. 
Miracol ? Nu 1 O măsură 
elementară, aplicată cu 
consecvență de inițiatorii 
săi.

La doi pași de sala de 
așteptare e peronul. Ur
căm în acceleratul 
într-un compartiment 
car» scrie vizibil: ___
FUMĂTORI". Dar... s» fu
mează vîrtos, în aștepta
rea pornirii trenului. Cînd 
îi întrebăm pe fumători de 
ce nu respectă indicațiile, 
sîntem priviți cu amuza
ment, ca niște poznași.

— Nimeni nu ne-a în
trebat, cînd am luat bile
tul, dacă vrem la „fumă
tori" sau la „nefumători".

— Eu cred — intervin» 
în discuție un nefumător 
— că n-ar fi extrem de di
ficil sâ se procedeze așa : 
diagramele (deci la tre
nurile cu locuri rezervate), 
să fie de două culori, roșu 
și albastru, una însemnînd 
„vagon pentru fumători", 
cealaltă „vagon pentru 
nefumători". Să zicem că-i 
într-adevăr imposibil să 
prevezi cîți fumători și 
cî(i nefumători v»i avea în 
acceleratul 203. Dar mă
car la început, pînă se 
completează vagoanele 
dintr-o categorie, se poa
te ține seamă de această 
preferință a călătorului. 
Pe urmă, casierul să mă 
anunțe : „Au rămas locuri 
numai la fumători"...

Un fumător 
rupe î

— Păi ce fel 
fie e asta, 
TORI', cînd în 
ment sînt scrumiere ?

De altfel, conductorul 
care trece pe coridor ține

Căminul de studenți 
„Matei Voievod". în sala 
de lectură îl găsim pe 
studentul Liviu Bitman, de 
la Institutul de construcții.

— Aici, în sala de lec
tură, nu se fumează nicio
dată.

— Dar în dormitoare ?
— Acolo, da. Mai ales 

cînd lucrăm noaptea la 
proiecte, cînd învățăm, 
fumăm mult. Fumez și eu 
destul. Fumez de prin cla
sa a 7-a sau a 8-a, dar 
n-am împins pe nimeni, 
vreodată, să fumeze. Alții 
au acest obicei.

— Dar repartizările în 
camere, pe ce criterii se 
fac?

Bineînțeles că preferi 
să stai în cameră cu 
fost coleg de școală 
cu un concetățean.

— N-ar fi posibil ca 
lîngă acest criteriu 
funcționeze și altul ? 
începutul anului, cînd 
fac repartizările, de 
n-ar fi întrebat 
student : fumător ? 
mător ? Cin» vrea, 
riscul său, să stea totuși 
în cameră cu un prieten 
fumător, n-ar avea decît... 
Dar ceilalți ar fi apărați.
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Atenție, 
gospodine!

Nu-i un caz izolat. Spitalele 
de urgență ne-au semnalat 
multe altele. De aceea vă pre
venim. Folosirea. în afara mă
surilor de prevedere, a neofa- 
linei are consecințe grave. Sil
via Constantinescu din Pietro- 
șani (raionul Curtea de Argeș) 
a spălat haine cu 4 kg neofa- 
lină. După ce a terminat n-a 
mai aerisit casa, aprinzind a- 
ragazul. în explozia care a 
urmat și-au pierdut viața două 
persoane. A treia persoană din 
casă se află în stare gravă la 
spital. E bine să știți.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii“

Spitalul de urgență din 
București. Doctorul Z. Fili- 
pescu ne dă, printre alte 
explicații, cîteva date de 
„ultimă oră" cu privire la 
tutun : .

— La Tokio, la al 9-lea 
Congres mondial al onco
logilor, a fost din nou a- 
cuzat tutunul. S-a pus 
chestiunea lansării unei 
campanii internaționale 
împotriva țigării. Au fost 
sugerate două soluții pre
cise și imediat aplicabile : 
tipărirea cuvintelor „Peri
col de cancer" pe toate 
pachetele de țigări și in
terzicerea fumatului în 
locuril» publice. De fapt, 
nimeni nu contestă rolul 
favorizant pe care tutunul 
îl joacă în apariția can
cerului pulmonar. Se pare 
însă că cifrele nu pot 
convinge pe fumători. Eu 
însumi sînt fumător, însă 
moderat. Moderația la fu
mat, raportată și la felul 
specific al fiecărui orga
nism 
grija 
torii 
să-ți

de a reacționa, plus 
pentru ca nefumă- 

să nu fie obligați 
inhaleze fumul, iată 

cîteva lucruri pe care • 
bine să le avem In vedere. 
Aici vreau să ating, tan
gențial, încă un aspect: 
unii fumători nu numai 
că nu țin seamă de sănă
tatea nefumătorilor, dar 
fac mereu „victime" în 
rîndul lor, t»ntfndu-i cu ți
gările, bineînțeles luln- 
du-și aliat și alcoolul. Aș 
califica aceasta ca o ac
țiune antisocială.

Calitatea aerului
Inspectoratul sanitar 

de stat al orașului Bucu
rești. Interlocutorul nos
tru : inspector-șef dr. To
ma Niculescu.

— Dorim să ne referim 
strict la aspectele practi
ce pe care le ia proble
ma fumatului în localurile 
publice. V-a preocupat 
chestiunea aceasta ?

— Trebuie să știți, de 
la bun început, că din 
punct de vedere legal (noi 
avem o legislație după 
care ne conducem în ac
tivitatea noastră) fumul 
de țigară nu este consi
derat nociv. Ar fi nevoie 
să fie incluse, în legisla
ția care privește normele 
sanitare din instituțiile pu
blice, și concentrațiile fu
mului de țigară.

— Cu alte cuvinte, ar 
trebui ca în obiectivele 
muncii dv să intre și 
calitatea aerului din loca
lurile publice. Or, asta în
cepe cu ventilația: la 
„Albina" e un ventilator 
de vreo treizeci de ani. 
La „Unic" și „Turist" nu 
funcționează deloc, fiind
că nu erau silențioase. La 
„Tosca" sînt cîteva gău
rele în perete...

— Ventilația e într-ade- 
văr defectuoasă în majo
ritatea localurilor. Noi 
dăm o autorizație sanita
ră de funcționare, dar lu
crările ajung mult prea

tîrziu la noi, după ce con
strucția e gata. Ne trezim 
în fața faptului împlinit. 
Așa am pățit cu restau
rantele „Perla" și „Fero
viarul", unde-am venit cu 
recomandări tardive. Pen
tru proiectant nu există o- 
bligația să obțină ante
rior avizul nostru, iar noi 
n-avem drept de „veto". 
După ce-am dat cîteva 
amenzi unor proiectanți și 
institutului d» proiecta
re, oamenii au început să 
vină „voluntar", de fapt 
de frica amenzilor, sâ se 
consulte cu noi pentru un 
așa-zis „aviz profilactic".

— Calitatea aerului din- 
tr-un local public, mai cu 
seamă dintr-unul în care 
se fumează, depinde nu 
numai de mijloacele de 
aerisire, ci și de numărul 
de consumatori admiși în 
locul respectiv. De exem
plu, la cofetăria „Albina", 
unde există un salon 
cafă-bar, într-un spațiu 
de aproximativ 8 metri pe 
5 metri, sînt 13 mese cu 
52 d» scaune. în spații 
extrem de restrinse se 
înmulțesc peste limită nu
mărul locurilor : la „Ca
viar", la „Turist", la „Tos
ca" etc. Nu există nici o 
normă sanitară care să 
indice spațiul minim ce i 
s» cuvin» fiecărui client ?

— Ba da. Decizia Nr. 
357/952 a Ministerului Să-

jI
I

nătății, privind funcționa
rea igienică a unităților 
de alimentație publică și 
de desfacere a produselor 
alimentare, arată : „Una 
sau mai multe săli de 
mese, în raport cu numă
rul consumatorilor (calcu- 
lîndu-se 1,50 metri pătrați 
din podea de fiecare con
sumator)".

— Atunci de ce funcțio
nează localuri îh afara 
normelor sanitare ?

— Aici ne ciocnim a- 
deseori cu interesele in
stituțiilor comerciale. Fu
matul în locurile publice 
trebuie 
lege. Am 
la Poiana Brașov, 
colo e o ’ ' “ 
cu inscripția: 
PENTRU FUMAT". Înțeleg, 
dar mă întreb : dacă in
terzic 
ca să 
ce să 
lucru 
mul ?
treier să existe o „groapă 
de fumat", precauție ab
solut întemeiată, ca să fe
rească recolta de incen
diu, dar unora dintre fu
mători li se pare nepotri
vit ca aceeași măsură de 
precauție să fie pusă în 
practică atunci cînd e 
vorba de a proteja omul? 
Putem pune chestiunea și 
mai direct : de ce nu-și 
permite publicul să scuipe 
pe jos în local ? E mai 
nociv scuipatul decît fu
mul de țigară? Cunosc 
oameni care acasă, unde 
au copii, nu fumează 
în camera lor, dar Ia 
birou își afumă colegii. 
Or, e de admis o chiar atît 
de mare indiferență față 
de sănătatea tovarășilor 
lor de muncă ?

De asemenea, este de 
neadmis fumatul în șe
dințe. O ședință ține în
tre 1—3 ore. S-a luat mă
sura, în unele locuri, să 
nu se mai pună scru
miere în sălile de ședințe, 
dar fumătorii „ingenioși" 
fumează în palmă fac 
scrumiere, din hîrtie etc.

O problemă esențială, 
după opinia mea, este să

oprim scoborîrea limitei 
de vîrstă de la care în
cepe fumatul. Prin exem
plu și propaganda să

creăm un fel de barieră 
între fumătorii actuali și 
generațiile tinere care În
că nu fumează.

Tutunul—un aliment ?!

interzis prin 
fost recent 

A- 
tablă mare 

„LOC

fumatul în pădure, 
protejez lemnul, de 
nu se facă același 
ca să protejezi o- 
De ce la aria de

De vorbă cu tov. Ion 
Andronache, director ge- 

. neral adjunct al Direcției 
genergle a hotelurilor și ‘ 

. restaurantelor :
— Ce părere aveți ? 

Este posibil să ss inter
zică fumatul în restau
rante ?

— Ca să fiu sincer, ml 
se pare dificil. Fumatul 
este după unii o „anexă" 
a distracției. Dar dacă 
mai mulți factori ar ajun
ge la o asemenea con
cluzie, se înțelege că noi 
am fi primii care am res
pecta-o și am sprijini-o. 
Pentru asta ar fi de 
făcut un prim pas : tutu
nul să nu mai fie socotit 
în rîndul... alimentelor. Am 
fost nevoiți să organizăm, 
în incinta restaurantelor, 
sectoare speciale de vîn- 
zare a tutunului. Dar ce 
fel de aliment e tutunul ?

— Sînt localuri — indi
ferent dacă ele depind de 
dumneavoastră sau de 
trusturile locale de ali
mentație publică — în

car» oamenii pur și sim
plu se sufocă. Ei vin să 
se distreze, să se odih
nească. dar pleacă mai 
obosiți decît au venit, cu 
dureri de cap, cu grețuri.

— Cîteva soluții ar 
exista imediat: a) în res
taurantele cu mai multe 
saloane să se rezerve sa
loane pentru nefumători, 
b) să se revizuiască peste 
tot — în colaborare 
cu Inspecjia sanitară de 
stat — sistemele de ven
tilație, luîndu-se urgent 
măsurile de rigoare, fiind
că 90 Ia sută din ele sînt 
deficitare. Totodată, poate 
c-ar fi cazul să se revină 
asupra profilului unor co
fetării în care, la ora ac
tuală, se vînd și bău- 

" turi alcoolice. Or, e 
limpede că dacă vii să 
mănînci o prăjitură, n-ai 
chef nici să-fi duhnească 
vecinul a alcool, nici
să-ți umple plămînii cu 
fumul luf d» țigară. Și să 
nu uităm că în cofetării 
vin foarte mulți copii.

„In acest 
nu se fumează

.— Eu — ne 
ră inginerutșef 
Popescu, de la Institutul 
de studii și proiectare 
pentru construcții, 
tectura 
re — 
convins, 
da că 
meu, pe 
de muncă pe care 
convins să se lase de fu
mat. Cred foarte mult în 
Influența propagandei In
dividuale. Cît privește pro
paganda publică, ea ar

Rezultînd dintr-o anumită or
donare și orientare a elementelor 
componente ale orașului — in
dustrii, locuințe, circulație, spatii 
plantate, precum și alte construc
ții și amenajări destinate servirii 
complexe, a locuitorilor — struc
tura urbană generează, în condi
ții concrete de loc și timp; trăsă
turi caracteristice ale orașului 
respectiv. în condițiile desfășură-

//

decla- 
Viorel

arhi- 
sistematiza- 
antifumător 

pot lau- 
la activul

Și
sînt

Mă
am

puțin, 15 tovarăși 
i-am

trebui să fie mai eficace : 
inscripții, pretutindeni în 
locurile publice, „FUMA
TUL OPRIT". Mult prea 
puțip fac radioul și tele
viziunea, presa, pentru 
combaterea fumatului și 
mai cu seamă a fumatului 
în public. Aici în institut, 
unele colective au și luat 
măsuri. Astfel, pe ușa bi
rourilor „sistematizări te
ritoriale", „lucrări ingine
rești hidro", „instalații 
termice", „serviciu} orga
nizarea muncii’ sorie ca-

tegaric : „în acest birou 
nu se fumează". Exemplul 
lor merită să fie urmat șl 
popularizat. Și-apoi, să 
nu uităm că fumatul • 
riscant și din alt punct d» 
vedere : la noi se lucrea
ză au multe hîrtii, cu do
cumente, din care unele 
reprezintă munca înde
lungată a unor colective 
întregi (10 la sută din 
incendiile izbucnit» în 
1966-în Capitală s-au da
torat neglijentelor untr 
fumători). Am fost recent 
la o expoziție, și efectiv 
m-am bucurat cînd am 
văzut că bufetul expozi
ției, deși redus ca Spațiu, 
era în așa fel construit 
îneît exista acolo un sa
lon pentru nefumători și 
altul pentru fumători.

— Același lucru s-ar 
putea face peste tot, incă 
din proiect. Aveți, la ora 
aceasta, în Studiu, con
strucții publice de tipul 
respectiv ?

— Un colectiv condus 
de arhitectul Alexandru 
Iotzii face: proiectul unui 
teatru din Craiova. Sala 
va avea 650 de locuri, lo
calul fiind înzestrat cu un 
foaier mare cu spații la
terale ; cît privește ches
tiunea separării foaierelor
— fumători și nefumători
— n-ar fi greu de rezol
vat. S-au proiectat, se 
construiesc ori s-au și 
construit case de cultură, 
de cîte 800 de locuri, la 
Petroșani, Galati, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
dar nici aici nu s-a ridi
cat problema creării unor 
spații diferențiate pentru 
fumători și nefumători. 
Asta nu înseamnă că, aco
lo unde avem un spațiu 
construit, vechi sau nou, 
nu se pot lua măsuri: îm
părțirea foaierelor (la tea
tre), a saloanelor (la res
taurant») etc. Mai men
ționez că deseori ventila
toarele fabricate la între
prinderea de confecții 
metalice și aparataj 
sînt necorespunzătoare: 
în proiect se prevede 
să aibă un debit și o pre
siune X, dar cînd sînt in
stalate, ele nu corespund 
parametrilor proiectați. Pe 
deasupra nu sînt silen
țioase, așa că multe au 
fost scoase din funcțiune . 
din acest motiv (atunci 
cînd nu se defectează me
reu de la sine). în treaba 
asta un cuvînt greu de 
spus l-ar avea Institutul 
de proiectări și automati
zări, ca și uzinele „Auto
matica". în tot cazul, nu 
putem sta cu mîinile încru
cișate, învăluiți în fumul 
altora. Primii care ar tre
bui să dea exemplu, cred 
eu, sînt medicii. Le fac des
chis 
nească să vină < 
de noi, nefumătorii, 
vastă campanie de 
tejare a sănătății 
care nu fumează.

*
Ne asociem invitației 

inginerului Viorel Popes
cu, rugind cititorii — fu
mători; și nefumători — 
să-și exprime opinia în 
legătură cu problema 
piiSă în discuție.

NOI FABRICI 
DE PÎINE

La Moreni a început să pro
ducă o nouă fabrică de pîine. 
Ea are o capacitate zilnică de 
14 tone de produse de panifi
cație. Asemenea fabrici au .mai 
fost date în funcțiune în ul
timul timp la Ploiești, Rîmni- 
cu Sărat. Tîrgoviște și Văleni 
de Munte. Pentru acest an șe 
prevede deschiderea unor noi 
unități similare. Cea de la Si
naia va fi una dintre cele mai 
mari fabrici de acest fel din 
regiunea Ploiești. Ea va da zil
nic 24 tone pîine și alte pro
duse de panificație.

★

BAIA MfiRE. — ,S-a termi
nat construcția noii fabrici de 
pîine de la Vișeul de Sus, re
giunea Maramureș. , Avînd o 
capacitate de 15 tone în 24 de 
ore, ea va contribui la satisfa
cerea cerințelor populației din 
localitate și a centrelor fores
tiere din împrejurimi.

Continuînd măsurile pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu pîine, Trustul re
gional de panificație Maramu
reș execută anul acesta lu
crări pentru dublarea capaci
tății fabricilor din localitățile 
Baia Sprie și Cavnic.

(Agerpres)

Se extinde 
producfia 
de artizanat

o invitație priete- 
alături 

într-o 
pro- 

celor

Meșteșugarii din țara noas
tră au produs anul trecut 
diferite obiecte de artă și arti
zanat, a căror valoare s-a ridi
cat la peste 300 milioane lei. 
Două cincimi din această pro
ducție a fost exportată — pla
nul la export depășindu-se cu 
circa 23 de procente.

Diversificarea producției, ri
dicarea nivelului artistic și a 
calității execuției, îmbinarea 
frumosului cu utilul au fost 
factorii ce au contribuit la a- 
cest succes. In anul 1966, circa 
8 500 mostre — produse din 
sticlă, ceramică, din fier for
jat, covoare, țesături, cusături 
cu alesături etc. — au fost pre
zentate la diferite expoziții și 
tîrgurî internaționale în nume? 
roase țări.

în prezent, în cooperația 
meșteșugărească se întreprind 
noi măsuri pentru lărgirea 
gamei produselor respective. 
In comuna Marginea se extin
de secția producătoare de ce
ramică neagră, iar la Oboga, 
în regiunea Oltenia, se con
struiește o secție de ceramică. 
S-au elaborat și s-au intro
dus în lucru modele noi, di
verse, care valorifică mai bine 
tradiția meșteșugarilor popu
lari. (Agerpres)
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nu este, cel puțin pipă în pre
zent, rezolvată corespunzător, le
gătura între cele două segmente 
ale sale rămînînd încă neclară. 
De aceea, se impune amenajarea, 
pe traseul străzii Lăpușneanu, a 
unei ample legaturi pentru pie
toni între piața Unirii și viitorul 
ansamblu al Casși Tineretului 
(între aceste două puncte o re
zolvare carosabilă pe direcția

PUNCTE DE VEDERE

PE MARGINEA ACȚIUNII

DE REMODEL A RE

URBANISTICA LA IAȘI
rii unui proces continuu de ur
banizare, în țara noastră remo- 
delarea organismelor urbane 
existente devine tot mai mult un 
fenomen caracteristic.

Precizarea în teritoriul urban 
a unor ansambluri mareînd 
puncte de interes deosebit consti
tuie un prilej de limpezire a 
structurilor urbane existente. în 
condițiile orașului Iași, de exem
plu, închegarea ansamblurilor 
Casei de cultură a tineretului, 
Palatului Administrativ și Podul 
roșu, alăturate ansamblului pie
ței Unirii, vor contribui la ordo
narea și gradarea compoziției ur
bane. O importanță deosebită 
trebuie să aibă în structura ur
bană axa magistrală a orașului, 
Apreciind așezarea pe relief a 
pieței Unirii și, totodată, rezolva
rea sa favorabilă în raport cu 
circulația locală, consider că dis
continuitatea axei magistrale 
„Palatul Administrativ-Copou“

N-S nu este posibilă). Deși a- 
ceastă propunere apare într-o se
rie de studii inițiale, înfățișarea 
actuală a ansamblului realizat în 
piața Unirii nu dovedește nici o 
intenție practică în acest sens. O 
asemenea arteră, rezervată circu
lației pietonale, va necesita, de
sigur, restructurarea cadrului, în- 
țelegînd prin aceasta păstrarea 
clădirilor de valoare, completarea 
spațiilor rămase libere cu planta
ții sau construcții. Treptat, s-ar 
putea forma în cadrul zonei cen
trale a lașului un ansamblu 
multifuncțional — comercial, ad
ministrativ, social-cultural, rezi
dențial — din care nu vor lipsi 
monumente prețioase ale trecu
tului orașului. In felul acesta, 
cele două piețe, altfel disparate, 
vor putea constitui un ansamblu 
unitar, care, printr-o abilă rezol
vare spațială, poate deveni carac
teristic.

în piața Unirii, clădirea ho-

telului în construcție va fi o pre
zență binevenită, tot așa după 
cum s-a întîmplat în spațiul noii 
piețe din centrul Galațiului. 
Amenajarea pieței nu este pe de
plin mulțumitoare, perimetrul 
fiind puțin semnificativ pentru 
pieton, iar elementul vegetal re
dus. Compartimentarea spațiului 
pieței corespUnzind diferitelor 
sale utilizări, va aduce un plus 
de ordine în structura volume
trică actuală a - cadrului, subli
niind tocmai acele aspecte care 
încearcă o înscriere în atmosfera 
specifică a orașului.

Condițiile naturale de relief, ca
racterul peisajului au determinat 
o anumită specificitate a struc
turii urbane a lașului. lașul ex- 
priină o ambianță plină de intimi
tate și liniște, înviorată de abun
dența vegetației, fie că ne referim 
la o mică străduță sau la un bu
levard. Structura orașului este 
constituită prin gruparea în spa
țiul plantat a volumelor construi
te. Restructurarea zonei centrale 
fiind o acțiune de foarte mare 
complexitate, rezolvarea nu poa
te porni decît de la gîndirea 
unei anumite structuri urbane, 
oare să permită păstrarea scării 
și a imaginii compoziționale în 
noile condiții de confort urban, 
închegarea unor ansambluri res- 
trînse, legate între ele prin accese 
pietonale în spațiul plantat, îmi 
pare a constitui o încercare nu 
lipsită de interes. Și cred că, în 
aceste condiții, aspectele varietă
ții cadrului ar trebui discutate 
mai mult de la un ansamblu la 
altul și mai puțin în interiorul 
ansamblului, care, corespunzător 
situației locale, va fi în mare 
parte definit de unul sau mai 
multe monumente.

Succesiunea în adîncime a ele
mentelor compoziționale ale ima
ginii urbane este caracteristică 
orașului Iași. Și dacă piața Unirii 
constituie o încercare meritorie, 
în sensul că personalitatea sa 
poate rezulta aitît din imaginea 
pe care o constituie în fața privi
torului, cît și din imaginile pe 
care privitorul le sesizează din 
interiorul ansamblului spre exte
rior, pentru ansamblul Palatului 
Administrativ sau al pieței Tine
retului este de așteptat o rezol
vare mai categorică. De altfel, 
majoritatea proiectelor prezentate 
într-un recent concurs pentru sis
tematizarea pieței Tineretului au

propus o largă deschidere spre 
sud-vest a spațiului, cu intere
sante perspective descendente. Un 
cadru mai. restrîns, segmentat 
prin elemente construite sau 
plantații, nu ar putea oferi ima
gini mai interesante și mai va
riate, într-o parcurgere succesivă 
a spațiului ?

Participarea directă sau indi
rectă a unor monumente vechi 
în definirea atmosferei unui an
samblu implică o delicată, dar 
esențială sinteză între modem și 
tradițional. Aprecierea în sine a 
valorii arhitectural-istorice a mo
numentelor nu se poate substitui 
atmosferei generate de acestea. 
Privind realizarea noului centru 
din Giurgiu, din acest punct de 
vedere, nu-mi pot afirma decît 
dezacordul. Este normal ca în
tr-un oraș mic reconstrucția ur
bană să atace în primul rînd cen
trul — mai ales atunci cînd este 
necesară dotarea lui cu edificii 
importante. Rezolvarea diferă 
însă de la un caz la altul. Deși 
nu poseda construcții de valoare, 

j vechiul centru al Giurgiului co-
■ respundea unei structuri urbane 

caracteristice unui anumit tip de 
orașe din țara noastră, unei a- 
numite etape istorice, conferind 
așezării un caracter local propriu, 
în noua restructurare (suprapusă 
în mod curios structurii existen
te), singurul element păstrat este 
vechiul turn, vestigiu al istoriei, 
rămas acum străin, fără posibili
tatea de a reda suflul specific 
compoziției. Fără a neglija re
construcția vechiului centru (păs- 
trînd însă formația sa), noul an
samblu s-ar fi putut realiza în
tr-un amplasament mai potrivit, 
în apropierea sau în lungul ac
cesului dinspre București, pe a- 
ceeași axă compozițională care în 
actuala organizare este nesemni
ficativă.

8
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Dependentă de o largă diversi
tate de factori, restructurarea ur
bană este o acțiune de mare răs
pundere, necesitînd concentrarea 
unor forțe competente. Orice act 
de restructurare urbană trebuie 
să exprime materializarea tendin
țelor societății noastre, reflectînd 
astfel cristalizarea unei atitudini 
de respect față de natură și de 
monumentele trecutului, o atitu
dine de conciliere continuă între 
om și mediul construit.

Arh. Alexandru SANDU

’TI
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Sînt necesare
norme științifice
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de consum pentru

OTELURILE 
SPECIALE

în ultimii ani, în uzina „Tracto
rul" Brașov s-a ajuns la o mare 
diversitate de scule, dispozitive și 
verificatoare. Numai sculele aș- 
chietoare cu desen special șe ridică 
la 5 600 tipuri. Cauzele care au ge
nerat această diversitate au la 
bază, pe de o parte fabricarea în 
parale] a 5 tipuri de tractoare, iar 
pe de altă parte, ele se datoresc 
lipsei unor norme care să limi
teze la o gamă restrînsă dimen
siunile elementelor constructive și 
ale pieselor de tractor; să permită 
micșorarea adaosurilor de prelu
crare la operațiile principale de 
așchiere. Nu pot fi omise din rîn- 
dul acestor ■ cauze varietatea mare 
a mașinilor-unelte din dotarea uzi
nei pe care se execută același tip 
de operație, diversitatea procese
lor tehnologice la piese identice 
sau similare ca formă, inexistenta 
unei evidențe (cataloage) a 
S.D.V.-urilor.

Nu aș fi adus în discuție această 
chestiune, dacă ea nu ar fi dat 
naștere la consecințe adînci în ac
tivitatea de acum și de perspec
tivă a Uzinei. Mai întîi, volumul 
imens de S.D.V.-uri e dificil de 
realizat, prin înseși natura sa, o- 
cupind forță de muncă de înaltă 
calificare și utilaje de mare preci
zie. După aceea, se consumă mari 
cantități de materiale scumpe, de 
oțeluri speciale, greu de procurat. 
Ambele inconveniente provoacă 
creșterea prețului de cost. Iar dacă 
avem în vedere că pînă în 1970 
vom asimila și introduce în fa
bricație 6 noi tipuri de tractoare 
se înțelege — mergînd pe ca
lea folosiță pînă de curînd — 
că inconvenientele amintite s-ar 
amplifica. Adăugind la cele spuse 
pînă acum șt faptul că, treptat,, 
uzina va trece de la producția de 
serie mare a unui număr restrîns 
de tipuri de tractoare, la o produc
ție de serie mică, sau mijlocie, dar 
a unei game diversificate de trac
toare, care să satisfacă mai bine 
necesitățile economiei, ar însemna, 
în ultimă analiză, să crească ne- 
permis de mult volumul S.D.V.-uri
lor,1 cu implicații asupra ciclului de 
pregătire și lansare în fabricație 
a produselor, asupra consumului 
de metal, îndeosebi de oțeluri 
speciale. Iată de ce unul din 
obiectivele de seamă ale organi
zării științifice a producției Jn 
uzină l-a constituit tocmai restrîn
gerea sortimentelor de S.D.V.-uri 
utilizate și necesitatea adaptării lor 
continue la construirea a cît mai 
multe tipuri de tractoare.

Problema fiind de o deosebită 
însemnătate, cristalizarea concep
ției de soluționare a ei nu s-a lă
sat la voia întîmplârii. De ea se 
ocupă studiul: „Restrîngerea sor
timentelor de S.D.V.-uri", întoc
mit de un colectiv de specialiști și 
avizat de consiliul tehnico-științi- 
fic ăl uzinei. Ce s-a realizat pînă 
acum ? S-au elaborat cataloagele 
pentru toate categoriile de scule 
așchietoare speciale, grupate pe ti
puri de operații tehnologice. în 
cadrul grupelor, sculele au fost a- 
șezate în ordinea mărimii parame
trului principal caracteristic. De 
exemplu, severele sînt categorisite 
potrivit creșterii modulului. în func
ție de parametrul principal carac
teristic și de variațiile mici ale a- 
cestuia se pot înlocui mai multe 
scule cu. una singură, l e baza ca
taloagelor, șase colective de spe
cialiști analizează reducerea pro- 
priu-zisă a sortimentelor de scule 
și, concomitent, întocmesc și opera
țiile de anulare, simplifieîndu-se 
nomenclatoarele, planurile de ope
rații, cartotecile și schemele de re
glaj. Pină în prezent s-au și anulat 
aproape 800 tipuri de scule, iar la 
cuțitele de strung, procentul de re
ducere este de circa 25 la sută. 
Acțiunea va cuprinde, in cel mai 
scurt timp, toate sortimentele. 
Acum ea este extinsă, mai ales, la 
noile tipuri de tractoare aflate în 
faza de pregătire a fabricației, la 
care se utilizează pe cît posibil 
numai scule standardizate, norma
lizate sau speciale prevăzute în ca
taloage. , . ■Aceeași măsură de raționalizare 
se aplică și în cadrul biroului de 
proiectări verificatoare. Și aici, pe 
baza folosirii unor procedee simi
lare s-a reușit să se anuleze pînă 
în prezent 162 tipuri de verifica
toare, punîndu-se accentul pe pro
iectarea dispozitivelor reglabile, cu 
caracter de universalitate. Totuși, 
așa după cum ara precizat, nu sîn
tem decît la început. Vizăm în 
continuare, pe alt plan, asigura
rea cu S.DV.-uri a producției de 
serie mică și mijlocie, unde pro
blema lor și a -productivității 
muncii sînt rezolvate doar parțial. 
De aceea, la aceste genuri de pro
ducție, în proiectarea dispozitivelor 
și stanțelor vom aplica soluții noi, 
eficiente, care să permită o prelu
crare economică, atît a pieselor, cil 
și a echipamentului tehnologic în 
sculării. Cum ? Prin introducerea 
echipamentului universal și de 
grup. Cu toate că și pînă acum în 
uzina noastră s-au aplicat unele

elemente de tehnologie de grup, 
ceea ce s-a făcut pînă în- prezent 
este insuficient. Iată de ce studiul 
amintit prevede măsuri energice 
care să reorganizeze procesul de 
producție în flux tehnologic de 
grup. Dintre măsurile mai impor
tante preconizate se desprind cî- 
teva: întocmirea unui clasificator 
al reperelor de grup de piese pen
tru a căror prelucrare sînt nece
sare nu numai același tip de uti
laj, ci și un echipament tehnolo
gic identic și ■ un reglaj comun al. 
mașinilor-unelte: proiectarea și 
execuția S.D.V.-urilor de grup, pre
cum și modernizarea unor mașini- 
unelte în vederea aplicării acestor 
scule, dispozitive și verificatoare. 
Toate acestea, conjugate cu măsu
rile de ordin constructiv și tehno
logic, comune tuturor categoriilor 
de S.D.V.-uri, vor asigura restrîn- 
gerea echipamentului tehnologic și 
preîntîmpinarea producerii unor 
noi sortimente de S.D.V.-uri, a 
consumului exagerat de oțeluri 
speciale.

Acțiunea fiind complexă, nu am 
scăpat din vedere nici chestiunea 
tipodimensiunilor diferitelor repere 
similare și a elementelor construc
tive. Acestea, alese nerațional, duc 
la mărirea nejustificată a nomen
claturii echipamentului tehnologic 
și, în consecință, amplifică volu
mul de proiectare și cheltuielile de 
execuție. Tocmai de aceea, s-a tre
cut la unificarea și elaborarea de 
norme interne pentru elementele 
constructive ale reperelor tractoa
relor. Concret, ne-am ocupat și de 
unificarea toleranțelor Ia reperele 
componente ale tractoarelor și de 
restrîngerea lor. ceea ce va permite 
obținerea unor importante econo
mii, în special, la -sculele -tăietoare 
și de control. De curînd în uzină 
s-a încheiat și elaborarea unor 
norme interne pentru adaosurile de

prelucrare prin așchiere la opera
țiile principale: găurirc, adîn- 
cire, alezare, broșare interioară, 
strunjire. Ele vor duce, la micșo
rarea sortimentelor de scule, și ve
rificatoare și vor înlesni stabilirea 
unor regimuri optime de așchiere. 
Totodată, s-a extins în proiectarea 
echipamentului tehnologic folosi
rea a cît mai multe elemente nor
malizate care în prezent, au ajuns 
la 60—65 la. sută din totalul repe
relor ce compun ansambie.

Poate că descrierea pe care am 
făcut-o este prea specializată. Dar, 
practic, am intenționat să de
monstrez că ceea ce s-a întreprins 
la „Tractorul" în domeniul 
S.D.V.-urilor este ceva serios și me
rită a fi preluat și de alte uzine 
constructoare de mașini. Mai ales 
că acțiunea despre care am vor
bit nu a prejudiciat calitatea pro
duselor și indicele de productivi
tate' a muncii ci a dat naștere la 
efecte favorabile, prin reducerea 
volumului de proiectare și lansarea 
comenzilor în sculării pe loturi 
mari. Un calcul sumar ne arată că 
pe ansamblul 
toare, inclusiv 
vor economisi 
tare S.D.V.-uri 
cutie sculărie, ceea ee echivalează 
cu circa 5 600 000 lei economii.

Dar, unele probleme depășesc 
posibilitățile de rezolvare ale uzi
nei, ele impunîndu-Se atenției fo
rurilor de resort. Este vorba des
pre completarea codului nou pen
tru codificarea S.D.V.-urilor în in
dustria constructoare de mașini, în 
scopul diferențierii factorilor ela
boratori de proiecte pentru scule, 
dispozitive și verificatoare. In acest 
sens, acum se mai nasc confuzii, 
deoarece proiectele elaborate de 
două sau mai multe întreprinderi, 
avînd. același număr de ordine po
trivit grupelor stabilite prin 
STAS, pot să fie diferite. Chestiu
nea trebuie deci reglementată, cum 
la fel și întocmirea și difuzarea 
normelor de tipizare, care adese
ori se suprapun cu. standardele de 
stat. Exemplu, 
piulițe cu filet 
există STAS 
856-63, care se deosebesc substan
țial, deși se suprapun. Totodată, 
normele de tipizare revizuite și 
avizate de către Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
referitoare la modificări de coduri 
și schimbări constructive, nu sînt 
difuzate în timp util întreprinderi
lor, întîrziind adesea 1—2 ani. A- 
ceste chestiuni, precum și 
cunoscute de forurile de 
trebuie grabnic soluționate, 
rîndu-se uzinelor condiții 
pentru diversificarea £ producției, 
îmbunătățirea calității ei și obține
rea unor importante economii^ de 
metal.

producției de trac- 
la noile tipuri se 
85 400 ore proiec- 
și 225 900 ore exe-

la tarozii .pentru 
metric norma], 

1153-63 și N.T.

altele, 
resort, 
asigu- 

optime

Ing. Octav DIMITRIU 
proiectant șef — 
uzinele „Tractorul" 
din Brașov

DIRECTORUL TRUSTULUI

GAS. CONSTANȚA

DECLARĂ:

VOM ASIGURA
RENTABILIZAREA

TUTUROR
GOSPODĂRIILOR
AGRICOLE DE

. Cele 23 gospodării de 
stat care aparțin frustu
lui Constanța se află în 
zona sudică a regiunii 
Dobrogea. în aceste uni
tăți se obține un larg 
sortiment de produse a- 
gricole: cereale, legume, 
struguri, precum și can
tități însemnate de lapte, 
carne, ouă, lînă etc. An 
de an gospodăriile din 
trustul nostru au sporit 
producția vegetală și a- 
nimală, iar pe această 
cale au crescut simțitor și 
beneficiile realizate. Ast
fel. în 1966 pe întregul 
trust s-au realizat bene
ficii care se ridică la 
peste 57 milioane lei.

G.A.S. Amzacea, de pil
dă, este profilată în 
special pe cultura ce
realelor. Anul trecut, de 
pe cele 4 506 ha de grîu 
s-au recoltat cîte 3 157 kg 
de pe fiecare ha : la po
rumb, producția, medie la, 
ha a fost de 5 656 kg. iar 
floarea-soarelui de. 2134 
kg. Sporurile de produc
ție fiind mari față de 
plan, la aceste culturi au 
fost realizate beneficii su
plimentare.

Despre gospodăriile de 
stat care realizează pro
ducții și beneficii mari se 
pot spune multe lucruri 
bune. Vreau să mă, refer 
însă la faptul că din cele 
23 unități, 17 și-au în
cheiat activitatea cu be
neficii, iar 6 — cu pier
deri. Problema rentabili
zării tuturor gospodăriilor 
ne preocupă îndeaproape. 
De aceea am trecut la a- 
nalizarea amănunțită a 
tuturor sectoarelor de ac
tivitate din unități pentru 
a putea stabili măsuri 
concrete menite să ducă la 
sporirea producției și rea
lizarea de beneficii. Ele 
vor asigura ca în acest 
an, toate gospodăriile de 
stat din trustul Constanța 
să devină rentabile, să 
îndeplinim în felul aces
ta sarcina trasată de par
tid și guvern.

în luna decembrie, mai 
multe colective din cadrul 
trustului nostru au mers 
în unitățile cu activi
tate mai slabă. Iată cîte- 
va din constatările făcu
te. La G.A.S. Băneasa, de 
pildă, numai prin nerea
lizarea planului de pro-

ANGAJAMENTE 1967

Dornici; să-și aducă o contri
buție cît. mai mare lâ traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Fabrica de ci
ment și var din Tîrgu-Jiu, dez- 
bătînd prevederile planului pe a- 
cest an, au descoperit numeroase 
rezerve interne pe baza cărora 
s-au angajat- să realizeze supli
mentar :

—2 250 000 lei la producția glo
bală ;

— 2 250 000 lei la producția 
marfă ;

— 500 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 500 000 lei beneficii;
— 8 000 tone de clincher ;
— 10 000 tone de ciment.

în scopul realizării acestor an
gajamente s-au prevăzut o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice 
printre care : organizarea mai 
judicioasă a producției și a mun
cii în toate fazele fluxului tehno
logic, reducerea consumului de 
energie electrică cu 1,2 kWh pe 
tona de ciment și de clincher, re
ducerea consumului de combusti
bil cu 1 la sută pe tona de clin- 

’ cher.

Dezbătind cu însuflețire pla
nul pe anul 1967, colectivul 
fabricii de încălțăminte „Banatul" 
din Timișoara, a pus un. accent 
deosebit pe realizarea sarcinilor 
ce îi revin în lumina cerințelor 
subliniate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. privind aprovi
zionarea populației cu cantități 
sporite de bunuri de consum. 
Bazîndu-se pe experiența dobîn- 
dită și valorificînd mai eficient 
rezervele interne existente, mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
aici ari stabilit ca în acest an 
să depășească sarcinile de plan 
cu:

prețul de cost;
300 000 lei beneficii.

— 1 300 000 
globală ;

lei ia producția

— 1 300 000 lei la producția
marfă;

— 400 000 lei economii la

Din cantitatea de piele și talpă 
economisită se vor produce în

plus, prin valorificarea judicioa
să a materiilor prime. 20 000 
rechi de încălțăminte.

în vederea înfăptuirii 
succes a angajamentului a 
elaborat un plan de măsuri 
nico-organizatorice în care 
prevăzut: realizarea unui 
sortiment de încălțăminte pentru 
bărbați, cu talpa vulcanizată în 
matriță ; punerea în funcțiune a 
unei .noi linii tehnologice pentru 
încălțăminte cu talpa lipită ; ex
tinderea croirii fețelor prin ștan- 
țare și în legătură cu aceasta in
troducerea a 6 mașini de ștanțat. 
ceea ce va contribui la mări
rea procentului de croire me
canică de la 60 la sută la 70 la 
sută ; crearea peste plan a 60 de 
modele noi de încălțăminte ; folo
sirea pe scară largă a înlocuito
rilor ; realizarea unui nou sorti
ment de încălțăminte bărbătească 
fără talpă interioară și ramă cu 
șnit închis.

pe-

cu 
l'ost 
teh- 
s-au 
nou

Motoare electrice 
pentru industria petrolieră

La uzinele „Electioputere" din Craiova au 
fost omologate primele motoare electrice asin
crone trifazate cu inel capsulat de 400 kW, cu 
o mie de rotații pe minut. Destinate industriei 
petroliere, noile tipuri de motoare electrice 
sînt concepute și asigurate împotriva explo
ziilor în timpul funcționării, dat fiind mediul 
lor de lucru. A fost realizat și primul motor 
electric vertical de 110 kW. (Agerpres)

STAT
ducție s-au pierdut 1014 

1 tone grîu și. 120 tone po- 
irumb; la G.A.S. Adam
clisi 650 tone grîu etc. 
Cauzele sînt multiple: 

■fertilizarea terenului pen
tru însămînțări nu s-a 
făcut îh bune condiții, 
nu s-a acordat atenție 
întreținerii culturilor. La 
G.A.S. Băneasa au fost 
parcele cu porumb pe 
care s-a executat o sin
gură prașilă, ceea ce a 
dus la nerealizarea pla
nului de producție cu 
peste 250 kg la hectar, 
în alte gospodării nu s-au 
realizat beneficiile pre
văzute datorită defecțiu
nilor din sectorul zooteh
nic. G.A.S. Băneasa, prin 
nerealizarea 
de lînă, 
lei, iar 
datorită 
creștere 
sectorul 
trat pierderi 
de 1 300 000 lei.
Ovidiu, profilată în spe
cial pe cultura legumelor’ 
a obținut, anul trecut, o 
producție bună la hectar 
— peste 21000 kg legu
me. Dar prețul , de produ-

cere a legumelor este mai 
mare decît cel de vînzare. 
70 la sută din lucrări s-au 
executat manual, iar lipsa 
brațelor de muncă a recla
mat recrutarea muncitori
lor necesari din alte re
giuni, ceea ce a dus la 
cheltuieli suplimentare, cu 
efecte negative asupra 
prețului de cost. Această 
situație putea însă să fie 
evitată. De altfel pentru 
1967 s-au . luat măsuri ca 
la principalele culturi le
gumicole să se introducă 
mecanizarea în special la 
lucrările de întreținere, 
procentul de mecanizare 
crescînd la 60 la sută, față 
de 30 cît era în 1966.

Faptul că unele unități 
sînt nerentabile își găseș
te .explicația și in activi
tatea insuficient de bine 
coordonată a cadrelor de 
conducere. La GiA.S. Pe- 
treni problemele econo- 
mico-financiare au fost 
lăsate exșlusiy. în seama 
contabililor, fără a se ur
mări eficiența cheltuieli
lor de producție și a in
vestițiilor. Nici conduce
rea trustului nu a ma
nifestat suficientă grijă 
pentru a analiza din timp 
defecțiunile în organiza
rea producției și a muncii 
din unitățile respective. 
Ne-am mulțumit 
trust se realizează 
neficiu mare, dar 
tele celor peste. 57
ne de lei, se ascund pier
derile unităților nerenta
bile.

Trăgîndu-se învățămin
te din situația de pînă a- 
cum, în toate unitățile 
s-au asigurat condițiile 
necesare în scopul obține
rii unor producții mări la 
hectar și pe cap de a- 
nimal, acesta fiind fac
torul 
mină 
ficii. 
lui 
41000 ha 
grîu au fost fertilizate cu 
îngrășăminte chimice. De 
asemenea, avem asigurate 
îngrășăminte azotate, care

i i. ■,r:.

că pe 
un be- 
în spa- 
milioa-

producției 
a pierdut 440 000 
G.A.S. Pietreni. 

unui spor mic de 
în greutate în 

taurin, a înregis- 
în valoare 

G.A.S.

esențial care deter- 
realizarea de bene- 
în toamna anu- 

trecut, toate cele 
cultivate cu

riguroasă în realizarea 
investițiilor anului 1967 
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de supradimensionare a obiective
lor, consumurile exagerate de fier 
beton, de construcții metalice, ma
terial lemnos.

Răspunderi deosebite se ridică și 
în domeniul asigurării utilajelor și 
instalațiilor tehnologice. Termenele 
de contractare și livrare trebuie co
relate cu graficele de montare, în
tocmite de șantiere, cu termenele 
de punere în funcțiune. înlătura
rea neajunsurilor ce s-au semna
lat în această privință în 1966 este 
cu atît mai necesară cu cît utila
jele și, îndeosebi, instalațiile com
plexe din import prevăzute pentru 
anul în curs, sînt de valori deose
bit de mari și implică un însem
nat efort valutar. Trebuie să se 
asigure o corelare și o sincroni
zare perfectă între termenele de 
sosire pe șantiere a utilajelor din 
import și a celor realizate în țară, 
al căror montaj se face în același 
timp, prin completare. Atenție 
deosebită se cere nu numai la res
pectarea termenelor de livrare a 
acestor mijloace tehnice, ci și la 
însușirile lor calitative, prevenin- 
du-se achiziționarea unor utilaje 
și instalații de slabă productivitate, 
care au un consum marc de mate
rii prime și materiale, de oriunde 
ar fi ele și orice marcă ar purta. 
De aceste cerințe trebuie să țină 
neapărat seama toți beneficiarii de • 
investiții și mai ales ministerele cu 
restanțe în contractarea unor in
stalații complexe, cum sînt cele 
ale industriei construcțiilor de ma
șini, chimice, alimentare, metalur
gice și industriei construcțiilor. în- 
trucît acum și, de altfel, în toate 
celelalte luni și trimestre se des
fășoară, pe unele șantiere, monta
jul multor utilaje sau rodajul lor, 
se. impune acordată acestor operații 

, o grijă maximă.
Planul pe 1967 prevede realiza

rea unui volum de lucrări de cons- 
strucții-montaj mai mare decît cel 
stabilit inițial pentru acest an. 
Ținînd seamă de sarcina de a rea
liza în primul trimestru 20—25 Ia 
sută din volumul anual de inves
tiții, rezultă cu claritate ce efor
turi mari trebuie să depună în a- 
cest sens constructorii — în strîn- 
să colaborare cu ceilalți factori de 
răspundere. Experiența multor

Pe șantierul primului furnal de 1 700 mc, de la 
Galați, la lucrările de zidire a preîncălzifoarelor 
s-a atins, cu 10 zile înainte de termenul pre
văzut în grafic, cofa de 22 metri. Totodată, au 
fost recepționate operațiile de sudură la toate 
cele patru preîncălzifoare.

In fața furnalelor se înalță și capătă profil de
finitiv sectorul de aglomerare a minereului. Aici 
lucrările la silozul de cocs și minereu mărunt se 
află într-o fază înaintată. (Agerpres)

se vor administra pe toate 
solele de grîu pînă' la 15 
februarie. în prezent, 
griul se prezintă bine ră
sărit și înfrățit. Pentru 
porumb și restul culturilor 
ce se vor însămînța în pri
măvară, ogoarele au fost 
executate în întregime. în 
momentul de față se a- 
plică îngrășăminte natu
rale. Pentru sectorul zoo
tehnic au fost asigurate 
furaje în cantități sufi
ciente, care au fost de
pozitate în 
locurilor de consum. în 
scopul de a asigura fo
losirea cît măi bună a 
utilajelor de preparare a 
furajelor, la începutul lu
nii decembrie a fost or
ganizat la 
gricolă de 
un schimb 
cu cadre 
din toate 
tului.

Un alt factor care con
stituie o sursă de1 redu
cere a prețului de cost, 
de rentabilizare a unită
ților și pe care îl avem 
permanent în vedere, este 
reducerea cheltuielilor de 
producție, cît și a ce
lor indirecte. Anul trecut, 
pe trust. cheltuielile la 
producția vegetală și a- 
nimală au fost reduse cu 
'3—4 la sută față de plan, 
iar cheltuielile indirecte 
cu peste 6,3 milioane Iei. 
Rezultate bune au obți
nut gospodăriile de stat 
Neptun, Nazarcea, Scări- 
șoreanu. Murfatlar și al
tele. Mai sînt încă uni
tăți : Piatra, Independen
ța, Pecineaga, care au 
înregistrat cheltuieli mari. 
De aceea, pentru anul 
acesta în toate unitățile 
se va ține o evidență 
strictă a cheltuielilor, se 
vor reduce lucrările inu
tile, fără eficiență econo
mică ridicată, se va ex
tinde mecanizarea a nu
meroase lucrări atît 
sectorul vegetal, cît și 
zootehnie.

Folosirea eficientă

apropierea

gospodăria a- 
stat Negrești 

de experiență 
de specialiști 
unitățile trus-

în 
în

a

fixe stă, de 
în atenția

fondurilor 
asemenea, 
noastră. Un exemplu în 
această privință este uti
lizarea tractoarelor în tot. 
timpul anului și la în
treaga lor capacitate. Cu 
cît utilizarea este mai in
tensivă pentru efectuarea 
a diverse lucrări, cu atît 
prețul de cost pe ora de 
funcționare scade. Multe 
unități au depășit eu mult 
numărul de ore de func
ționare planificat: gospo
dăriile de stat Murfatlar, 
Ostrov, Mangalia și altele 
cu cîte 300—500 ore. 
Anul acesta, în afa
ra' executării lucrărilor 
în cîmp, tractoarele vor 
fi folosite în și mai mare 
măsură la transportul fu
rajelor, cerealelor etc. 
Trebuie să lărgim în a- 
cest sens colaborarea în
tre gospodării cu profile 
diferite și chiar între 
trusturi. Pe măsură ce ac
țiunea de specializare se 
adîncește, 
acțiunea 
între

va trebui ca 
de cooperare 

gospodării să fie 
mai pronunțată în vede
rea folosirii mai eficien
te a mijloacelor fixe.

Realizarea celor propuse 
in vederea rentabilizării 
tuturor gospodăriilor de 
stat din cadrul trustului 
depinde în cea mai mare 
măsură de aplicarea mă
surilor stabilite, de îmbu
nătățirea activității de 
conducere în fiecare uni
tate. în acest scop, au fost 
întreprinse unele acțiuni 
menite să ducă la o bună 
organizare a activității de 
conducere. La G.A.S. Bă
neasa, de exemplu, a fost 
reorganizat consiliul gos
podăriei, iar în alte uni
tăți au fost trimiși oa
meni cu experiență.

Sîntem convinși că a- 
plicarea măsurilor stabi
lite va duce la rentabili
zarea tuturor gospodării
lor din trustul Constanța.

Ing. Octavian LAMBRU 
directorul Trustului 
G.A.S. — Constanța

șantiere dovedește din plin că nu
mai prin buna organizare a lucru
lui, folosirea judicioasă a capacității 
de producție, îndeosebi a utilaje
lor și a forței de muncă, pot fi re
zolvate 
care le 
men și 
calitate 
complexitate. Este o datorie a fie
cărui conducător de șantier de a 
utiliza la maxim posibilitățile de 
extindere a mecanizării lucrărilor, 
atît pe calea creșterii indicelui de 
exploatare a parcului, mărirea nu
mărului de schimburi, cit și prin 
asigurarea bunei întrețineri a uti
lajelor. Sporirea indicelui de ex
ploatare a parcului de utilaje 
grele de construcție face nece-- 
sară dirijarea lor mai operativă 
între șantiere, după nevoile exis
tente în fiecare perioadă. în plus, 
șantierele au la dispoziție însem
nate fonduri pentru mica mecani
zare. Numai că această posibilitate 
nu este fructificată complet. Pină 
la 31 decembrie 1966, puține șan
tiere au solicitat asemenea fon
duri, ceea ce impune din partea 
conducerilor acestora să-și revizu
iască poziția și să nu se mai plîngă 
că nu au condiții de mecanizare.

întreaga activitate de realizare a 
investițiilor trebuie canalizată spre 
reducerea duratei de execuție a lu
crărilor. Aceasta deoarece, în unele 
cazuri, duratele sînt încă mari, de- 
pășindu-le pe cele normate, care 
nici ele nu au fost stabilite în con
cordanță cu posibilitățile tehnicii 
actuale. Spre exemplu, construcția 
Fabricii de bere din Bacău, cu o 
producție de 400 000 hl/an, a durat 
29 de luni, pe cînd în străinătate 
o astfel de unitate cu o capacitate 
de trei ori mai mare a putut fi dată 
în funcțiune după numai 15 luni. 
Trebuie evitate, de asemenea, și si
tuațiile în care construcțiile nu 
merg în același ritm, mai ales la o- 
biectiyele strîns .legate unele de al
tele. Exemplu: Centrala electri
că de tennoficare București sud. Ea 
a.fost prevăzută să intre în funcți
une cu două cazane în trimestrul 
IV/1965. Construcția a fost reali
zată la acest termen. Dar, capacita
tea ei'rtu a putut fi folosită timp 
de aproape un an, deoarece ma
gistrala de termoficare a Sfatului 
popular al Capitalei a fost planifi
cată și dată in funcțiune în tri
mestrul IV1966. Se impune tot
odată, eliminate perioadele, une
ori exagerat de lungi care trec de 
la data aprobării documentațiilor și 
pînă la începerea efectivă a lucră
rilor. Nu de puține ori, la mul
te obiective, lucrările au început 
cu 3—5 Juni mai tîrziu. deși pro
iectele erau avizate și aprobate. 
Astfel de întîrzieri s-au semnalat 
în 1966 la o serie de obiective ale 
industriei chimice, la dezvoltarea 
secției pentru laminarea oțelurilor 
aliate și de calitate de la Reșița, 
la lucrările de punere in exploa
tare a zăcămîntului minier Fundul 
Moldpvei. la instalația de transport 
forestier Neagra Sarului.

De asemenea, sînt necesare efor
turi concentrice pentru realizarea 
la timp a indicatorilor tehnico-eco- 
nomici stabiliți prin proiectele a- 
probate. în acest sens, nu poate fi 
omis faptul că intr-o serie de ra
muri mai sînt numeroase obiec
tive industriale, intrate în func
țiune în urmă cu ani, dar care nu. 
au atins nici pînă acum nivelul tu
turor indicatorilor proiectați. în 
cazurile de acest gen este de dato
ria titularilor de investiții să rezol
ve în cel mai scurt timp proble
mele respective, folosind operativ 
colective de specialiști. Ar fi util 
ca urmărirea realizării parametri
lor proiectați să fie extinsă de mi
nistere, printr-un sistem intern de ■ 
informare, la un număr sporit de 
obiective intrate în funcțiune, com- 
pletîndu-1 pe cel actual, care se 
referă numai la principalele capa-, 
cități de producție.

în continuare, este necesar să se 
acorde mai multă atenție momen
tului punerii în funcțiune, elimi- 
nindu-se practica de a se raporta 
ca intrate în producția investiții ce 
nu îndeplinesc condițiile tehnice 
necesare. Spun aceasta deoarece 
mai^sînt cazuri cînd se anunță că 
lucrările la unele obiective s-au 
lealizat mai devreme, ori cu mai 
puține fonduri, ca apoi să se con
state greutăți în producție și ne- 

unor cheltuieli supli- 
Este semnificativ în 

privință cazul investi- 
dezvoltarea secto-

cu succes problemele pe 
ridică înfăptuirea la ter- 
în condiții ireproșabile de 
a unor construcții de mare

cesitatea 
mentare. 
această 
fiilor privind _ ________
rului de mase plastice la întreprin
derea ..Victoria“-Timișoara, din ca
drul Ministerului Industriei Ușoare. 
Aici, capacitatea de 2 milioane 
mp/an policlorură de vinii expan
dat a fost raportată ca dată în 
funcțiune la 30 septembrie 1966, 
deși în decembrie se mai lucra încă 
la rodajul mecanic al unui agregat 
și. se efectuau, în continuare, pro
bele tehnologice.

Exercitînd un control riguros pe 
șantiere asupra cheltuirii fonduri
lor și gospodăririi resurselor mate
riale și bănești, aparatul Băncii de 
Investiții are datoria să identifice 
la timp aspectele negative, să con
tribuie activ la lichidarea grabnică 
a neajunsurilor, să dea în toate 
împrejurările un sprijin efectiv 
colectivelor de constructori, proiec- 
tanți și beneficiarilor în îndepli 
nirea exemplară a sarcinilor ms p 
ce le revin în 1967.
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ÎN LEGĂTURĂ CU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI

PROPRII DE ECHIPAMENT ȘTIINȚIFIC
——Mii^  ' ■ *•

în cercetarea științifică, 
rezultatul obținut repre
zintă, de fapt, o sinteză a 
eforturilor specialistului, 
grefate pe terenul cu
noștințelor acumulate în 
stadiul respectiv de dez
voltare, cit și a gîndirii 
lehnico-științifice înmaga
zinate în aparatura de in
vestigație folosită și de 
ale cărei performanțe de
pinde adeseori însăși 
soarta cercetării. Mulți 
dintre marii savanți, au
tori ai unor descoperiri 
remarcabile, s-au mani
festat nu numai ca gîndi- 
torl în sensul clasic al 
căutărilor teoretice, ci și 
ca străluciți experimenta
tori si inventivi creatori 
de instrumente de cerce
tare științifică. Pentru a 
recurge la exemple din 
cele mal celebre — Gali
lei a aiuns la revoluțio
narele sale idei din do
meniul astronomiei în 
urma studierii îndelunga
te a cerului ou luneta per
fecționată pe care o rea
lizase, iar Newton își pe
trecea o mare parte din 
timp confecționîndu-și a- 
paratele cu care experi
menta ipotezele sale ino
vatoare din fizică, optică, 
qravitație. Desigur, erau 
stadii care nu impuneau 
încă existența unoT mij
loace de investigație de o 
mare complexitate, iar rit
mul lent al evoluției 
diferitelor discipline per
mitea încă omului de 
știință să-și disperseze e- 
forturile în mai multe 
preocupări paralele.

Astăzi, cercetătorul nici 
nu ar mai avea cînd să se 
ocupo de crearea apara
turii, nici posibilitatea de 
a o realiza ; în faza ac
tuală, construcția apara
turii de cercetare a tre
cut, firesc, în seama unor 
colective anume instituite, 
specializate. Și, parafra- 
zînd ideea că uneltele nu 
sînt decît „prelungiri" ale 
simțurilor umane, putem

considera că tehnica de 
investigație modernă a 
sporit imens puterea de 
percepție și posibilitățile 
de interpretare corectă 
ale cercetătorului contem
poran, transformîndu-1 în- 
tr-un nou Gulliver, care 
pătrunde cu succes atît 
macro cît și microcosmo
sul : el vede de un milion 
de ori mai pătrunzător 
decît omul obișnuit, poate 
examina de la distanțe 
colosale — de mii de ani 
lumină — compoziția as- 
trelor.

Deși cresc necontenit 
numărul și tipurile de a- 
paraturi folosite, deși a- 
par instalații de cercetare 
tot mai complexe, și ade
seori de mari proporții, 
nevoia de tehnică științi
fică modernă sporește 
continuu. Constructorii de 
instalații științifice acordă 
astăzi o atenție deosebită 
sporirii randamentului a- 
cestor aparaturi, in spe
cial prin utilizarea unei 
game tot mai largi de ele
mente ale tehnicii moder
ne, de mecanică fină, op
tice. Se înmulțesc tipurile 
de aparate electronizate 
sau cibernetizate, se adîn- 
cesc și căutările privind 
miniaturizarea acestor a- 
paraturi nu numai pentru 
a economisi spațiu de la
borator și materiale, dar 
și pentru a se putea lucra 
în condiții inaccesibile u- 
nor aparaturi volumi
noase.

Puternicul avînt impri
mat, îndeosebi în ultimul 
timp, activității de cerce
tare științifică din țara 
noastră, condițiile organi
zatorice superioare crea
te au fost însoțite, firesc, 
de o mai mare atenție 
față de problemele asigu
rării unei moderne baze 
tehnico-materiale a cerce
tării. Multiple preocupări 
și eforturi au concurat 
către înzestrarea unități
lor de cercetare cu insta
lații de înalt nivel, ca o

premisă a soluționării 
importantelor probleme 
științifice ridicate de a- 
portul tot mai masiv soli
citat științei pentru dez
voltarea societății noastre. 
Pe această linie s-au afir
mat cu succes unele în
treprinderi, colective de 
autoutilare din institute 
de cercetări, ateliere de 
prototipuri, printre care și 
atelierele Institutului de 
fizică atomică.

Unitatea noastră — 
Centrul de cercetări și 
producție a aparaturii 
științifice al Academiei, 
singura instituție specia
lizată de acest gen — a

fizică, geologie), micro- 
pornpa cu debit reglabil 
(ce poate alimenta conco
mitent reacțiile chimice 
din mai multe operații de 
sinteză), aparatul pentru 
crescut monocristale prin 
metoda fuziunii In flacără 
(utilizat în studiul semi- 
conductorilor) etc. O mare 
parte din instalațiile con
struite reprezintă materia
lizarea unor principii con
structive noi, originale. 
Astfel, instalația-model 
pentru studiul aerodina
mic al morilor ventilator 
și focarele cazonelor de 
abur cu cărbune pulveri
zat (utilizate la investiga

Aceasta a făcut ca și nu
cleele existente, dintre 
care unele au apărut 
spontan pe lingă diver
sele colective de cerceta
re, să lucreze la întîm- 
plare, fără legătură între 
ele, fărîmițîndu-și eioriu- 
rile în direcția realizării 
unor aparate desiinate să 
rezolve probleme mai mult 
cu caracter strict local, 
particular. Chiar și cen
trul nostru a fost pus de 
multe ori în situația de a 
se „descurca singur", fără 
a avea rezolvată nici mă
car problema aprovizio
nării sistematice cu ma
teriale (care pentru noi 
are o importanță deose
bită, fiindu-ne necesară, 
deși în cantități mici, o 
mare varietate de mate
riale •— circa 4 000 de re
pere).

Există, totodată, și un 
alt aspect — modul cum 
sînt valorificate instala
țiile produse în țară. Re

Complexitatea proble
melor ce se ridică în fața 
științei românești în ac
tualul cincinal sporește 
considerabil exigențele 
față de ansamblul activi
tății de construcție în țâră 
a echipamentului științific 
modern, de tot mai mare 
complexitate și cu para
metri de funcționare ridi
cați. Se impune o mai 
bună organizare a activi
tății colectivelor de lucru. 
Înzestrarea lor cu specia
liști de inaită calificare, 
cu utilajele și materialele 
necesare, extinderea posi
bilităților lor de a cola
bora cu unitățile de cer
cetare, atit ale Academiei 
cît și ale departamentelor. 
Ministerele, de exemplu, 
ar putea participa la dez
voltarea activității centru
lui nostru — în special pe 
linia asigurării unor ma
teriale speciale, documen
tații etc. privind construc
ția de utilaje pentru la

OAMENII NOȘTRI DE ȘTIINȚA 
iși pot asigura in măsură sporită 
INSTRUMENTELE DE INVESTIGAȚIE

contribuit, de asemenea, 
la crearea unor instalații 
științifice originale, multe 
cu caracter de unicat. 
Printre acestea se numără 
mașina pentru rectificat 
plan cristale (instalație ce 
asigură pregătirea probe
lor de substanțe pentru a- 
naliza microscopică prin 
reflexie și transmisie în 
laboratoarele de chimie.

Ing. Mircea IONESCU
director adjunct științific al Centrului de cercetări 

și producție a aparaturii științifice al Academiei

tre unitățile producătoare 
de aparatură ștlințilică șl 
colectivele de cercetători
din institute. Uneori, co
menzile nu vin însoțite de 
teme de proiectare, ne- 
cesitînd un îndelung pro
ces de tatonări și clarifi
cări reciproce. Din ast
fel de cauze se mai 
tărăgănează încă și acum 
livrarea unor instalații 
solicitate de filiala Aca
demiei din Tg. Mureș. 
S-a observat că în insti
tutele cu profil tehnic, 
unde există un inginer 
sau un „birou tehnic", 
care stabilește concret ge
nul și caracteristicile a- 
paraturii necesare, co
menzile vin mai precis 
formulate șf pot fi satisfă
cute într-un timp mult mai 
scurt. Absența acestora se 
resimte la solicitările pro
venite din institutele de
biologie, cele de cerce
tări medicale, agricole.

în scopul degrevării 
constructorilor de apara
turi științifice de o serie
de operații secundare, 
cum sînt reparațiile, noi 
am inițiat organizarea 
unui laborator de verifi
care și recepție, în care 
cercetătorul primește toa
te indicațiile de rigoare, 
inclusiv instrucțiuni scrise 
de utilizare pentru fie
care instalație în parte. 
De asemenea, am organi
zat în unele mari institute 
grupuri de reparații cu 
sarcina să asigure între
ținerea aparatelor și re
medierea promptă, chiar 
în cadrul unităților de 
cercetare, a diverselor de
reglări sau defecțiuni. 
Dar aceste preocupări se 
cer dublate și de o mal 
mare grijă In exploatarea 
aparatelor construite de 
noi. Sînt cazuri care te
îndeamnă să crezi că

• Teatrul de operă și balet : TRAVIATA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA
— 19, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): MOARTEA LUI DANTON
— 19,30 (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : IIENRIC 
AL IV-lea — 19,30, (sala Studio) : ANTIGONA 
ȘI MEDEEA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : DE LA BUCU
REȘTI LA VALE — 20„,
• Teatrul Mic: AMOOOR — 19,30, (în sala Teatrului 
de Comedie) : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: BLAZONUL — 20.
• Teatrul „Țăndărică’ (sala din Calea Victoriei) t 
PĂCALĂ — 16,30, (sala Casei de cultură a tinere
tului „Grivița Roșie") : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase’ (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat: SPECTACOL PREZENTAT BB 
ARTIȘTI DIN R. S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.
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Ștefan LUCHIAN FLORI

țiile din domeniul profilă
rii focarelor pentru caza
ne) reprezintă o soluție 
modernă care răspunde 
atît cerințelor de miniatu
rizare, cît și de desfășu
rare rapidă și eficace a 
cercetărilor.

Realizările de pînâ a- 
cum au permis înzestra
rea unităților științifice din 
țara noastră cu unele a- 
paraturi utile — atît cu 
caracter uzual, obișnuit, 
cît și de o construcție spe
cială. Trebuie remarcat 
totuși că o parte încă 
substanțială a instalații
lor a fost și continuă să 
fie procurată pe calea 
costisitoare a importului. 
Este rezultatul unei situa
ții caracterizate printr-o 
optică greșită, de suba
preciere a posibilităților 
proprii — pe bună drep
tate criticată de conduce
rea superioară de partid 
— și care s-a tradus, fap
tic, prin preocuparea in
suficientă față de aceste 
probleme ou toate impli
cațiile unor atari deficien
țe : neglijarea organizării 
mai multor colective pen
tru construcția de echipa
ment științific, a pregăti
rii de specialiști, a docu
mentațiilor necesare etc.

ziduuri ale mentalității 
„totul din afară" Împiedi
că, de iapt, generalizarea 
folosirii unor echipamente 
produse in țară — chiar 
daca ele au trecut cu 
deplin succes examenul 
diferitelor verificări — 
reziduuri cu atît mai dău
nătoare cu cît anumite ti
puri de aparate sînt ne
cesare într-un mare nu
măr de laboratoare de a- 
celași gen sau din dome
nii de cercetare înrudite, 
conexe. Potențiostatul de 
electroliză, de exemplu 
(instrument utilizat în ori
ce laborator de chimie), 
construit în centrul nos
tru, n-ar fi trebuit să ră- 
mînă în stadiul de unicat, 
deoarece numai în cadrul 
Academiei există șapte 
institute și centre profilate 
de chimie. Dacă s-ar fi 
ținut seama și de necesi
tățile catedrelor de chimie 
din învățămîntul nostru 
superior, acest aparat ar 
ii trebuit multiplicat în 
mult mai multe exemplare, 
înființarea unui colectiv 
de producție de serie 
mică în cadrul centrului 
nostru sau la I.F.A., de 
pildă, ar fi fost desigur 
utilă ; dar un astfel de 
atelier n-a luat ființă pînă 
în prezent.

boratoarele uzinale. Men
ționăm, de asemenea, pro
blema evitării paralelis
melor, cu prețul ei inutil 
de efort, timp și mijloace, 
ca și aceea a unei infor
mări operative și largi a 
tuturor unităților de cer
cetare asupra posibilită? 
ților și rezultatelor obți
nute în construcția pro
prie de aparatură științi
fică.

De mare eficacitate ar fi 
organizarea unei strînse 
colaborări între colecti
vele profilate pe construc
ția de aparataj științific 
din institute, precum și în
tre acestea șl unitățile de 
producție, care ar putea 
să preia unele tipuri pen
tru multiplicare. Există in
stalații realizate de spe
cialiștii de la Institutul de 
fizică atomică, utile și ne
cesare în multe din labo
ratoarele noastre de cer
cetări (cum sînt, de pildă, 
diferitele tipuri de conden
satori vibranți), care n-au 
putut să fie multiplicate și 
folosite pe scară mai lar
gă deoarece nu au fost 
create condițiile preluării 
lor de către întreprinde
rile productive.

Dezvoltarea construcției 
de echipament științific 
românesc nu este un scop 
în sine — ci trebuie pri
vită prin prisma necesită
ților reale ale cercetării 
propriu-zise, ca „suport 
tehnic" al acesteia. De aci 
decurge cerința unei co
laborări mai intense în-

există mai mult „respect" 
față de un aparat prove
nit din import decît față 
de unul similar construit 
în țară, de parcă faptul 
că este „de-al nostru" ar 
putea justifica neglijența 
sau superficialitatea. Or, 
instalațiile moderne, spre 
care ne orientăm consec
vent, sînt de multe ori 
destul de „fragile", dato
rită complexității și fine
ții construcției lor.

Dezbaterile din ultima 
vreme cu privire la nece
sitatea de a se repartiza 
rațional și folosi mai bine 
aparaturile științifice exis
tente ar trebui lărgite, ou- 
prinzînd și problemele le
gate de crearea și produ
cerea de noi aparaturi, 
analizîndu-se și posibili
tățile de stimulare a acti
vității de creație în acest 
domeniu.

Frontul mereu mai larg 
al cercetării științifice din 
țara noastră dispune azi 
de forțele necesare pen
tru a-și asigura, într-o 
proporție tot mai mare, 
armele sale de luptă — 
aparatajul științific mo
dern. Cu unele eforturi 
suplimentare, cu o îmbu
nătățire a organizării ac
tivității în acest domeniu 
se poate asigura cercetă
rii științifice, într-o pon
dere mai mare din posi- 

, bilitățile interne, baza’ 
tehnioo-materială nece
sară pentru îndeplinirea 
marilor sarcini care îi re
vin în cadrul actualului 
cincinal.

Alexandru CIUCURENCU: Arta care înfruntă
timpul se împărtășește din ADlNCA

Adeseori, în discuțiile despre 
realizările artiștilor, despre per
spectivele creației noastre plastice 
revine ca un laitmotiv ideea pere
nității unor caractere stilistice na
ționale, evidente pentru oricare 
cercetător al istoriei artei româ
nești. Pentru a ajunge la o expre
sie inaită și pură, dar nu mai pu
țin reprezentativă pentru spiritua
litatea noastră, opera unor artiști 
ca Grigorescu, Andreescu, Lu- 
chian, Petrașcu, Pallady, Paciurea, 
Brâncuși a trebuit să se dezvol
te pe terenul sigur, de o mare 
rodnicie, al artei populare, în care 
se găsesc depozitate admirabile 
idei ca și adinei sensuri afective 
—• nu într-o izolare mioapă ci, dim
potrivă, într-un permanent contact 
creator cu marile cuceriri și miș
cări ale artei contemporane lor, de 
pretutindeni. O asemenea sinteză 
profundă, punînd în valoare toc
mai frumusețea și optimismul au
tentic al artei românești, o întîlnim 
într-o expresie sublimă în opera 
lui Ștefan Luchian, în „florile" lui, 
pe care le-am revăzut, cu imensă 
plăcere, într-o recentă expoziție.

Este o mare confesiune, pronun
țată în strălucirea culorii și în ex
presivitatea desenului. Arta lui este 
proaspătă și viguroasă, sentimen
tul e cald și delicat, stîrnind 
uimire pentru vitalitatea unei qîn- 
diri plastice față de care ucigă- 
toarea acțiune a timpului nu are 
nici o putere. în răstimpul care s-a 
scurs de la plăsmuirea miraculoa
sei opere a artistului și pînă as
tăzi, multe talente s-au risipit, mul
te nume care au făcut vîlvă și-au 
pierdut rezonanța. Moștenirea ar
tistică a lui Luchian a înfruntat 
însă timpul, devenind cu fiecare 
an și cu fiecare deceniu mai vie, 
mai strălucitoare, mai bogată în 
semnificații, dezvăluind valori U- 
niversale.

Privind splendida colecție a 
florilor sale, mă întrebam cum 
s-ar putea explica oare tă
ria de bronz a operei ma
relui pictor. Este evident pentru 
oricine că miraculoasa ei vitalita
te își trage seva de la izvorul viu 
și nesecat al artei poporului ro
mân, înzestrat cu toate darurile 
marilor simțăminte, al permanen
țelor, al frumosului. Este o realita
te de netăgăduit că poporul nos
tru posedă o deosebită îndemîna- 
re în a-și făuri podoabele. Simțul 
său pentru frumusețe a stîrnit și 
continuă să sfințească exclamații 
de admirație la toți cei care au 
prilejul să îl cunoască din delica
tele. armonioasele și inepuizabilele 
sale plăsmuiri. Marile creații 
ale poporului nu sînt numai 
un produs al unor combina
ții fericite de culoare și for
me. în realitate. în arta discretă a 
meșterilor de la Voroneț și Oboga, 
din Maramureș și Argeș (meșteri 
care, să nu ne sfiim, sînt, de fapt, 
artiști în deplinătatea cuvîntului) 
stau ascunse virtuti suiletești per
fect cristalizate, o gîndire unitară 
și armonioasă, un mod de simțire 
și de înțelegere a realităților lu
mii, unice și caracteristice. O sevă 
de aceeași calitate urcă în lujerele 
crinilor — ca să reiau o compa
rație a lui G, CălineBcu — fie că 
ei înfloresc într-un colț sau altul 
al pămîntului românesc, fie că își 
răspîndesc parfumul în secolul 
XVI sau în zilele mai apropiate de 
noi. Așadar, este vorba despre o 
matcă stilistică adîncă, din care 
își traq tăria, uneori cu mare zbu
cium, toate talentele adevărate ale 
poporului nostru. Iar experiența 
lui Luchian este o pildă de 
luptă a omului și a pictorului pen
tru a ajunge să se împărtășească 
nemijlocit din solul fertil al spiri
tualității românești, receptiv în a-

SPIRITUALITA TE 
A POPORULUI

celași timp la sugestiile noi și 
viabile ale artei universale.

Luchian a știut să extragă din 
curentele care s-au manifestat In 
decursul vieții lui tot ceea ce îm
pingea pictura înainte ca expre
sie și frumusețe și-i dădeau posi
bilitatea să dea viață vibrației au
tentice a propriei sale personali
tăți. Dacă analizăm lucrările făcu
te de Luchian înainte de apariția 
mișcării lauviste, constatăm o oa
recare monocromie, pe cînd, după 
această dată, lucrările sale sînt 
tot mai viu și mai convingător co
lorate. însușindu-și modalitățile de 
accentuare și exaltare a culorii, 
readuse de pictura modernă și de 
propriile sale cercetări, Luchian a 
ajuns, prin căutări conștiente ulte
rioare, la acea strălucire și fru
musețe nobilă a culorii — proprie 
folclorului nostru plastic și însăși 
naturii românești — care pînă la 
el fusese atinsă numai de smalțu
rile olarilor. De altfel, el în
suși prețuia strălucirea coloris- 
tică a tablourilor sale : „Stră
lucește ca smalțul, așa să rămîie". 
Prin opera lui Ștefan Luchian, pic
tura românească contribuie, în 
special cu lucrările pe care le ad
mirăm atît — florile — la îmbogă
țirea picturii universale, atît prin 
înalta calitate artistică, cît și prin 
contribuția înnoitoare a culorii. Se

poate afirma fără teamă de a greși 
că flori așa cum a creat Ștefan Lu
chian nu se întîlneac des în pic
tura universală. Florile lui inspiră 
sentimente omenești, sînt însuflețite 
— cum bine observa Arghezi. Este, 
în delicata lor organizare pe pînză, 
o întreagă, definitivă și perfectă 
lume, plăsmuită după legile artei.

Legătura dintre concepția lui 
Luchian și tradiție reiese și din- 
tr-un alt exemplu — cu semnificații 
interesante pentru artistul de azi — 
privind structura operelor sale. Lu
chian a reușit să îmbine teoriile 
culorii elaborate în timpul său cu 
ceea ce a realizat și a păstrat 
poporul în această direcție, pre
cum și în organizarea suprafeței, 
desăvîrșind adică, într-un cuvînt, 
compoziția. El a mers pe urmele 
tradiției materializate în picturile 
ce împodobesc bisericile vechi din 
nordul Moldovei, unde domină un 
puternic sentiment al proporțiilor 
și armoniei. Dacă ne-am referi 
la Voroneț și Moldovița, pe 
de o parte, iar pe de altă 
parte la Sucevița, am vedea că 
meșterii care au realizat aceste ca
podopere, deși erau legați de ca
noane respectate cu sfințenie (pic
tura lor era încadrată în aceleași 
forme geometrice), au reușit să 
transmită privitorului întreaga lor 
gîndire și simțire, oare diferă de

la o biserică la alta. Voronețul șl 
Moldovița au pictura exterioară 
concepută pe orizontal, pictura 
căpătînd astfel forță de extensie : 
ea se așterne și cuprinde parcă tot 
întinsul cîmpiilot roditoare. Dimpo
trivă, în pictura exterioară a Suce- 
viței, deși aici scenele sînt înca
drate în aceleași forme geometrice, 
meșterul a știut să proporționeze 
astfel careurile și spațiile dintre ele 
îneît imprimă de astă dată o miș
care în sus, transmițînd privitorului 
un sentiment de înălțime. Ce în
vățăminte desprinde de aici Lu
chian ? Datorită punerii în cadru, 
ilorile lui cuprind spațiul tablouri
lor într-o varietate pe care o pu
tem considera infinită : unele sînt 
aeriene și suave, altele telurice, 
încărcate de seve, zbătîndu-se dra
matic în strînsoarea vasului. Va
lorile culorii în spațiul pînzei va
riază în funcție de sentimentul 
dominant pe care artistul vrea să-1 
comunice. Și-l comunică cu ase
menea franchețe, cu asemenea sin
ceritate îneît totul devine extrem 
de convingător, conoentrîndu-se în
tr-o emoție intensă. Am insistat 
puțin asupra unor aspecte ce pot 
părea tehnice pentru a pune în 
lumină faptul că arta lui Luchian 
se sprijină pe o mare și Birăveche 
știință, care aparține ea însăși 
poporului nostru. Această știință, 
Cu toate aercetările atente pe oare 
i le închină specialiștii, rămîne 
încă în mare măsură neelucidată.

Nu pot încheia aceste însemnări 
înainte de a mărturisi că am în
cercat o mare satisfacție cînd am 
aflat în expoziția de flori de la 
Muzeul de Artă numeroase lucrări 
aduse din colecții particulare. Ar 
fi bine ca acest procedeu, de a 
scoate din timp în timp în fața pu
blicului larg opere din colecții 
particulare, să fie mai frecvent fo
losit spre recunoștința tuturor a- 
matorilor de artă. De asemenea, 
vreau să salut ideea de a însoți 
vernisajul expoziției Luchian cu 
un concert de muzică de cameră 
din compozitorii preclasici, ca și 
însoțirea în surdină a orelor de 
vizitare, de o muzică aleasa, de 
calitate. Este o idee foarte potri
vită, pentru că nici o altă operă 
picturală românească nu este atît 
de muzicală în esență ca cea a 
lui Ștefan Luchian.

• EL GRECO : PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, CAPITOL (completare Marea Sarmatică... 
Marea Neagră) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20 (la ultimele două 
completarea Pe urmele unui reportaj).
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1853) — orele 19,30, REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, MODERN — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15 (la ambele completarea 
Drumul spre succes), FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• MONDO-CANE (ambele serii) : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20.
• SANJURO : MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• SUZANA : CINEMATECA — 10; 12; 14.
O NEVESTE PERICULOASE : TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN : LUMINA (com
pletare înflorim și noi cu țara) — 8,45; 11; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA (completare Culesul 
ciupercilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK : VICTORIA — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, AURORA (completare Pe urmele 
unui reportaj) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
• BANDA DE LAȘI : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• ZORBA GRECUL : DOINA 11,30; 15,15; 18; 20,45.
• DRUMUL SPRE SUCCES — BELȘUG ȘI CALI
TATE — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 — DOUĂ 
ORAȘE — CANTONAMENTUL — APELE IN PE
RICOL — FESTIVALUL: TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : GIULEȘTI (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național al 
organizației de pionieri) — 15,30; 18; 20,30, CO- 
LENTINA (completare Pilula) — 15,30; 17,45; 20.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Orizont științific 
nr. 7) - 14; 16; 18; 20.
• MOȘ GERILĂ : DACIA (completare Pislcuța) — 
8,45 — 21 în continuare, MUNCA (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : BUZEȘTI — 15; 17,45; 20,30.
• FAUST XX : PACEA (completare Scoica) — 15,45; 
18; 20,15, ARTA (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 9; 
12; 15; 18; 20,45.
• CUMBITE : GRIVIȚA (completare Două orașe)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI $1 MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : BUCEGI — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
• GOLGOTA : GLORIA (completare Poduri peste 
timp) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Prin muzeele Capitalei) — 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• BARBĂ ROȘIE (ambele Serii) : UNIREA — I«; 
19,30, POPULAR - 16; 19,30, LIRA — 16; 19,30.
• FEMEILE: FLACĂRA (completare Jocul) — 
15,30; 18; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : FE
RENTARI - 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : VITAN (completare Vox Maris)
— 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL: MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,30.
• WARLOCK — cinemascop : COSMOS — 15,30; 
18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA: VOLGA — 9,30; 
12,15; 15; .17,45; 20,30, RAHOVA (completare Orizont 
științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : PROGRESUL (completare 
Mimetism) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII (com
pletare Pata) — 15,30; 18; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" ți MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : COTROCENI
— 10,30; 15; 19.

18,00 — Pentru copii șl tineretul școlar :
— Filmele : „Trofeul indian’ și „Nasul furat*. 
— Studioul pionierilor.

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — „Mult e dulce și frumoasă".

Emisiune de limbă română contemporană.
19.35 — Artă plastică.
19.50 — Transmisiunea părții I a concertului or

chestrei simfonice a Radioteleviziunii.
în program : Trei imagini pentru orchestră 
(primă audiție) de Ludovic Feldman ; Con
certul în sl bemol major pentru violoncel 
și orchestră de Luigi Boccherini. Solist 
Takeichiro Hiral (Japonia). Dirijor : Ema- 
noil Elenescu.

21,00 — Film artistic : „Misiunea extraordinară*
22.35 — Telejurnalul de noapte.



SClNTEIA PAGINA 5

Sosirea in Capitală Adjunctul secretarului de stat
a ministrului de externe 

al Olandei
pentru afacerile externe

al R.S.F. Iugoslavia primit la M.A.E
La invitația guvernului Republi

cii Socialiste 
după-amiază 
ministrul de 
Joseph Luns, 
oficială în țara noastră. Oaspetele 
este însoțit de funcționari su
periori din Ministerul * ~
terfre al
J. A. de Ranitz, director general al 
afacerilor politice, M. Jan Meijer, 
director general al cooperării in
ternaționale, P. J. Polak, șeful Bi
roului pentru Europa orientală, și 
baron van Voorst tot Voorst, șeful 
de cabinet al ministrului afaceri
lor externe.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Corneliu Mănescu,

România, miercuri 
a sosit în Capitală 

externe al Olandei, 
care va face o vizită

de Ex- 
Olandei : Joonkheer

ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu și Vasile Gliga, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale eu 
străinătatea, Virgil Brădățeanu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Titus 
Cristureanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, George Elian, 
ambasadorul României în Olanda, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost de față Joost B. Haver- 
kom van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la București, și membrii 
ambasadei.

(Agerpres)

Miercuri, Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Dimce Belovski, adjunct 
al secretarului de stat pentru a- 
facerile externe al R.S.F. Iugo
slavia.

Au fost de față Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Iakșa Petrici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri referitoare la co
laborarea celor două țări în do
meniul organismelor internaționa-

le și al promovării cooperării pe 
plan european.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-un spirit de prietenie și cordia
litate.

(Agerpres)

CUM E VREMEA

„C. C. E.“ la baschet

Politehnica
învinsă in primul
med cu Wisla

Echipele feminine de baschet Po
litehnica București și Wisla Craco
via, campioanele României și res
pectiv Poloniei, au susținut aseară 
în sala Floreasca prima lor parti
dă din sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". în mod 
neașteptat, dar pe deplin merit, 
victoria a revenit baschetbalistelor 
poloneze cu 66—57. In prima parte 
a jocului sportivele noastre au fost 
conduse în două rînduri, la dife
rențe de cîte 8—10 puncte, dar au 
remontat de fiecare dată reușind 
să încheie repriza în dezavantaj 
minim (34—35) și să dea suporte
rilor speranțe în victorie. După 
pauză lucrurile s-au petrecut, însă, 
cu totul altfel. Văzînd că arma lor 
principală — aruncările de la se- 
midistanță — nu „merge" (fie din 
cauza promptitudinii apărării ad
verse, fie din cauza ratărilor), 
bucureștencele n-au găsit o rezol
vare tactică adecvată, iar pe de 
altă parte au acționat dezorgani
zat în defensivă. Rezultatul ? Un 
handicap de 9 puncte care, desi
gur, le va da mult de furcă în me
ciul retur programat joia viitoare 
la Cracovia.

CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA

Campionatele mondiale
de handbal

• MECIUL ROMANIA-R. D. GERMANĂ — PRIMUL 
DERBI • VOR PORNI „CU DREPTUL" DEȚINĂTORII 
TITLULUI ? • STARTUL 
ORAȘE SUEDEZE

SE DĂ ASTĂZI IN OPT

Ieri în țară : Vremea a con
tinuat să rămînă friguroasă. Ce
rul a fost variabil, mai mult se
nin în Oltenia și Moldova. S-au 
semnalat ninsori locale în Ar- 
deal și Cu totul izolate în Banat. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 13 grade la Botoșani 
și Suceava și minus 3 grade la 
Băilești. Dimineața s-a produs 
ceață locală. Tn București: Vre
mea a fost friguroasă, cu cerul 
variabil. Vînt slab. Temperatura 
maximă a fost de minus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 ianuarie. In țară : 
Vreme rece. Cerul va fi varia
bil, mai mult acoperit. Vor că
dea ninsori temporare. Izolat la- 
poviță. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere la început, apoi 
din nou în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 15 
și minus 5 grade, iar maximele 
între minus 7 și plus 3 grade. 
Ceață locală. In București: Vre
me rece, cu cer variabil mai 
mult acoperit. Vor cădea ninsori 
temporare. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară la 
început, apoi în scădere.

STOCKHOLM (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Sorții au făcut 
ca două din marile favorite ale 
campionatului mondial de handbal 
masculin, echipele României și 
R. D. Germane, să se înfrunte di
rect chiar la inaugurarea competi
ției. inaugurare ce are loc — lucru 
puțin obișnuit — în opt orașe di
ferite ale Suediei. Tocmai de aceea, 
acest meci — pe care și amatorii 
de sport din țara noastră îl pot ur
mări prin radio (începînd de la ora 
20,30, ora Bucureștiului) — concen
trează principala atenție. Cele 
circa 3 000 de bilete puse în vîn- 
zare pentru tribunele de la „Eriks- 
dalshallen" din Stockholm s-au 
epuizat.

Celelalte meciuri de astă-seară: 
Suedia-Polonia (la Malmd; arbi
trează compatriotul nostru Vasile 
Sidea), Iugoslavia-Elveția (la Hăl- 
singborg), R.F.G.-Norvegia (la Lu
lea), Ungaria-Japonia (la Kiruna), 
Cehoslovacia-Franța (la Goteborg), 
Danemarca-Tunisia (la Falkă- 
ping) și U.R.S.S.-Canada (la Ore- 
bro). La prima vedere, echipele 
menționate primele ar părea cîști- 
gătoare, dar nu estș exclus ca me
ciurile Suedia-Polonia și R.F.G.- 
Norvegia să aibă un alt deznodă- 
mînt, ceea ce ar putea inaugura se
ria surprizelor...

Concomitent, astăzi începe in ca
drul campionatului și disputa pen
tru alte două trofee. Este vorba de 
Cupa sportivității" („Fair play

cup“) ce va fi atribuită echipei 
din primele opt clasate care va 
avea cele mai puține minute de eli
minare (ai căror jucători vor în
truni cele mai puține minute de 
penalizare) și „Cupa golgeterului" 
pentru jucătorul care va înscrie 
cel mai mare număr de goluri. Pen
tru meciul de astă-seară antrenorii 
români au convenit asupra urmă
torilor 11 jucători: Redl, Penu, Ia- 
cob, Costache II, Oțetea, Moser, 
Gruia, Lieu, Samungi, Goran, Nica.

Ion DUMITRIU

PRONOEXPRES
nr. 2 din 11 ianuarie 1967

46 24 19 28 15 13 — 8 23
Fond de premii: 666 887 lei.

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Peisaje noi in „Țara 
dimineților liniștite”

Un confrate din Phe
nian îmi spunea într-o zi:

— Cunoașteți desigur 
pitoreasca expresie „Țara 
dimineților liniștite", fo
losită adesea pentru de
numirea patriei noastre; 
dar, străbătînd aceste me
leaguri, veți constata pre
tutindeni că diminețile 
noastre sînt de fapt pli
ne de freamăt, de tumul
tul constructiv al. unei 
țări în care se clădește 
societatea socialistă.

Avea dreptate interlo
cutorul meu. Am colindat 
mult prin Coreea popu
lară și peste tot m-a în
tâmpinat priveliștea șan
tierelor de construcție, a 
uzinelor și fabricilor, a 
hidro și termocentralelor, 
a orașelor și satelor în 
permanentă înnoire.

Prin înfăptuirea politi
cii Partidului Muncii, 
în ultimii ani au a- 
părut noi construcții in
dustriale și obiective 
destinate agriculturii, e- 
dificii publice și social- 
culturale, locuințe. După 
cum s-a arătat la recenta 
Conferință națională a 
partidului, în primii cinci 
ani ai planului septenal 
(1961-1965) au fost con
struite 300 de noi între
prinderi și ateliere indus
triale, precum și 2 300 fa
brici mici și mijlocii. 
Oamenii muncii de la 
orașe au primit în folo
sință o suprafață locuibi
lă de 8 milioane mp, iar 
pentru țărănimea coreea
nă s-au construit din fon
durile statului case însu- 
mind 7 593 000 mp.

Despre această temă, a 
construcțiilor, am avut o 
convorbire cu tovarășul 
Zo Zul Ciun, director în 
Comitetul de stat pentru 
construcții. Interlocuto
rul meu a ținut să 
facă o precizare: va-

lorile materiale distruse 
în timpul războiului din 
1950—1953 s-au ridicat, 
potrivit unor calcule, la 
4,2 miliarde woni; nu
mai asupra Phenianu
lui au fost aruncate peste 
420 000 de bombe, aproa
pe una de f iecare locuitor.

— Sfîrșitul războiului 
— a continuat el — a în
semnat pentru poporul 
coreean începutul unei 
perioade intense de re
construcție și construcție.

Cu o mare operativita
te s-a trecut la reorgani
zarea întreprinderilor. Un 
program elaborat de par
tid a stabilit sarcini

strucția unor unități ener
getice mici și mijlocii, s-a 
dezvoltat baza energetică 
a republicii.

ha sate s-a depus o 
muncă intensă pentru pu
nerea în funcțiune a 
stalațiilor de irigații, 
facerea și construcția 
obiective agricole.

Paralel, s-a trecut 
reconstrucția, după prin
cipii modeme, a orașelor 
și satelor. Phenian, capi
tala țării, ca și alte ora
șe importante, cum sînt 
Hamhîn, Kesong, Nampo 
au fost reclădite în stil 
modern cu străzi largi, 
blocuri de locuințe și clă-

NOTE DE DRUM DIN

R. P. D. COREEANA
precise în acest dome
niu. S-a început cu re
facerea șl construcția 
uzinelor metalurgice, a 
hidrocentralelor, între
prinderilor constructoare 
de mașini, unităților in
dustriei chimice și a căi
lor ferate. In această 
muncă, de mari proporții, 
tenacitatea și priceperea 
constructorilor coreeni 
și-au pus puternic am
prenta. „Cetatea de foc" 
din Hoang-he, de pildă, 
distrusă în proporție de 
85 la sută, a fost pusă 
în funcțiune intr-un timp 
record. După numai un 
an și jumătate ea a 
atins nivelul producției 
dinainte de război, iar 
astăzi livrează economiei 
o mare cantitate de me
tal. Prin refacerea hi
drocentralelor și termo
centralelor avariate și 
construirea altora noi ■— 
la Unbon, Suphun, Phe
nian, concomitent cu con-

Curajul de a recunoaște că nu știi
(Urmare din pag. I)

in-
re-
de

Ia

S. Cristian

Cunosc eforturile lăudabile 
pe care le fac unii profesori 
pentru a fi la zi cu noutățile 
privind specialitatea pe care 
și-au ales-o. După părerea lor 
— și în privința asta nu mal 
poate exista o altă părere — 
este obligatoriu să fii la zi, 
dacă dorești, cu adevărat, 
să-ți păstrezi și să-ți întărești 
prestigiul de educator în fața 
elevilor. O curiozitate firească 
îi îndeamnă pe elevi, viitori 
specialiști — să pună foarte 
multe întrebări, la care, firesc, 
pretind răspunsuri competente. 
Uneori, întrebările depășesc 
nivelul de pregătire al celui 
care trebuie să răspundă. De 
ce să nu admitem că un pro
fesor nu poate fi un atoate- 
știutor. El are, însă, posibili
tatea să se informeze, să con
sulte specialiști și să răspun
dă cînd este pregătit. Și, în a- 
cest caz, elevii vor fi mulțu
miți. Dar refuzul de a răspun
de — că „nu intră în materia 
voastră' — ori răspunsurile

superficiale — dezamăgesc și 
determină aprecieri severe.

Am auzit oameni mărturi
sind, între patru ochi, și ru
gind să nu fie divulgați, că u- 
neori se află în situații extrem 
de delicate, și iată de ce : în 
cadrul unor ședințe, consfă
tuiri profesionale etc. se ridi
că și probleme care nu țin de 
meseria lor, care îi depășesc 
din toate punctele de vedere... 
Normal ar fi ca ei să asculte 
și să-nvețe. Sau, în orice caz, 
să nu exprime păreri 
niște lucruri pe care 
pricep. Dar, cei mai 
n-au curajul să tacă 
menea împrejurări. Ce-o 
creadă ceilalți despre ei ? Ba, 
din cînd în cînd le mai trece 
prin cap și cîte-o idee care 
parcă s-ar potrivi... Uneori, 
sînt invitați de către cel care 
conduce ședința, consfătuirea 
etc. să-și spună punctul de 
vedere. „Dar într-o bună zf, 
povestea cineva, cu haz, am 
refuzat să-mi spun părerea — 
dacă nu mă pricepeam ? De 
ce să fac eu presupuneri, cînd

despre 
nu le 

mulți 
în ase- 

să

era mai simplu să consultăm 
specialiști ?" Cel care condu
cea ședința mi-a replicat, 
zîmbind : „Parcă eu mă pri
cep 1 Zi șl dumneata ceva, 
acolo, că trebuie să hotărîm 1" 
Am zis, după mine s-au luat 
și alții, tot atît de breji, și pînă 
la urmă »-a luat o hotărîre 
greșită". Cum ar veni : Mal 
dă jupîne, mai lasă stăpîne, 
pînă ajungem la învoială. Pă
reri ? Parcă de păreri ducem 
lipsă ? Cite se potrivesc, as- 
ta-i altă poveste 1... Iată oum 
superficialitatea, un orgoliu 
de oea mai proastă calitate, 
lipsa de răspundere în activi
tatea profesională pot duce la 
pagube materiale și morale.

în condițiile unor noi relații 
sociale, în climatul moral ac
tual se întîmplă ca lipsa de 
pregătire, superficialitatea, 
rămînerea în urmă să aten
teze, uneori grosolan, la bunul 
simț. Toate acestea reprezintă 
expresia unei mentalități re
trograde, o comportare necon
formă cu gradul înalt de civi
lizație spre care tindem tn

toate domeniile activității 
umane.

în epoca noastră de mari 
și răsunătoare progrese este 
greu — mai precis, imposibil 
— să le știm pe toate, să fim 
în stare să exprimăm păreri 
judicioase în legătură cu toa
te problemele. Uneori, ne este 
greu să facem față chiar pro
blemelor privind specialitatea 
pe care ne-am alee-o. A nu 
ști totul nu este o rușine, și 
nu înseamnă o descalificare. 
Pentru orgolioși, am spune că 
rușine și descalificare înseam
nă a te chinui să lași impre
sia că știi totul, că te pricepi 
ca nimeni altul. O asemenea 
impresie, chiar dacă s-a în
chegat, se destramă repede. 
Și consecințele nu întîrzie să 
se-arate. A recunoaște că nu 
te pricepi la ceva este un act 
de curaj. Și o garanție a se
riozității în muncă. Astăzi, 
cînd se pune atît de acut 
problema pregătirii profesio
nale, a părerilor și sugestiilor 
autorizate, care ,să ne asigure 
progresul — arem absolută 
nevoie de acest act de curaj.

diri social-culturale im
punătoare.

Vorbindu-mi despre 
toate acestea, interlocu
torul meu a ținut să a- 
dauge că perioada anilor 
de după război a însem
nat acumularea unei vas
te experiențe, ceea ce a 
permis constructorilor să 
poată face față în conti
nuare unor sarcini 
mai mari. Dovadă 
realizările obținute: anul 
trecut ei au înfăptuit un 
volum de investiții de 9,1 
ori mai mare decît în 
1949, iar la construcțiile 
industriale — de 12,5 ori.

în cadrul discuției am. 
abordat și problema me
todelor avansate de exe
cuție folosite pe șantiere. 
Referindu-se ia acestea, 
tovarășul Zo Zul Ciun a 
relevat că, ținîndu-se sea
ma de volumul mare de 
lucrări, precum și de 
timpul scurt în care tre
buiau realizate, s-a adop
tat ca metodă generală în 
activitatea de construcții 
— industrializarea lucră
rilor. Concomitent, s-a 
trecut la simplificarea și 
tipizarea proiectelor și. 
la mecanizarea execuției 
lucrărilor. Ceea ce am vă
zut ulterior pe citeva 
șantiere au completat ă- 
ceste relatări. într-o pe
rioadă scurtă metodele 
noi și-au găsit un cîmp 
larg de aplicare, iar in
dustria a reușit să dote
ze sectorul de construcții 
cu macarale, mijloace 
mecanice pentru săpat, 
autocamioane, scule, dis
pozitive și să-i livreze 
cantitățile necesare de ma
teriale. (Coreea dispune 
astăzi de fabrici de utilaje 
de construcții, de ciment, 
cărămidă și alte mate
riale care acoperă în ma
re măsură necesarul șan
tierelor). Un accent deo
sebit se pune pe extinde
rea folosirii prefabricate
lor din beton și a con
strucțiilor metalice la o- 
biectivele industriale. în 
acest fel, fiecare con
strucție este executată în 
termene mult mai scurte 
decît prin metodele tradi
ționale. Un exemplu. Cele 
50 de clădiri și 580 km de 
conducte ale uzinei de 
vinalon din Hamhîn — 
centrul industriei chimi-

tot 
sînt

ce — au fost executate în 
numai 18 luni. în prezent, 
la locuințe ponderea cea 
mai mare o au panourile 
mari prefabricate, reali
zate fie în întreprinderi 
specializate (80 la sută), 
fie în unitățile locale de 
construcții. La finisarea 
blocurilor și clădirilor so
cial-culturale s-a extins 
utilizarea placajelor cera
mice, a pietrei și marmu
rei. Folosirea prefabrica
telor și a materialelor noi, 
mecanizarea largă a lu
crărilor dau posibilitate 
constructorilor să termine 
un bloc cu 5 nivele, pen
tru 100 de familii, în mai 
puțin de 3 luni.

Avîntul construcțiilor 
necesită în mod firesc un 
mare număr de cadre ca
lificate. Această proble
mă preocupă în mod deo
sebit Comitetul de stat 
pentru construcții și con
ducerile întreprinderilor. 
Unele cadre sînt pregătite 
în cadrul secțiilor de con
strucții ale școlilor tehni
ce serale din întreprinde
rile industriale. Totodată, 
în întreprinderile de con
strucții sînt folosite dife
rite forme pentru pregăti
rea tehnico-profesională 
a muncitorilor. în cadrul 
unei școli cu o durată de 
5 ani fără scoatere din 
producție se pregătesc 
ingineri constructori din 
rîndul muncitorilor și 
tehnicienilor cu o califi
care înaltă. O altă școală, 
de 3 ani, pregătește teh

nicieni.
La întrebarea privind 

preocupările de perspec
tivă în domeniul con
strucțiilor, tovarășul Zo 
Zul Ciun a răspuns : „La 
recenta conferință națio
nală a partidului s-a sub
liniat necesitatea conti
nuării politicii de investi
ții pentru dezvoltarea și 
întărirea bazei economi
ce a țării. Aceasta în
seamnă eforturi susținute 
din partea constructori
lor". Printre lucrările mai 
importante ce urmează a 
fi realizate în următorii 
ani sînt terminarea con
strucției hidrocentralei de 
pe Wunbong și a termo
centralei din Phenian; 
intensificarea lucrărilor 
la marile hidrocentrale 
de la Sudusu și Wiwon 
și construirea unei ter
mocentrale la Bookchang 
cu o capacitate de 600 000 
kW ; construirea de noi 
instalații pentru sortarea 
cărbunelui și înnobilarea 
minereului; încheierea 
lucrărilor la etapele III 
și IV ale uzinei pentru fa
bricarea amoniacului prin 
gazificarea antracitului; 
construirea unor fabrici 
de rulmenți cu bile, de 
tuburi electronice, utila
je pentru automatizare, 
anvelope, sodă caustică, 
cauciuc sintetic.

...Peste tot, la orașe si 
sate, se construiește in
tens, iar activitatea oa
menilor muncii este 
continuă 
după cum 
este de a 
eforturile 
rirea și dezvoltarea 
reei populare.

tn
perfecționare; 

hotărîrea lor 
depune toate 
pentru îrflo- 

Co-

Nicola. CUCUI

(Urmare din pag. I)
Zilnic pe liniile de 

garate ale întreprin
derii sosesc vagoane 
cu nisip, calcar, ield- 
spat, dolomită, sodă. 
Prin transport meca
nizat și pneumatic ele 
ajung la depozitele 
respective. De aco
lo, după ce trece prin 
instalațiile de dozare 
și amestecare, 
rialul 
trimis 
le de 
junge 
dirijare 
Topitura incandescen
tă, fasonată de ma- 
șiniț este dirijată

mate- 
vitrifiabil este 
spre cuptoare- 
sticlă, unde a- 

pe benzi cu 
automată.

pe benzi la cuptoa
rele de recoacere, 
apoi produsele sînt 
sortate automat, am
balate și depozitate. 
întregul proces de pro
ducție — de le doza
rea amestecului pînă la 
ambalaj — este auto
matizat șl dirijat de 
la o cabină centrală. 
De Ia aceeași ca
bină, printr-o insta
lație de televiziu
ne industrială cu cir
cuit închis, se urmă
resc toate fazele de 
lucru ale topirii. Sti
clarii automați iși 
fac treaba excelent. 
O privire in ștatul 
de salarizare: in-

gineri chimiș'ti (sta
bilesc dozajele și re
țetele), ingineri me
canici, electroniști, 
tehnicieni cu întreți
nerea utilajelor, ope
ratori de schimb... 
Cuptoarele merg in
tr-ana, zi și noapte, 
timp de trei ani fără 
întrerupere. Este ter
menul de funcționare 
intre două reparații 
capitale.

Azi anticipație, in 
1969 realitate — ex
primată In două și ju
mătate pînă la trei 
milioane de articole 
din sticlă ieșite zilnic 
pe poarta fabricii.

Problema formării cadrelor na
ționale de specialiști preocupă in 
mare măsură in special țările în 
curs de dezvoltare. Am întîlnit la 
Paris numeroși reprezentanți ai a- 
cestor țări cu care am avut dis
cuții pe această temă. Multi din
tre ei s-au referit la necesitatea 
soluționării acestui deziderat ma
jor, precum și la rolul U.N.E.S.C.O. 
in stimularea procesului de învă- 
țămînt și educație în lume.

u A

DE DEZVOLTARE-O NECESITATE STRINGENTA
Doo KINGUE

(șeful „diviziei Africa" 
de Io U.N.E.S.C.O.)

„Importanța formării cadrelor 
naționale pentru țările în curs de 
dezvoltare rezidă printre altele în 
faptul că și puținii specialiști de 
care ele dispun au fost pre
gătiți pentru state coloniale. Or, 
acum, cînd aceste țări și-au dobîn- 
dit independența, este necesară re
organizarea procesului pregătirii 
cadrelor în funcție de aspirațiile 
și specificul fiecărei națiuni. Ele 
însele trebuie să-și schițeze cadrul 
pregătirii viitorilor specialiști pen
tru a putea beneficia de ultimele 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Deoarece situația actuală existen
tă în țările din „lumea a treia" în 
privința cadrelor naționale este ne
satisfăcătoare, U. N. E. S. C. O. se 
preocupă îndeaproape de această 
problemă. în Africa, de exemplu, 
între 1961—1965 au avut loc, din 
inițiativa U.N.E.S.C.O., mai multe 
conferințe interguvernamentale la 
nivelul cel mai înalt pentru a se 
studia planificarea educației pe o 
perioadă de 20 ani. Cu prilejul 
conferinței de la Tananarive a re
ieșit că pe continentul african este

necesar un plus de 21 000 de cadre 
didactice. în 1964 existau în Africa 
10 000 de oameni de știință africani, 
cînd în realitate era nevoie de 
49 000, iar în 1980 vor fi necesari 
70 000.

Cadrele naționale sînt indispen
sabile pentru valorificarea resur
selor umane și naturale ale țări
lor. în acest context cred că pro
punerea României la sesiunea 
U.N.E.S.C.O. cu privire la utili
zarea și valorificarea resurselor u- 
mane se înscrie în contextul ac
țiunii duse de U.N.E.S.C.O. în 
țările «lumii a treia» pentru for
marea de asemenea cadre, și este, 
deci, o propunere binevenită".

fi depășit. A crescut considerabil 
rolul universităților, pe prim plan 
situîndu-se nevoia de cadre cu pre
gătire superioară. Dar în unele țări 
latino-americane, bugetele militare 
sînt umflate, ceea ce afectează evi
dent fondurile pentru învățămînt. 
Soluția problemei cadrelor de spe
cialiști pentru America Latină este 
strîns legată de intensificarea efor
turilor pentru extinderea educației, 
lichidarea analfabetismului, destul 
de ridicat încă în multe din aceste 
țări. Asigurarea cu cadre naționale 
de specialiști nu poate decît con
solida independența economică și 
politică a țărilor în curs de dez
voltare".

N. Carilo FLORES
(Mexic)

Prim KIRPAL
(India)

„Paralel cu explozia demografică 
în America Latină a devenit o pro
blemă creșterea explozivă a cererii 
de cadre superioare. Această situa
ție este determinată de necesi
tățile obiective ale dezvoltării eco
nomice, de transformările sociale 
petrecute pe continent. Sistemul 
tradițional de învățămînt începe a

„Problema cadrelor naționale 
este acută în toate țările «lumii 
a treia», inclusiv India. Este o si
tuație caracteristică tinerelor state 
independente, ca rezultat al do
minației colonialiste la care au 
fost supuse. Deși în multe dintre 
aceste țări au crescut considera
bil necesitățile de cadre în anii 
care s-au scurs de la eliberarea

lor, baza de formare a acestor ca
dre a rămas foarte îngustă. Pen
tru noi, în India, nu se pune 
problema că nu avem resurse u- 
mane, suficiente, ci de a ridica 
nivelul științific al cadrelor din 
toate domeniile. Ducem încă lipsă 
de medici, profesori, ingineri, teh
nicieni cu calificare înaltă. Avem 
mulți tehnicieni dar au o pregă
tire medie. Ne trebuie cadre de 
înaltă calificare tehnică și știin
țifică. Iar pentru aceasta avem 
nevoie de resurse financiare adec
vate. La noi se menține proble
ma analfabetismului, 
zii au părăsit India, 
sută dintre indieni știau carte. 
Guvernul indian a 
tunci eforturi susținute realizînd 
progrese evidente în acest dome
niu. Dar rezultatele sînt încă de
parte de a fi satisfăcătoare. Din 
cele 500 milioane de locuitori tre
buie alfabetizați cel puțin 200 mi
lioane. Educația înghite fonduri 
destul de mari. Primim deja aju
tor din partea U.N.E.S.C.O. cît 
și pe baza acordurilor bilaterale 
cu diverse țări".

Dl. Kirpal citează ca un exem
plu pozitiv în acest sens ajutorul 
dat de România țării sale pentru 
pregătirea unor specialiști în do
meniul petrolului și minelor. „Tre
buie să spunem că specialiștii noș
tri sînt foarte mulțumiți de grija

Cînd engle- 
numai 10 la

făcut de a-

ce li g-a acordat pentru calificare 
în țara dv. India e satisfăcută de 
nivelul tehnico-științific al califi
cării oamenilor noștri în România".

„Problema formării de cadre na
ționale nu poate ’ fi despărțită de 
reducerea cheltuielilor de înarmare 
din lume — a continuat d-sa. 
Anual se cheltuiesc 150 miliarde 
dolari pentru înarmare. Ce imense 
resurse ar fi eliberate dacă s-ar 
reduce aceste cheltuieli !... Necesi
tatea acută de cadre ar putea fi 
satisfăcută pe scară largă dacă o 
parte din aceste cheltuieli pentru 
înarmare ar fi utilizate în scopuri 
pașnice".

Moussa KEITA
(Moli)

„Avem nevoie de cadre capabile 
să gîndească și să conceapă, să con
ducă dezvoltarea propriilor noas
tre economii, adaptate în contextul 
datelor economice și sociale res
pective. Pentru noi, în Mali, a- 
ceasta este o necesitate imperioa
să.

Noi, africanii, trebuie să adap
tăm pregătirea specialiștilor la spe
cificul nostru, la necesitățile noas
tre. Este un lucru foarte important. 
De aceea trebuie să dezvoltăm 
rapid universitățile africane cu 
profesori formați la noi, pentru ca 
să formăm apoi pe scară largă pro
priii noștri specialiști. Oamenii de 
cultură și tehnicienii din Africa 
vor putea contribui și ei la dezvol
tarea unor cercetări internaționale. 
Sîntem în favoarea asistenței stră
ine, dar fără nici o condiție poli
tică, fără nici o imixtiune".

Paris
Al. GHEORGHIU
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încă un 
episod 
în „duelul 
aurului**

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Presa internațională relatează din 
nou despre „duelul aurului", re
luat o dată cu cuvîntarea ministru
lui de finanțe al Franței, Michel 
Debre, rostită recent, în care a pro
pus „o examinare internațională a 
problemei". El invoca din nou ne
cesitatea majorării prețului auru
lui. Statele Unite au respins însă 
„fără explicații" orice idee de ridi
care a prețului aurului, indiferent 
de argumentele care se pot aduce 
în sprijinul acestui fapt. Ministe
rul Finanțelor din S.U.A. a califi
cat o astfel de idee „complet inac
ceptabilă", afirmînd că „prețul au
rului este determinat în relație cu 
dolarul american". Potrivit acestei 
relații, în 1934 s-a stabilit că o 
uncie de aur valorează 35 de dolari 
și guvernul american dorește să 
se mențină acest raport. Chiar su
gestiile de majorare a prețului au
rului în scopul îndeplinirii necesi
tăților de lichidități monetare in
ternaționale sînt, de asemenea, res
pinse categoric de Statele Unite.

★

PARIS 11 (Agerpres). — In cercu
rile politice franceze se discută tot 
mai mult despre oportunitatea 
schimbării actualului sistem mone
tar al lumii occidentale. Din surse 
bine informate s-a aflat că Debre 
va ridica această problemă și la 
conferința miniștrilor de finanțe ai 
statelor membre ale Pieței comune, 
care va avea loc la Haga, la 16 și 
17 ianuarie.

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Le Monde", ministrul francez al 

economiei și finanțelor, Debre, a 
anunțat că va cere participanților 
la conferința Clubului celor zece, 
care va avea loc la 22 și 23 ianua
rie, să sporească prețul oficial al 
aurului pentru a se crea lichidități 
internaționale suplimentare.

VIETNAMUL DE SUD La Pleiku 
după 30 de minute de luptă...

SAIGON 11 (Agerpres). — Pos
tul de radio „Eliberarea" a difuzat 
un comunicat cuprinzînd date, 
deocamdată incomplete, cu privire 
Ia atacurile lansate de forțele de 
eliberare națională în noaptea dc 

I 6 ianuarie. în provincia Gia Lai. 
j îndeosebi cu privire la atacul îm

potriva bazei americane de la 
I Pleiku. După 30 dc minute de 

luptă, se spune in comunicat, tru- 
‘ pele F.N.E. erau stăpine pe cîmpul 
I de bătaie. Ele au distrus 60 de a- 

vioane și au avariat numeroase al-

tele, au ucis sau rănit 150 de sol
dați americani, au aruncat în aer 
5 depozite cu muniții ți numeroase 
vehicule militare.

In strînsă coordonare cu artile
ria. trupele F.N.E. au atacat în, 
același timp două aeroporturi și 
alte instalații ale bazei. Exploziile 
s-au auzit omă în dimineața zilei 
de 7 ianuarie, inamicul fiind com
plet paralizat. Numeroși tehni
cieni și pilot! din rîndurile inter- 
venționiștilor au fost uciși.

Dezbaterile din parlamentul grec
ATENA 11 (Agerpres). — Par

lamentul grec continuă dezba
terile asupra Declarației-program 
a guvernului Paraskevppoulos. 
Conducerile partidelor Uniunea 
de centru și E.R.E. au anunțat 
că votarea proiectului de lege gu
vernamental cu privire la • intro
ducerea sistemului electoral pro
porțional, simplu va-fi lăsată-la la
titudinea deputaților și că grupu
rile parlamentare ale celor două 
partide nu vor lua nici o hotărire 
in acest sens.

Fostul premier Stephanopoulos 
a criticat conținutul Deelara- 
ției-program și a insistat ' asu
pra. necesității votării proiectului

Loviturile puternice primite din 
partea forțelor patriotice sud- 
vietnameze seamănă derută în 
rindul intervenționiștiior. In 
operațiunile lor militare, o ac
țiune importantă o constituie 
aceea de depistare de „suspecți". 
Fotografia de mai sus, reprodu
să după revista britanică „The 
Ilustrated London News", înfă
țișează rezultatul unei astfel de 
acțiuni : grupul de „suspecți" — 

o femeie cu copilașii ei

„BOMBARDAREA HANOIULUI 
N-A FĂCUT DECÎT SĂ ÎNTĂREASCĂ 

COEZIUNEA POPORULUI VIETNAMEZ"

de lege privind schimbarea siste
mului electoral actual.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor. purtătorul de cuvînt al 
partidului E.D.A., Ilias Uiou. a su
bliniat că în vederea alegerilor 
trebuie desființate organizațiile 
parastatale, trebuie admisă parti
ciparea cu drepturi egale în ale
geri a Partidului Comunist, că este 
necesar ca deținuții politici să fie 
eliberați, iar prefecții să fie înlo
cuit! cu judecători (prefecții fiind 
membrii unui partid sau altuia nu 
pot fi imparțiali In cazul alegeri
lor).

in Riksdagul 
suedez

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
La Stockholm s-au deschis lucră
rile sesiunii. Riksdagului (parla
mentul suedez). Regele Gustaf 
Adolf al VI-lea care a rostit tradi
ționalul discurs ai tronului, s-a re
ferit 1a probleme ale politicii in
terne și externe a țării. Arătînd că 
economia suedeză a înregistrat a- 
nul trecut o serie de realizări și au 

■ fost soluționate în mare măsură 
I problemele privind încadrarea în 
; producție a populației, șeful statu

lui suedez a menționat că, totuși, 
ritmul de creștere a producției a 
fost mai mic în raport cu anii pre
cedent!.

Referindu-se la politica externă 
a Suediei, regele Gustaf Adolf al 
VI-lea a declarat că țara sa între
ține relații bune cu celelalte state 
și a relevat cu satisfacție tendin
țele de destindare a situației in
ternaționale care se manifestă în 
prezent în Europa.

El a declarat că situația din Viet
nam și politica .rasistă din Repu
blica Sud-Africană prezintă un 
pericol pentru pacea lumii.

-------------- , ...-----

dubna SESIUNEA

Președintele Johnson anunță poporul american:

„Vom avea cheltuieli 
și pierderi și mai mari11
Mesajul cu privire

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A. a prezentat 
marți seara în ședința comună a 
Senatului și Camerei Reprezen
tanților Congresului american me
sajul cu privire la „starea uniu
nii", în care a expus programul gu
vernului în principalele probleme 
de politică externă și internă. Me
sajul, ca și cel de anul trecut, se 
axează îndeosebi pe pi'oblemele ce 
decurg din agresiunea americană în 
Vietnam. „S.U.A., se spune în me
saj, sînt hotărîte să continue efor
turile lor militare în Vietnam". 
Johnson a prevenit poporul ameri
can că războiul riscă să fie „scump, 
lung și penibil și că sfârșitul aces
tuia nu poate fi întrevăzut încă". 
„Avem de înfruntat cheltuieli și 
mai mari, pierderi și mai mari, su
ferințe și mai mari. Nu pot-să vă 
promit, a,declarat el, că războiul 
din Vietnam se va termina anul a- 
cesta sau anul viitor". „Trebuie să 
mergem în continuare pe drumul 
nostru actual". In mesaj se arată 
că în regiunea Vietnamului se află 
ih prezent 500 000 de soldați ame
ricani. Pentru a face față cheltuie
lilor cauzate de război, vor fi spo
rite impozitele cu 6 la sută pe o 
durată de doi ani, urmînd să-se asi
gure pe această cale o -sumă supli
mentară de 4,5 miliarde dolari .în 
cursul primului an de 1a aplicarea 
acestei majorări.

Mesajul • repetă apoi cunoscuta 
poziție a guvernului american in

la „starea uniunii"
ce privește așa-zisele „negocieri de 
pace fără condiții" pentru a pune 
capăt conflictului; vietnamez.

In legătură cu relațiile Es't-Vest 
se cere din nou Congresului să a- 
probe convenția consulară între 
S.U.A. și U.R.S.S.,, precum și măsu
rile preconizate anul trecut pentru 
a favoriza comerțul Est-Vest.

Un capitol din mesaj se referă te 
bugetul'S.U.A. pe anu-1 finânciar 
1967—1968, care va fi deficitar atît 
în cursul"acestui an, cit și în anul 
viitor. Deficitul pe anul fiscal în 
curs va :fi de 9,7 miliarde dolari.

Referindu-se 1a, programul poli
ticii -interne, -mesajul, -.după ce re
levă, că economia americană a cu
noscut „o perioadă de expansiune", 
recunoaște totuși că jitețurile gu 
crescut cu 4,5 la sută în cursul ul
timelor 18 luni.* „Cea mai mare de
cepție’economică a noastră în. 1966 
a fost creșterea-excesivă a taxei de 
scont.-și restrîngerea creditului. Ele 
au impus o sarcină severă cilmpă- 
rătorilor și construcțiilor de locuin
țe". In continuare, mesajul a insis
tat asupra necesității continuării 
programelor în vigoare în domeniul 
luptei împotriva sărăciei și inte
grării rasiale, dar, după cum sub
liniază agenția France Presse, „el 
nu preconizează nimic nou în afară 
de o sporire a prestațiilor în dome
niul securității sociale, anumite, re
forme administrative și o intensifi
care a - luptei ■ împotriva criminali- | 
tații". .

HANOI 11 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului cubanez 
„Granma", Truong Chinh, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Viet
nam, a arătat că bombardarea Ha
noiului n-a făcut decît să spo
rească ura poporului vietnamez și 
să-i întărească coeziunea în lupta 
împotriva S.U.A., pentru salvarea 
patriei. Imperialiștii S.U.A. s-au în
șelat crezînd că bombardarea Ha
noiului și altor localități vă putea 
să frîngă moralul poporului vietna
mez și să-1 determine să le accepte 
condițiile. Aspirația cea mai pro
fundă a poporului nostru' este să

SUCCESELE PARTIDULUI
LIBERAL PROGRESIST
ÎN ALEGERILE DIN BAHAMAS

' NASSAU 11 (Agerpres). — în a-, 
., legerile parlamentaro, ■ desfășurate., 

marți pe Insulele Bahamas, colonie, 
britanică din Atlantic,; Partidul' . li
beral progresist decopgzițle a, obți
nut succese importante.' El va. dis'-f. 
pune de,; 18 Jocuri' în?' parlament 
față de 4 cît deținea' în Jtre'Cuț.' Părți- ’ 
dul de guvernămînt — Partidul'Uni-' 
lății — a pierdut 6 din cele 24; de" 
locuri pe care le deținea.

Faptul că nici unul dintre cele 
două partide nu dispune de o ma
joritate necesară formării noului 
guvern face ca observatorii politici 
să vorbească de posibilitatea orga
nizării unor noi alegeri.

Partidul liberal progresist este 
considerat drept exponent al inte
reselor populației de culoare, care 
reprezintă 85 la sută din populația 
insulelor.

lupte pentru un Vietnam pașnic, 
unit, independent, democratic și 
prosper. Sarcina sa primordială 
este să-i înfrîngă pe agresorii ame
ricani. Poporul din sud își va re
zolva singur problema, în confor
mitate cu programul Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, fără amestec din afară. Po
porul din nord și din sud va re
zolva el însuși, fără amestec din 
afară, problema unificării pașnice 
a Vietnamului în conformitate cu 
programul Frontului Patriei din 
Vietnam și cu cel al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud. învățătura principală a 
luptei poporului vietnamez — a 
subliniat Truong Chinh — este că 
în vremurile noastre o națiune 
chiar mică este capabilă, dacă se 
unește ferm și luptă hotărît sub o 
conducere politică și militară justă, 
să înfrîngă orice agresor imperia
list, inclusiv pe imperialiștii ameri
cani". 5 . ...

Referindu-se la factorii' ce pot 
duce 1a înfrîngerșea imperialiștilor 
și la. obținerea victoriei, el a subli
niat necesitatea întăririi solidarită
ții internaționale „pentru a rezista 
imperialismului și-a cuceri simpa
tia, sprijinul și ajutorul gărilor so
cialiste, și ale popoarelor iubitoare 
de pace: și dreptate din.; întreaga 
lume, inclusiv/ale poporului din 
țara agresoare".

HELSINKI. O expoziție de 
grafică românească a fost 
deschisă în orașul Jyvaskyla, 
important centru universitar 
și cultural din Finlanda, sub 
auspiciile Asociației de prie
tenie Finlanda-România și In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

MOSCOVA 11. Corespondentul 
Agerpres S. Podină transmite: 
Cea de-a 21-a sesiune ș Consiliu
lui științific al Institutului unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna și-a început lucrările. Par
ticipă savanți atomiști din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S., R. D. Vietnam. 
Din România participă acad. Șer- 
ban Țițeica, Alexandru Mihu și 
Marius Petrașcu, candidați în ști
ințe.

Au fosț prezentate dări de seamă 
ale direcției institutului și ale șe
filor de laboratoare cu privire la 
activitatea științifică desfășurată 
în cursul anului trecut. Vor fi exa
minate și aprobate planurile cer
cetărilor viitoare ale institutului.

★
Luînd cuvîntul la' sesiune, A. 

Hrynkewicz (Polonia), director ad
junct al institutului, a subliniat că 
anul trecut colaborarea institutului 
cu ‘fizicienii din țările socialiste a 
fost foarte rodnică. El a arătat că 
fotografiile urmelor interacțiunilor 
nucleare, obținute la sincrofazotro- 
nul de la Dubna, sînt studiate în 
baza unui program comun nu nu
mai te acest institut, ci și în in
stituțiile științifice și laboratoarele 
din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, Polonia, 
România. Ungaria, R. D. Vietnam 
și U.R.S.S.

Hrynkewicz a amintit că la 
Dubna sînt elaborate instalații ex
perimentale cu ajutorul cărora fi
zicienii vor efectua experiențe la 
acceleratorul de 70 miliarde e- 
lectron-volți ce se construiește la 
Serpuhovo lingă Moscova. în anul 
care a trecut, o serie de instalații 
experimentale și aparate complexe 
destinate cercetărilor la institutul 
unificat au-fost realizate de oameni 
de știință din R.D.G., Polonia, Ro
mânia, Ungaria. De mai mulți ani, 
a sptis vorbitorul, oamenii de știin
ță din România, împreună cu cei 
de <la Dubna, efectuează lucrări de 
mare interes științific.
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Fină mărfi seara nu 
se știa încă cine va fi 
guvernatorul statului 
Georgia (S.U.A.). La a- 
legerile din noiembrie 
1966, partida rămăsese 
nedecisă. Doi candidați 
și-au disputat șansele. 
Din partea partidului 
democrat — Lester G. 
Maddox, din partea par
tidului republican — 
Howard Callaway. Ce 
referințe avea despre ei 
alegătorul ?

Maddox era proprie
tarul unui mic restau
rant din Atlanta, capi
tala Georgiei. Rasist 
fanatic, a interzis acce
sul negrilor in restau
rantul său. Intr-o zi, 
cînd doi clienți de cu
loare au încercat Să in
tre în local, el i-a ame
nințai ;cu o . coadă de 
casrn'a: Altă dată a" scos 
revolterțil. Cu o aseme
ne^.'■„notorietate" si-a 
început cariera politică. 
La alegerile preziden-

țialc, l-a susținut pe 
candidatul ultrareacțio- 
nar Goldwater (repu
blican). Dar a deve
nit candidat democrat

Aproape simultan, 
din Canberra și 'Wel
lington a fost dată 
publicității o știre: 
generalul Ky, căpete
nia marionetelor de 
la Saigon — va vizi
ta, incepind de la J8 
ianuarie, Australia și 
Noua Zeelandă. Sco
pul oficial declarat 
al călătoriei — „tu
rismul". Itinerarul pe 
care Ky îl va urma 
in prima etapă pe cel 
de-al V-lea conti
nent va fi: Canberra 
— Melbourne — Sid
ney și Brisbane. 
Pentru a doua etapă 
el n-a fost Încă' per
fectat.

Comentatorii nu 
trec insă cu vederea 
„programul adițional" 
al vizitelor, „ignorat" 
de organizatori, prin 
lipsa de publicitate. 
De altfel, genera
lul Ky a trecut pes
te această lacună 
a viitoarelor sale 
gazde și a pornit 
să-și facă singur pro
pagandă. Invittnd la 
domiciliul său pe co
respondentul din Sai
gon al agenției „Aus
tralian Associated 
Press", i-a declarat că 
pleacă in Australia șl 
Noua Zeelandă „in 
scopul de a mulțumi

Negoț cu oameni in 
secolul XX ? Pare neve
rosimil. Și totuși, în 
urma unei acțiuni a po
liției marocane s-a des
coperit că o bandă de 
traficanți exporta în 
mod ilegal din Maroc 
în Europa apuseană 
„forță de muncă iefti
nă" — sau, cum se ex
primă unele ziare — 
„sclavi moderni".

Cum opera banda ?
Componența ei, care 

își aveau sediul în Ma
roc, întrețineau legă
turi în mai multe țări 
vest-europene, printre 
care R. F. Germană, O- 
landa, Belgia și altele,

Fântru pregătirea de cadre-necesare 
în domeniul agriculturii, în Algeria 
s-au organizat-cursuri de doi ani în 
mai multe regiuni ale țârii. în foto
grafie : o lecție'practică în atelier

■| HANOI. în cadrul unei conferințe de 
“ presă organizată la Hanoi s-a dat citire 
declarației Ministerului Afacerilor Externe 
al K. D. Vietnam în care este condamnată 
hotărirea guvernului tailandez de a trimite 
în Vietnamul de sud 1 000 de soldați. Ară
tînd că autoritățile tailandeze participă ac
tiv la agresiunea S.U.A. în Vietnam, de- 
elf rația subliniază că guvernul R. I). Viet
nam și poporul vietnamez condamnă cu 
hotărire aceste acțiuni îndreptate spre ex
tinderea războiului agresiv în Vietnam,

■■ VARȘOVIA. Jozef Cyrankiewicz, pre- 
™ ședințele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, l-a primit marți pe ministrul 
comerțului exterior al Turciei, Tekin 
Muftuaoglu. In aceeași zi. oaspetele a avut 
convorbiri cu ministrul de externe polonez, 
Adam Rapacki, ' precum și cu Witold 
Trampczynski. ministrul comerțului exte
rior al R. P. Polone.

■| KINSHASA. In capitala congoleză a 
avut loc marți prima reuniune a con

siliului de administrație al Societății gene
rale congoleze a minereurilor, creată în 
locul companiei belgiene Union Miniere du 
Haut Katanga, desființată de guvernul 
Mobutu pentru că a refuzat »ă se con
formeze legilor țării.

■ NEW YORK. în urma unui sondai 
efectuat în rîndurile membrilor parti

dului democrat, ziarul „Christian Science 
Monitor" subliniază că popularitatea pre
ședintelui Johhson este în momentul de 
față; la opl mai scăzut nivel. Nu numai ‘ 
guvernatorii democrați „rebeli" dar și 
membri cu funcții mai mici în partid sînt 
tot mai nemulțumiți de actualul curs al 
politicii interne ți externe a președintelui 
Johnson.

,• ■. •

■ ALGER. Reprezentantul personal al 
președintelui Mobutu. Marcel Lyngana.

a sosit Ia Alger fiind purtătorul unui, mesaj

adresat președintelui Boumedienne. La so
sire, Lyngana a declarat că în prezent 
„există toate condițiile favorabile restabili
rii relațiilor diplomatice dintre Alger și 
Congo (Kinshasa)". El a amintit cu acest 
prilej că relațiile amicale dintre cele două 
țări au fost întrerupte în octombrie 1964, in 
timpul regimului lui Chombe.

■ CAPE KENNEDY. Miercuri la Cape 
Kennedy a fost lansat un satelit de 

telecomunicații — „Intelsat 2" — care a 
fost plasat pe o orbită preliminară în ve
derea stabilirii unei legături permanente 
intre S.U.A. și țările Extremului Orient. 
Satelitul va rămine pe actuala orbită pînă 
sîmbătă cînd se va încerca să fie plasat pe 
o orbită permanentă sincronizată cu direc
ția de rotație a Pămîntului. astfel incit el 
să rămînă într-un punct fix. „Intelsat-2" 
este; prevăzut cu 480 canale pentru, comuni
cații-prin telefon, teleimprimator ți tele
viziune. ,

CUM S A 
SOLUȚIONAT 
BALOTAJUL
la postul dc guverna
tor.

La rîndul său, Calla
way, exponent al aripii 
conservatoare a republi
canilor.. s-a, prezentat 
drept „cel mai bun cam
pion al segregației ra
siale". Cărțile de vizită 
ale celor doi concurenți 
au făcut ca trimisul 

' special al ziarului „Le

Figaro", Leo Sauvage, 
să scrie că „cetățenii 
din Georgia n-au de 
ales decît între ciumă 
și holeră".

Și totuși 5'2 800 da 
alegători au găsit mij
locul de a evita această 
dilemă. Ei au votat pen
tru fostul guvernator li
beral Ellis Arnal, care 
nu era candidat. Drept 
urmare, nici Maddox, 
nici Callaway n-au ob
ținut majoritatea abso
lută necesară. A rămas 
ca parlamentul statului 
să. decidă asupra balo
tajului. Republicanii au 
atacat în justiție aceas
tă • procedură, dar 
Curtea Supremă a sta
tuat că ea este constitu
țională.. După care, 
parlamentul — cu ma
joritate democrată, — 
l-a desemnat firește pe 
candidatul „democrat". 
Întrebare : Cînd doi ra
siști înveterați se în
fruntă și unul din ei 
cîștigă, cine pierde ?

I- F.

guvernelor celor două 
țări pentru ajutorul 
dat". Cu acest prilej, 
— adaugă unele co
mentarii de presă — 
el va conferi cu pri- 
mii-miniștri ai Aus
traliei și Noii Zeelan- 
de asupra unor pro
bleme legate de in
tensificarea agresiunii

„TURISTUL" 
NEPOFTIT
imperialiste in Viet
nam și antrenarea 
mai serioasă a celor 
două țări in această 
acțiune.

Turiștii, de obicei, 
sînt primiți cu ospita
litate. Este insă si
gur că Ky nu se va 
bucura, in apropiata 
sa călătorie, de o ast
fel de primire. Zelul 
său in slujirea inter- 
venționiștilor împo
triva propriului po
por, ca și scopurile 
vizitei sale, stîrnesc 
dispreț și mînie In o- 
pinia publică din Aus
tralia și Noua Zee
landă. La recentele 
alegeri parlamentare 
de pe continentul

australian, 40 la sută 
din numărul total al 
alegătorilor au arătat 
că se opun politicii 
promovate de guver
nul țării lor în pro
blema Vietnamului. 
„Ziua in care Ky va 
păși pe pămi ritul nos
tru va trebui decreta
tă zi de doliu" ‘— a 
declarat.' liderul opo
ziției australiene, 
Arthur Colwell, anun- 
țlhd, totodată, că va 
conduce personal la 
Canberra o demon
strație de protest îm
potriva acestuia. In 
Noua Zeelandă mun
citorii din cinci por
turi au încetat marț! 
lucrul în semn de 
protest față de a- 
nunțarea sosirii șe
fului regimului sai- 
gonez. Docherii din 
Auckland au trimis o 
telegramă de protest 
premierului Keith 
Holyoake, în care se 
arată cu privire la 
Ky că „acest admira
tor autodeclarat al 
iui Hitler nu este șl 
nu va fi niciodată 
binevenit In Noua 
Zeelandă".

Din Saigon se a- 
nunță că proaspătul 
îndrăgostit de turism 
este optimist In pri
vința apropiatei călă
torii. Nu i-a ajuns 
oare la ureche nici 
una din aceste luări 
clare de poziție ?

R.B.

unde dispuneau de re
țele de agenți și une
ori de adevărate filiale.

Promițînd marocani-

SCLAVI
MODERNI
lor care căutau de lu
cru locuri de muncă 
bine retribuite în străi
nătate, traficanții ce-

HAMBURG. Un tînâr citind „Stern Maga
zine", în care a început sâ fie publicatâ mult 
discutata lucrare a lui William Manchester 

„Moartea unui președinte"

■ QUITO. Autoritățile ecuadoriene au 
" reținut trei vase americane c«Te 
pescuiau ilegal în apele teritoriale ale 
Ecuadorului. Vasele au fost escortate la o 
bază navală, căpitanii lor urmînd să fie 
deferiți justiției.

VARȘOVIA. La invitația lui Adam 
™ Rapacki, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, miercuri a sosit la Varșovia 
Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane.

■j PARIS. Autoritățile științifice franceze 
~ efectuează lucrări ample de amenajare 
a unor rampe de lansare pentru obiective 
cosmice în regiunea Kourou din Guyana. 
Lansarea primelor rachete-sonde franceze 
de la această bază este prevăzută pentru 
sfîrșitul acestui an.

r. i-.., - i . !, ' c .' .
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■ BANGKOK. Inundații catastrofale au 
făcut ravagii în regiunile tailandeze

Yala, Narathivas, Pattani ți Song-Khala.
.1' .

reau ca cei tn eauzoî 
să depună în preala
bil o anumită sumă. £ 
schimbul ei, banda i 
procura pașapoarte fal 
stflcate, indica adresele 
patronilor vest-europeni 
și asigura transportul 
plnă la destinație. Oda
tă ajunși în țările res
pective, aceștia tre
buiau să muncească 
pentru o retribuție mi
zeră, fiind obligați tot
odată, sub presiune și 
șantaj, să plătească 
bandei, prin interme
diul unui agent, un a- 
numit procent din sa
lariu.

Potrivit datelor publi
cate de ziarul austriac 
„Volksstimme", în Eu
ropa occidentală au fost 
„exportați" pe această 
cale sute de muncitori 
marocani.

Întreaga afacere a 
fost descoperită cînd 
Ministerul marocan de 
Externe a anunțat poli
ția că i-au dispărut 327 
de pașapoarte care 
urmau să fie eliberate 
unor cetățeni ce urmau 
să plece în străinătate.

Pînă acum au fost a- 
restați 8 membri ai ban
dei. Împotrivă șefului 
ei, care a reușit să 
fugă, s-a lansat un 
mandat de arestare prin 
Interpol.

G. D.

Potrivit unor bilanțuri provizorii, un număr 
de 7 persoane și-au pierdut viața, 15 sînt 
date dispărute. Peste 15 000 de persoane din 
aceste provincii au rămas fără adăpost.

HB NEW YORK. Aici s-au -deschis lucrărl- 
« le sesiunii a 3-a a Consiliului de ad
ministrație al programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.). La ac
tuala sesiune vor fi luate în discuție, pen
tru a fi supuse aprobării, 71 de proiecte 
prezentate anterior P.N.U.D. de diferite țări 
în curs de dezvoltare, care se referă la 
domeniile majore ale dezvoltării economice 
ți sociale : industrie, agricultură, formare 
tehnico-profegională etc.

M KINSHASA. Ministerul congolez al 
“ Afacerilor Externe a anunțat că un 
număr dc patru țări au răspuns favorabil 
la propunerea ca viitoarea conferință Ia 
nivel înalt a O.U.A. să se țiră la Kinshasa. 
Acestea sînt Etiopia, Guineea, Congo-Braz
zaville ți Mauritania.
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