
Ij Reg’cna’.ă
I Hunedoara— '

PROLETARI OÎN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

PRACTICA ȘTIINȚIFICĂ Șl INDUSTRIALĂ MODERNĂ CERE:

LA BAZA FIECĂREI
SPECIALITĂȚI TEHNICE,

Anul XXXVI Nr. 7221 || Sîmbătă 14 ianuarie 1967

Colectivele de întreprinderi dezbat

6 PAGINI —30 BANI O PROFUNDĂ CULTURĂ
Secretarul general al C.C. al P.C.R., ȘTIINȚIFICĂ

de prof. dr. docent Gheorghe MANEA
membru corespondent al Academiei

și își iau angajamente pentru

RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV al Olandei, Joseph Luns

AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE
IN REGIUNEA PLOIEȘTI

LICHIDAREA
PIERDERILOR
DE ENERGIE 
ELECTRICĂ-
un mijloc 
de reducere
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Colectivul exploatării miniere Deva s-a angajat 
să realizeze in acest an peste plan :

S 000 tone minereu de cupru ;
50 tone cupru In minereu, din care 15 tone 
pe seama reducerii diluției;
300 000 Iei economii la prețul de co*L

In vederea îndeplinirii acestui angajament se vor 
aplica noi măsuri tehnico-organizatorice, cum sînt : 
schimbarea actualei metode de exploatare la ex
tragerea pilierilor de siguranță ppn metoda de 
exploatare cu camere, ceea ce va duce la scăde
rea diluției calitative cu 6 la sută ; extinderea în
cărcării și transportului mecanic în 16 abataje prin 
introducerea unor mașini moderne de încărcat; fo
losirea înlocuitorilor de lemn de mină prin armarea 
metalică a 2 400 m.l. de galerii și abataje, fapt ce 
va contribui la economisirea a 500 mc lemn de 
mină.

Desfășurfnd întrecerea socialistă pe baza obiec
tivelor concrete stabilite cu prilejul dezbaterii sar
cinilor sporite ce le revin în noul an, minerii sînt 
hotărlți să-și Îndeplinească exemplar planul și 
gajamentul luat.

a cheltuielilor
de producție

Regiunea Ploiești este 
înzestrată cu o puternică 
bază energetică. Termo
centralele de la Brazi și 
Doicești. hidrocentrala de 
la Moroeni și alte centrale 
furnizează anual o mare 
cantitate de energie elec
trică industriei ploieștene 
și din alte regiuni ale tă
rii. Ele trimit pe cablurile 
de înaltă tensiune, în fie
care an. circa 3 miliarde 
și jumătate kWh.

Gospodărirea cu înaltă 
răspundere a energiei e- 
lectrice. depistarea și li
chidarea tuturor cauzelor 
și surselor de pierderi 
constituie un deziderat e- 
conomic de cea mai stric
tă actualitate, care se 
circumscrie în eforturile 
ce trebuie făcute pentru 
reducerea cheltuielilor de 
producție — una dintre 
sarcinile esențiale trasate 
de plenara din decembrie 
1966 a C.C. al P.C.R. Ce 
reiese dintr-o serie de 
studii și analize întocmite 
de secția economică a Co
mitetului regional de par
tid Ploiești ? Comparativ 
cu anii anteriori, pierde
rile de energie sînt în 
continuă scădere. S-a îm
bunătățit în primul rînd 
nivelul tensiunilor în re
țele. au intervenit schim
bări în condițiile de ali
mentare a consumatori
lor prin modernizarea in
stalațiilor : duble alimen
tări. relee si automatiza
re. Rezultatele se concre
tizează în zeci de milioane 
de kWh economisite a- 
nual.

Ceea ce credem însă 
că trebuie menționat este 
faptul că economiile de e- 
nergie ce se obțin de co
lectivele dintr-o serie de 
unități industriale sint, 
din păcate, înghițite de 
neglijențele și slabul spi
rit gospodăresc ce dăinuie 
în unele servicii energe
tice din fabrici și uzine, 
precum și la întreprinde
rea regională de electrici
tate Ploiești.

Se înregistrează încă 
un număr mare de avarii 
și întreruperi în funcțio
narea echipamentelor și 
instalațiilor energetice, în 
primul rînd 
întreținerii 
pânză toare, 
doilea rînd 
respectării întocmai a nor
melor de lucru de către 
unii muncitori, ingineri și

tehnicieni energetici. Iată, 
bunăoară, la baza avariei 
liniei de 110 kV Doicești- 
Grozăvești, de acum cîte- 
va luni, a stat topirea u- 
nui conductor în clemă la 
un contact executat neco
respunzător. Alte avarii 
au avut loc ca urmare a 
degradării unor izolatori 
și nefuncționării unor în
trerupători și dispozitive 
de acționare a căror în
treținere a fost „uitată1'. 
Nu mai vorbim că într-o 
serje de cazuri lichidarea 
avariilor durează 
mult timp.

(Continuare 
in pag. a ITI-a)
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din cauza 
lor necores- 
iar în al 
datorită ne-

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit vineri după-amiază, la Pre
deal, pe ministrul afacerilor exter
ne al Olandei, Joseph Luns, care 
face o vizită în țara noastră.

Au participat Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
George Elian, ambasadorul Româ
niei în Olanda.

Ministrul afacerilor externe o- 
landez a fost însoțit de Joost B. 
Haverkom van Rijsewijk, ambasa
dorul Olandei la București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri referitor la dez
voltarea relațiilor de colaborare

ladintre România și Olanda și 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

In timpul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea 
relațiilor economice, culturale și de 
colaborare multilaterală dintre 
cele două țări, cît și pentru con
dițiile existente de extindere a a- 
cestor relații. S-a subliniat, de ase
menea, că dezvoltarea colaborării 
dintre România și Olanda contri
buie la crearea unui climat favo
rabil promovării relațiilor de în
țelegere și colaborare între popoa
rele europene, pentru pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Ion Gheorghe Maurer, a ministrului
afacerilor externe al Olandei

Vineri după-amiază, președinte
le Consiliului de Miniștri , al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit. la 
Predeal, pe ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, Joseph Luns.

Au participat Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Geor

ge Elian, ambasadorul României 
la Haga.

A fost de față Joost B, Haver
kom van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la București.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
de interes comun. (Agerpres)

(Continuare tn pag. * ni-a)

Printre măsurile tehnico-organizatorice ce se vor 
lua pentru sprijinirea participanților la întrecerea 
socialistă în înlăptuirea angajamentului asumat se 
numără : lărgirea capacităților de producție, ridi
carea pregătirii muncitorilor și maiștrilor, mecani-

Cartierul „Steagul roșu" din Brașov — vedere panoramică
(Foto : Agerpres)

Este un fapt bine cunoscut că 
fiecare țară trebuie să-și formeze 
cadrele inginerești conform cu ne
voile proprii, cu cerințele și ni
velul industriei și al cercetării ști
ințifice proprii.

în țara noastră, învățămîntul a 
fost continuu îmbunătățit și a- 
daptat la cerințele concrete. Dez
voltarea industriei noastre pe un 
front larg, multilateral, a formu
lat inițial învățămîntului tehnic 
superior cereri de absolvenți cu 
pregătire pe specialități înguste. 
Ulterior a apărut mai potrivită — 
și s-a realizat — pregătirea ca
drelor inginerești cu profil lărgit, 
asigurîndu-se totodată stabilitatea 
planurilor de învățămînt.

Multiplicarea și diversificarea 
locurilor de muncă în care este 
chemat inginerul, marea diversi
tate a specialităților și îngusta
rea lor, apariția continuă a tipu
rilor de produse și de probleme 
noi estompează accentul pe spe
cializarea îngustă în strictul ei 
sens, în cadrul unui domeniu. Spe
cializarea pe domenii este necesa
ră, determinînd apariția domenii
lor noi în învățămînt, sub formă 
de secții si facultăți (ingineri de 
mecanică fină, ingineri fizicieni, 
ingineri electroniști ș. a.). De aci 
reiese o primă concluzie, că for
marea specialistului este o pro
blemă a învățămîntului dar. tot
odată. în măsură creșcîndă, și a 
„producției" — incluzînd în a- 
ceastă noțiune și organizațiile de 
cercetare care azi nu mai pot fi 
separate de ea.

Institutul tehnic superior tre
buie să asigure în prezent studen
ților o pregătire de bază — ge
nerală, tehnică și ideologică — de 
înalt nivel științific, necesară ori
cărui inginer, indiferent de ramu
ra în care va activa ; o orientare 
a cunoștințelor, spre un domeniu 
de specializare, concretizată prln-

tr-o adîncire a bazelor teoretice 
și de calcul, prin prezentarea ca
racterului specific al .proiectării, 
fabricației și utilizării agregatelor 
din ramura respectivă. Prin do
meniile de specializare în învăță- 
mîntul superior se asigură premi
sele unei mai ușoare adaptări si 
ale unei mai rapide formări a vii
torului specialist în producție.

Faptul că producția poartă în 
măsură creșcîndă amprenta știin
ței, că în laboratorul si în insti
tutul de cercetare științifică este 
prezent inginerul scoate în evi
dență necesitatea ca pregătirea 
viitorului inginer să fie caracteri
zată printr-un nivel științific ri- 

,dicat, printr-o orientare mai pu
ternică spre munca de concepție. 
Ca urmare, în problema Învăță
mântului există azi un acord una
nim în toate țările asupra nece
sității unei temeinice baze știin
țifice cu caracter general, ceea ce 
este valabil și pentru țara noastră.

Referindu-mă. la facultățile cu 
caracter mecanic. însușirea unei 
temeinice baze științifice se asi
gură în primul rînd prin discipli
nele de cultură generală (Mate
matici. Fizică. Chimie) și crin cele 
de cultură tehnică generală (Me
canică, Rezistenta materialelor. 
Organe de mașini, Teoria meca
nismelor. Termotehnică, Tehnolo
gia materialelor și Metalurgia fi
zică). Recunoscîndu-li-se de la bun 
început importanta, disciplinelor 
de cultură generală le-a fost a- 
cordată ponderea cuvenită și în 
planurile de învățămînt. Dar. în
tocmai ca și în știință, desi
gur la un alt nivel, ajutorul 
dat de aceste discipline nu tre
buie să fie confundat cu ingine
ria însăși. Pregătirea științifică 
tehnică generală a inginerului cu

(Continuare în pag. a IV-a)
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Analizînd posibilitățile de realizare a cifrelor 
plan pe 1967 in lumina indicațiilor plenarei din 
decembrie a partidului, participanții la dezbateri de 
la I.C.I.L. București au scos la iveală năi rezerve 
interne și au stabilit măsuri în vederea unei mai 
judicioase organizări a producției și a muncii, ceea 
ce le va da putința să realizeze peste plan :

— 4 500 000 lei la producția globală ;
— 4 500 000 lei la producția marfă ;
— 250 tone brlnzeturl diierlte ;
— 300 000 lei economii la prețul de cost l
— 400 000 lei beneficii ;
— 6 486 lei, in plus, la productivitatea munci! 

pe salariat industrial.

Aspectul actual 
al penetrației

capitalului 
american 

în economia 
vest-europeană

Si

Barați drumurile celor ce fug de

Propun simplificarea 
prevederilor legale 

privitoare la pensia 

alimentară
Părăsirea copiilor îl 

plasează pe părinte din
colo de hotarele umanu
lui. Mircea Bădăluță, 
medic la circumscripția 
sanitară Țibucani, de lă 
sfîrșitul anului 1965 n-a 
trimis nici un ban din 
pensia alimentară de 300 
lei ce o datorează fe
tiței sale. El pretinde că, 
văzînd că nu i s-a oprit 
din salariu, a crezut că 
a fost scutit de obligații. 
Miron Andrei din Ba- 
:ău, str. Vasile Roaită 
nr. 30, a recunoscut în 
fața organelor de urmă
rire și judecată că s-a

I

plimbat de la un loc de 
muncă la altul, dintr-o 
localitate în alta, pentru 
a nu i se putea reține 
din salariu pensia dato
rată copilului. Enea 
Emil, din Roman, str. 
Castanilor nr. 1, și Che- 
treanu Constantin din 
comuna Borlești recu
nosc că preferă să lu
creze „pe etape" pentru 
a nu putea fi constrînși 
să contribuie la întreți
nerea copiilor. Unii ca 
Bodron Constantin, din 
comuna Vînători, sau 
Ursache Neculai, din Co- 
mănești, nici nu se mai

Articol scris pentru „Scînteia" 
de Henri CLAUDE 

economist și publicist francez .

simt datori să-și explice 
atitudinea lor: creadă 
oricine ce vrea — le 
este tot una.

Faptele arată că pe
deapsa prevăzută de lege 
pentru cei ce-și pără
sesc copiii și refuză să 
contribuie la întreține
rea lor, este prea blîndă. 
însăși fixarea pensiei

OPINII

alimentare în actualul 
sistem de legiferare este 
greoaie. Partea recla
mantă trebuie să arate 
instanței de judecată do
miciliul și locul de 
muncă al pîrîtului. Dacă 
cel chemat în judecată 
își părăsește locul de 
muncă pe parcursul ju
decării procesului, do
sarul zace pe rol pînă se 
poate depista adresa, fie 
de către reclamant, fie

de către instanță. Une
ori din cauza acestor 
greutăți reclamantul re
nunță să mai ceară obli
garea la pensie. La sen
tință, pensia este fixată 
începînd cu data intro
ducerii acțiunii și nu de 
la data cînd s-a născut 
dreptul pentru copil. Pe 
de altă parte, chiar 
unele unități execută cu 
întîrziere poprirea or
donată de tribunal. Aș 
propune ca imediat ce se 
ivește un asemenea caz, 
autoritatea tutelară, ale 
cărei obligații să fie sub
stanțial mărite, să stabi
lească situația pe baza 
unor constatări la fața 
locului, iar cel îndreptă
țit să se poată adresa 
instanței prezentînd nu
mai acest act.

Aș fi de asemenea de 
părere să se desființeze 
sistemul popririi pe sa
lariu care cere formali
tăți, și este greu de în
deplinit atunci cînd cel 
obligat își părăsește lo
cul de muncă. Legea să

prevadă că după pro
nunțarea hotărîrii pîrî- 
tul este obligat să pre
zinte tribunalului chi
tanțele sau alte dovezi 
din care să rezulte că-și 
plătește pensia lunar, în 
care sens tribunalul să 
țină o evidență strictă. 
In caz contrar, să i se 
aplice vinovatului sanc
țiuni penale. Trimiterea 
în judecată să se facă 
de organele de urmărire 
la sesizarea tribunalului, 
iar prin hotărîrea de 
condamnare să se arate 
că cel vinovat va plăti 
și pensia alimentară pe 
perioada executării pe
depsei, deoarece singur 
a determinat promova
rea acțiunii penale.

Știind că va fi obligat 
la pensie indiferent da
că este sau nu încadrat 
în cîmpul muncii, indi
ferent că-și ascunde ori 
nu locul de muncă, că 
va fi pedepsit în cazul
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Apariția Pieței comune a permis o intensificare considera
bilă a investițiilor de capital particular american în țările 
Europei occidentale •). Din anul 1958 (data intrării în vigoare 
a Tratatului de la Roma) pînă la sfîrșitul lui 1965, investițiile 
monopolurilor americane în țările comunității vest-europene 
au crescut de la 1 908 milioane de dolari, la 6 256 milioane, 
ceea ce înseamnă de peste trei ori. Sporul cel mai însemnai 
a fost înregistrat în R.F.G., Italia și Olanda, unde, în același 
interval de timp, investițiile au crescut, respectiv, de 3,6,3,5 
și 3,3 ori. Penetrația capitalului american în economia „celor 
șase" a fost mai puternică, în această perioadă, decît în eco
nomia Marii Britanii. în timp ce în 1958 suma investită în 
Anglia depășea pe aceea investită în ansamblul țărilor Pieței 
comune (2 147 milioane de dolari, față de 1 908 milioane), la 
finele lui 1965 raportul era invers (6 256 milioane de dolari și, 
respectiv, 5 119 milioane în Anglia). Astfel, Europa de vest 
a devenit una dintre principalele zone de penetrație a mono
polurilor din S.U.A. în prezent, această regiune deține 28 la 
sută din^totalul investițiilor particulare americane în străină
tate, față de 15 la sută în 1950. Partea Europei occidentale este 
aproape egală cu aceea a Canadei (30 la sută), care înainte de 
cel de-al doilea război mondial constituia, împreună cu Ame
rica Latină, principala zonă de preferință a investitorilor a- 
mericani.

Ce poziții ocupă, încă de pe acum, firmele americane în 
diferite ramuri industriale ale țărilor vest-europene ?

Ponderea lor în producția industrială este deocamdată re
lativ slabă. în Franța, de pildă, monopolurilor americane le 
revin 7 la sută din venitul național creat în sectorul particu
lar. In spatele procentului global se ascund, însă, fapte care 
au stîrnit îngrijorare în cercurile politice și de afaceri vest- 
europene. S-a constatat, de exemplu, concentrarea investi-

•) După crearea Pieței comune, monopolurile americane au ur
mărit să evite barierele vamale cu care se înconjoară „cei șase" 
Tactica adoptată a fost aceea de a intra în spatele „inamicului" și 
de a lupta pe propriul lui teren. Lucru paradoxal, reușita acestei 
manevre a fost ușurată chiar de legile și regulamentele în vi
goare ale membrilor C.E.E. care acordă tuturor firmelor străine 
ce se stabilesc pe teritoriul lor, aceleași drepturi ca și întreprin
derilor naționale. în felul acesta mărfurile produse de firmele 
americane instalate în țările din Piața comună sînt scutite, da 
taxe vamale.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Brazi — soare — zâpadâ
Foto : Toro> Pîrvulescu

Plimbare cu sania
Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)

tribunalul de ne
lunară a pensiei, 

astfel de individ 
pieri pofta de a

cînd nu va sesiza de în
dată 
plata 
unui
i-ar
încerca să se eschiveze 
de la obligațiile lui de 
părinte, va fi trezit la
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A fost găsită 
„piatra filozofală"

A CĂMĂȘILOR 
CU GULER TARE?

Tov. NIC. MIHĂILES- 
CU, șeful serviciului ca
litate din Direcția gene
rală textile-încălțăminte 
a M.CJ., ne spune că „uni
tățile producătoare reali
zează în ultima vreme că
măși neșifonabile cu un 
aspect și o croială aproa
pe ireproșabile. Din acest 
punct de vedere, nimic 
de zis. Totuși foarte mul
te dintre aceste cămăși 
aspectuoase sînt izvorul 
unor îndreptățite recla- 
mații din partea cumpă
rătorilor. Principala ne
mulțumire este legată 
tocmai de accesoriile care 
fac de fapt „fasonul" că
mășii : gulerul șt manșe
tele. Acestea rămîn tari 
doar pînă la prima sau 
a doua spălare. Pe urmă 
se înmoaie, se ondulează. 
Unele gulere se taie ra
pid, iar materialul se în
gălbenește".

— De ce nu respingeți 
asemenea marfă ?

— Este imposibil să ne 
dăm seama care anume 
sînt cămășile prost reali
zate. Cînd sint noi, co
respund tuturor exigen
țelor. Ca să știm precis 
care lot rezistă și la apă 
ar trebui ca organizațiile 
comerciale, înainte de a 
recepționa, să spele toate

cămășile oferite de in
dustrie...

Primul reprezentant al 
industriei cu care am stat 
de vorbă a fost ing. 
GHEORGHE SCATULA, 
director tehnic în Direc
ția tricotaje-confecții a 
Ministerului Industriei 
Ușoare :

— O cămașă cu guler 
tare este indiscutabil su
perioară uneia obișnuite. 
Tocmai de aceea și pro
ducerea ei este mai difi
cilă. Noi ne ocupăm de 
realizarea acestei cămăși 
de ani de zile. Rezultatele 
sint — și nu sînt — cele 
mai bune. Inserția, adi
că materialul întăritor, 
care formează totodată 
căptușeala gulerului și a 
manșetelor, ne dă de fur
că. Aceste întărituri tre
buie fabricate din mate
riale speciale, după o 
tehnologie specială, cu 
aparatură specială.

în continuare, tov, di
rector se oferă să ne ex
plice și tehnologia de fa
bricație a gulerului tare. 
Drept care, mărturisim 
deschis, ne-am așezat mai 
bine pe scaun, așteptînd 
să pătrundem în compli
cate procese tehnice, Cînd 
colo... Iată, pe scurt, cum 
se fabrică inserția — 
piatra de încercare în

confecționarea cămășilor 
neșifonabile. Se ia o bu
cată de pînză de 9 lei 
metrul, fabricată la „Da
cia", la „Suveica" sau la 
alte țesătorii din tară ; se 
moaie în apă și pe urmă 
se usucă. Acest prim pas 
spre realizarea gulerului 
tare se numește, în ter
meni populari, „a se da 
pînza la apă"; în ter
meni tehnici, operația se 
numește însă „samforiza- 
re“. și se realizează cu 
ajutorul unui utilaj co
respunzător. Mai depar
te. Pînza se întinde pe o 
suprafață netedă. Peste 
ea se așterne o foită de 
polietilenă — material 
identic cu cel folosit la 
pungile de ambalaj. Peste 
foita de polietilenă se aș
terne o altă bucată de 
pînză dată la apă. După 
ce aceste trei straturi au 
fost obținute, peste ele se 
trece cu un obiect fier
binte — o presă, de pil
dă. Ce se întîmnlă se 
poate deduce : dînd de 
căldură, polietilena se to
pește, pătrunzînd ușor în 
țesăturile celor două bu
căți de pînză, le impreg
nează și le unește. Cu a- 
ceasta inserția e gata. Din 
materialul obținut se 
croiesc gulere și manșete

tari. Dar se pare că acest 
proces tehnologic are to
tuși un „secret". Ni se ex
plică în continuare : „De
fecțiunile pot fi legate de 
calitatea pînzei, de starea 
și de felul polietilenei, de 
temperatura și presiunea 
la care se obține inser
ția... Problema nu e re
zolvată definitiv. La In
stitutul de cercetări tex
tile se mai fac studii. 
Deocamdată, cămășile din 
poplin cu guler tare se 
realizează tot cu inserție 
de import. N-ar fi rău să 
vizitați institutul".

Vizităm institutul.
— Ati găsit cumva o 

soluție definitivă pentru 
fabricarea inserțiilor ? 
Ne răspunde ing. EUFRO- 
SINA ȘTEFĂNESCU, 
șefa laboratorului de în
cercăm.

— Soluție pentru fabri
carea inserțiilor ? Am 
găsit-o de mult. Noi nu 
ne mai ocupăm de inser
ții de doi ani (! ?)

Sîntem nedumeriți. Doar 
institutul este al M.I.U., 
iar un director tehnic din 
minister ne spune că 
problema inserției se mai 
studiază. Ne scoate din 
impas tot ing. Ștefănes- 
cu.

—• Ca să fiți mai siguri 
că... noi nu mai studiem 
inserțiile, întrebați și 
conducerea institutu
lui. (.' ?).

— Nu ne mai ocupăm 
de inserții de... 3 ani, 
afirmă ing. ION HALĂ- 
LĂU, director adjunct al 
I.C.T.

— Dar tovarășii din 
minister susțin că mai a- 
veți problema în studiu. 
Că inserția actuală este, 
în fond, un surogat de 
inserție. Să nu știe tova
rășii de la minister ?,..

_  ? f
— Comerțul, industria, 

primesc reclamatii din 
partea cumpărătorilor. 
Cămășile cu guler tare 
au vicii ascunse. Ne sur
prinde faptul că institutul 
nu se mai ocupă de per
fecționarea acestui arti
col.

— Ba se ocupă, ne co
rectează tov. director ad
junct Cine a spus că nă 
se ocupă ? Nu ne mai o- 
cupăm de inserții. Dar 
studiem foarte serios pro
blema... gulerelor. S-a. 
constatat că unele, după

un număr relativ mic de 
spălări, se taie. Rămîne 
omul cu cămașa zdravă
nă, bună de purtat, dar 
fără guler.

— Și studiati de mult 
problema ?

— De anul trecut. A- 
nul acesta sperăm să a- 
jungem la unele rezulta
te. In ce privește inserți
ile, poate că, cine știe, 
sînt studiate în continua
re de colectivele produ
cătoare...

Așadar, problema con
fecționării cămășilor cu 
guler tare e încurcată : 
se mai fac studii. Dar, în 
definitiv, de cînd se stu
diază ? Aflăm că de... 4 
ani ! Bilanțul : calitativ 
inserțiile nu sint încă 
realizate pe deplin. între 
timp, la cămăși a apărut 
un nou viciu : se taie gu
lerul. Institutul de cer
cetări textile a abando
nat — se pare că fără ști
rea ministerului — pro
blema inserției și a tre
cut la studiul gulerelor, 
calitatea inserției ră- 
mînînd să fie studiată în 
continuare de fabricile 
producătoare. Deoarece 
despre antidotul tăierii 
gulerelor nu se știe încă 
nimic precis, mergem 
mai departe pe făgașul 
studiului inserției. Să 
vedem ce spun producă
torii.

— De realizarea întă- 
riturilor pentru gulere și 
manșete ne-am ocupat și 
ne ocupăm asiduu, ne a- 
sigură tovarășul H. A- 
LEXANDRU. șeful servi
ciului tehnic al fabricii 
„Tricotajul roșu" din Ca
pitală. Sînt încă multe 
probleme de rezolvat. In
serția produsă de noi nu 
este de cea mai bună ca
litate.

— Am avut și mai a- 
vem încă de întîmpinat

și greutăți create artifi
cial — confirmă tov. MA
RIA BERARIU, directoa
rea fabricii. Pentru reali
zarea unui guler tare, în 
adevăratul înțeles al cu- 
vîntului, este nevoie de 
mașini de presat speciale. 
Mașinile au existat în 

țară, dar ministerul nos
tru, în loc să ni le repar
tizeze nouă, care produ
ceam gulere tari, le-a re
partizat altor unități. Noi 
am rămas să rezolvăm 
problema gulerelor cum 
putem — adică, practic, 
să realizăm inserția cu 
mașina... de călcat (!) Fi
rește, în asemenea con
diții, s-au ivit defecțiuni. 
Am cercetat, am experi
mentat. Un lot de cămăși 
a ieșit mai bun, altul mai 
rău. Dibuim. De aceea a- 
vem reclamații".

Dar celelalte întreprin
deri producătoare, cum 
rezolvă problema inser
ției, îmbunătățirii calită
ții cămășilor cu guler 
tare ? De necrezut: tot 
singure ! Colaborarea — 
între unități, între acestea 
și institut — este aproape 
inexistentă. Fiecare fa
brică caută să soluțione
ze problemele tehnice ri
dicate de gulerul tare. 
Toate probele, analizele, 
cercetările se fac pe cont 
propriu. Iar în acest 
timp, ministerul crede că 
de „problemă" se ocupă 
institutul, institutul cre
de că se ocupă fabricile 
și, în fapt, nu s-a reali
zat încă o inserție de 
calitate, gulerele tari ie
șind ba prea tari, ba — 
șifonabile. Așa încît a- 
cum, după 4 ani de stu
dii, problema e încă ne
rezolvată, urmînd să se 
mai cerceteze, totodată, 
cauzele tăierii gulerelor, 
îngălbenirii premature a 
pînzei.

...O cămașă cu guler tare. Un atribut al con
fortului și civilizației, un obiect realizat de mult 
în alte țări. Totuși, ce frămîntare, ce studii și ce 
bani irosiți pentru redescoperirea acestei teh
nologii 1 O precizare : greutatea nu stă nicide
cum în lipsa de pricepere de stăruință a spe
cialiștilor din fabrici. Aceștia și-au dovedit, în 
nenumărate rînduri, talentul și inventivitatea, 
au rezolvat .cu succes probleme incomparabil 
mai complicate. Greutatea o constituie, după 
părerea noastră, modul dezorganizat în care se 
caută perfecționarea soluțiilor tehnice, inconsec
vența cu care organele Ministerului Industriei 
Ușoare îndrumă și controlează sectorul de crea
ție respectiv

Gheorghe GRAURE

a

realitate. Astfel va ști 
că nu poate scăpa de 
răspundere dacă nu-și 
îndeplinește datoria fată 
de copiii săi.

Fonică PIERSIC
judecător
Tribunalul regional 
Bacău

afla că Vasile Șendrea 
și-a încheiat socotelile 
la Găești și a plecat în 
altă parte. în această 
situație ar trebui să o 
iau iarăși de la capăt. 
Tărăgăneala punerii în 
aplicare a hotărîrii in
stanței de judecată, care 
este o portiță deschisă 
pentru fugă, poate costa

uneori ani întregi de 
privațiuni îndurate de 
copil. Iată. în atîtea luni 
de cînd am sesizat încăl
carea legii. Vasile Șen
drea nu a putut fi obli
gat să intre în legalitate.

Ruxana ȘENDREA 
comuna Mahmudia, 
raionul Tulcea

tribui la întreținerea 
copilului. De altfel, ce
le mai multe acte de e- 
vaziune de la aceste o- 
bligatii sociale se pro
duc în perioada de timp 
care se scurge pînă la 
definitivarea hotărîrii 
date de tribunal. Nu ar 
trebui să se acorde con
ducerii 'întreprinderii și

Există și o „complicitate"

a tovarășilor

După mai multe luni 
de căutări, am reușit să 
aflu că fostul meu sot, 
Mihai Constantinescu, o- 
bligat la plata unei pen
sii alimentare de 180 lei 
lunar, a ajuns la I.S.C.M. 
Șantierul nr. 2, combi
natul petrochimic Pi
tești, 
luna octombrie.
dus personal la această 
întreprindere, Mihai 
Constantinescu a dat de
clarație scrisă la conta
bilitate că acceptă să i 
se retină 300 de lei lu
nar din salariu, deoarece 
la data aceea avea un 
rest de plată de 1 200 lei. 
Ulterior am trimis în
treprinderii si hotărîrea 
tribunalului. Totuși. în
treprinderea îmi trimite 
banii cu mari întîrzieri.

Anul trecut. în 
m-am

de muncă...

Banii ce urmau să fie 
reținuți din salariul lui 
Mihai Constantinescu pe 
luna octombrie, mi-au 
fost expediat! abia în 
decembrie. Si aceasta 
abia după o convorbire 
telefonică cu contabilul 
șef. Cel mai mult 
surprins răspunsul 
care l-am primit:

— Aveți răbdare, 
si el greutăți.

Vasăzică, în loc de e- 
xigenta colectivului, un 
părinte eare-și neglijea
ză copilul găsește indul
gentă. Să ne mai mirăm 
de ce unii rămîn cu da
toriile neachitate ?

Emilia DECARII
Ploiești 
str. Națiunii nr. 41

Un colac de salvare

pentru părinții fără

conștiință: birocratismul

în anul 1962. cînd am 
născut o fetită, soțul meu 
Vasile Șendrea ne-a pă
răsit. După ce am reușit 
să aflu unde s-a stabilit, 
l-am chemat în judecată 
și Tribunalul raionului 
Tulcea l-a obligat să 
plătească 200 lei pe lună 
pentru creșterea copilei. 
Am primit în total 500 
lei. Vasile Șendrea a 
dispărut apoi și a în
cetat să mai plătească, 
în cursul anului trecut 
am aflat însă că lucrea
ză la o întreprindere din 
raionul Găești Am cerut 
ajutorul Procuraturii ra
ionale Găești pentru a-1 
obliga să respecte hotă- 
rîrea tribunalului Mi 
s-a răspuns că dosarul a 
fost înaintai (la 18 iulie 
1966) Procuraturii raio

faj

celor ce fug de

SESIZ ARI

Prin comuna Cremenari trec în fiecare dimineață 
3 autobuze spre Rm. Vîlcea. în stație așteaptă întot
deauna 14 abonați — salariați la Uzina de produse 
sodice Govora și la Schela de extracție Băbeni. Au
tobuzele se apropie de stație, trec mai departe în 
plină viteză, iar abonații rămîn. Taxatorul din pri
mul autobuz decretează : „să-i ia al doilea !“. Acesta 
e tot atît de expeditiv : „la al treilea !“. Ultimul 
taxator este și el enervat: „de ce nu i-a luat pri
mul ?“. Și uite așa, de 13 luni, cei 14 abonați au 
la dispoziție trei autobuze și toate trec pe lîngă ei. 
Bine că le văd măcar. Cei din comuna Păușești- 
Otăsău nu au nici acest favor, deoarece autobuzele 
nu mai fac cursele pînă la capăt, ci doar pînă la 
Frîncești. Călătorii din Galicea au devenit mai 
practici : o iau frumușel pe jos. E mai sigur ! Cu 
toate sesizările, nenumărate pînă acum, încă nu 
se știe cînd D.R.T.A. Argeș va lua măsuri. Se știe 
numai că încasează bani pe abonamente.

Filip Gh. STERIE
Schela Băbeni

într-una din zile, ȘTEFAN MITROAICA, munci
tor la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tur- 
nu Măgurele, prezentîndu-se la policlinica întreprin
derii pentru o consultație, a fost invitat de medicul 
Nicolae Dîrstaru să... frece podeaua cabinetului me
dical ! Un „tratament" la care nu s-a așteptat. Sfa
tul popular al orașului Tr. Măgurele recunoaște în 
răspunsul trimis redacției în legătură cu această 
sesizare că faptele „corespund realității". Măsuri ? 
Din același răspuns aflăm că medicul respectiv „a 
fost chemat de către directorul policlinicii raionale 
și i s-a recomandat ca în viitor să nu mai creeze 
asemenea situații". Dacă cineva are impresia că me
dicul abia acum a aflat în ce constă o consultație 
sau ce-i impune etica profesională, recomandarea 
respectivă pare justificată ! Dacă totuși el știa mai 
de mult acest lucru, cum poate fi apreciat răspunsul 
de mai sus ?

de la linitatea de unde 
parvin persoanele care 
solicită angajarea, ast
fel încît poprirea pe 
salariu să fie executata 
încă de la început.

Acum cîtva timp, pe 
adresa comitetului nos
tru sindical a sosit o 
scrisoare de la Sfatul 
popular al comunei 
Hosman. raionul Agni
ta, prin care ni se ce
rea să îndrumăm pe ce
tățeanul Mihai Șuier să 
se reîntoarcă la cei trei 
copii minori pe care l-a 
părăsit. Acesta plecase 
pe un șantier al între
prinderii de construc

ții montaje Popești- 
Leordeni din București, 
Aleia Moșilor nr. 36. 
Ne-am adresat condu
cerii • acestei întreprin
deri, dar n-am primit 
nici un răspuns. De aici 
rezultă că acolo unde o- 
bligatia umanitară ne
scrisă nu are ecou, tre
buie să acționeze ne
apărat una administra
tivă care să prevadă și 
răspunderi.

Dan COMANESCU 
președintele
Comitetului sindicatului 
de la I.S.C.M. Brazi- 
Ploiești

E posibil ca o școală să dispară fără nici o 
urmă ? Din cele relatate în scrisoarea sa de ȘTE
FAN ȘT. TURCANU, lăcătuș la Fabrica de rul
menți Bîrlad, se pare că așa stau lucrurile cu Școa
la profesională mixtă metal-lemn nr. 7 Dorohoi. Au
torul scrisorii arată că a absolvit această școală 
la 28 septembrie 1952 ; i s-a eliberat chiar un cer
tificat de absolvire. „Acest certificat, ne scrie ei. 
în urma unui incendiu a ars și am încercat să 
aflu numărul și seria lui pentru eliberarea unui 
duplicat. Deși școala s-a desființat, am socotit că 
lucrul este posibil și m-am adresat Arhivelor sta
tului din Dorohoi. Am fost îndrumat la Arhivele 
statului Bacău care, răspunzîndu-mi că nu posedă 
actele necesare, mi-a recomandat să mă adresez 
Grupului școlar profesional și tehnic Bacău. Am 
urmat și acest sfat și m-am trezit cu următorul 
răspuns : „actele fostei școli din Dorohoi au fost 
predate arhivei din Bacău !“. Refrenul este clar: 
iarăși de la început! Pe cînd însă sfîrșitul ?

E necesară o reglementare 

completă a problemei 

abandonului familial

La restaurantul „Parcul Privighetorilor" din 
pădurea Băneasa, întreprinderea de construcții- 
Vest aparținînd de Trustul regional de construcții 
București execută lucrarea de extindere a spa
țiului bucătăriei. Dacă în ce privește „spațiul" 
constructorul n-avea cine știe ce de făcut, a în
ceput extinderea în... timp. La un moment dat, 
șantierul a rămas parcă pustiu. Sesizări, promi
siuni, angajamente. Bucătăria stă pe loc : așteaptă 
pînă ce tov. Măriuța, directorul întreprinderii, care 
studiază de cîteva luni problema, va găsi soluția 
cea mai bună pentru terminarea lucrării pe timpul 
cel mai nepotrivit cu putință.

Ilia POLIZACHE
București

nului Tulcea în vederea 
continuării urmăririi pe
nale. M-arh dus la Pro
curatura raionului Tul- 
cea, la miliție. Mi s-a 
spus că dosarul a fost 
trimis din nou la Găești 
unde lucrează Vasile 
Șendrea și acolo ur
mează să i se facă re
ținerile legale din sala
riu. în luna septembrie 
m-am adresat din nou 
Procuraturii raionului 
Găești care mi-a comu
nicat că dosarul respec
tiv a fost înaintat mili
ției raionale 
același scop 
rea urmăririi

De atunci
cercetările să ia sfîrsit. 
da>- eie nu Se mai ter
mină. Nu m-ar miră 
dacă peste cîtva timo as

Găești în 
continua- 

penale. 
aștept ca

Cartea de munci 

să poarte însemnul: 

„părinte evazionist"

Pentru copil, pierde
rea tatălui sau a mamei 
este o dramă ireparabi
lă. Cînd te gîndești însă 
că unii dintre acești pă
rinți trăiesc liniștit!, 
deși știu bine că, de 
fapt, pentru copiii lor 
sînt morti I Mutilarea 
psihică și fizică a copi
lului căruia i-ai dat 
viață, prin dispariția de 
lîngă el și ignorarea to
tală a existentei lui, 
este un fapt de o cru
zime greu de închipuit. 
Inginerul Boris Siroten- 
co vreme îndelunga
tă nu s-a îndurat să 
dea nimic din ceea ce 
cîștigă copilului său. în 
orezent are o restantă

de aproape 2 400 lei, re- 
prezentînd neplata pen
siei alimentare. Petre 
Maghiroiu care a venit 
pe șantierul nostru din 
comuna Colceag-Mizil 
are o restantă de 3 600 
lei. Vreme de 2 ani ni
meni nu putea să-1 tra
gă în nici un fel la răs
pundere pentru faptul 
că și-a neglijat copilul, 
deoarece încă nu se ter
minase procesul. Numai 
un om cu suflet de cli
ne este în stare să trea
că din instanță în in
stanță, să inventeze noi 
și noi motive de întîr- 
ziere ă sentinței, numai 
pentru a se eschiva de 
la obligația de a con-

sindicatului dreptul de 
a aplica rețineri din 
salariul unui astfel de 
angajat, transmitînd su
mele respective persoa
nelor care au copiii în 
îngrijire? Doar și în a- 
cest timp copiii trebuie 
să mănînce, să se îm
brace.

De asemenea, sînt 
necesare și unele mă
suri care să închidă ori
ce posibilitate de eschi
vare de la întreținerea 
copiilor prin schimba
rea locului de muncă 
Pentru cei ce încearcă 
să scape pe această ca
le de urmărire, propun 
să li se înscrie în car
tea de muncă mențiu
nea „Părinte evazionist" 
și să poarte această pe
cete toată viata. Tot
odată serviciile de re
sort din cadrul fiecărei 
instituții sau întreprin
deri să fie obligate (și 
neîndeplinirea unor a- 
semenea obligații să a- 
tragă după sine sanc
țiuni) să ceară relații

I

Se pune întrebarea: 
dacă un salariat înca
sează alocația de stat, 
iar la întreținerea copi
lului său nu contribuie 
cu nimic, de ce sancți
une este pasibil ? Penal, 
de nici una.. Singurul 
lucru care se poate re
aliza pe calea unei ac
țiuni civile este obține
rea unei hotărîri pen
tru restituirea sumei de 
bani încasată cu titlul 
de alocație de stat și 
însușită pe nedrept. 
Trebuie să recunoaștem 
că timpul și energia 
pierdută reprezintă o 
cheltuială prea mare 
fată de rezultatul obți
nut, care nu este altceva 
decît o simplă confir
mare a unei obligații 
dinainte cunoscută. în
călcarea acestei obliga
ții practic rămîne ne- 
sanctionată, astfel încît 
unuia care se dovedește 
rău intenționat nu i se 
pot „zmulge" banii a- 
cordati de stat pentru 
copil decît printr-un șir 
nesfîrșit de procese. 
Problema trebuie sim
plificată printr-o re
glementare judiciară 
care să permită nu nu
mai obligația de resti
tuire a banilor însușiți 
ci și pedepsirea unei a- 
tari infracțiuni. Per
sonal. am întîlnit nu
meroase alte situații 
— unele grave — ale 
abandonului familial 
pentru care. în prezent, 
nu există nici o regle
mentare legală. O serie 
de părinți evazioniști nu 
pot fi trimiși în jude
cată din cauza caracte
rului limitat al art. 454

din Codul penal. Dacă, 
după îndelungate și in
sistente cercetări infrac
torul nu este depistat, 
nu i se mai întocmesc 
acte de trimitere în ju
decată. fiindcă în lipsa 
Iui nu s-a putut stabili 
că acesta s-a sustras de 
la obligațiile familiale 
cu „rea voință", adică 
nu s-a stabilit că deși 
ar fi avut posibilități 
materiale nu a plătit re
gulat pensia de întreți
nere. Tribunalul, res- 
pectînd dispozițiunile 
penale de sancționare a 
abandonului familial, 
cuprinse în art. 454, al. 
2, pe bună dreptate este 
îngrădit, în mod artifi
cial, în posibilitatea de 
a sancționa cu severi
tate pe făptuitorul evi
dent vinovat.

Mă întreb: plecarea 
„fără adresă" nu repre
zintă totuși o dovadă 
certă a „relei voințe ?“ 
Dacă da, de ce ea nu 
este într-un fel prevă
zută în legea penală ?

Ar trebui reglemen
tat, prin lege, domiciliul 
soților, deoarece în pre
zent există libertatea ca 
soții să aibă domicilii 
separate.

Astfel de situații a- 
normale sînt tot atîtea 
argumente care pledea
ză pentru revizuirea le
gislației în vigoare în 
legătură cu sancționarea 
celor ce-și încalcă obli
gațiile, morale și lega
le, care le au față de 
propriii lor copii.

Barbu DRAGANESCU 
procuror

în primăvara anului 1965 am sesizat conducerea 
I.A.L. Grivița Roșie că în apartamentul meu pătrun
de apă prin terasa-acoperiș. După multe scrisori, mi 
s-a comunicat că reparațiile au fost planificate, din 
lipsă de fonduri, abia pentru anul 1966. în cursul 
anului 1966 I.A.L. și-a schimbat „planurile" : „nu 
sînt fonduri", „va veni cineva la dv. să vadă situa
ția" (n-a venit nimeni) ș.a.m.d. Ploaia de sesizări, 
deși durează de cîțiva ani, n-are nici un efect la 
I.A.L. în schimb au ploile care pătrund în aparta
mentul meu. Nu înțeleg : cum poate sta cineva ne
păsător, și mai ales cum se poate răspunde în doi 
peri cînd un bun obștesc este amenințat cu degrada
rea ? Conducerea I.A.L. nu dă nimănui socoteală a- 
supra felului în care rezolvă sesizările locatarilor ?

Teodora MUȘETESCU
Calea Griviței 178, bloc P, ap. 41

într-un popas de cîteva ore, am vrut să vi
zitez orașul Roșiori de Vede. Aveam un rucsac 
în spate și m-am decis să-1 las la magazia de ba
gaje din gară. Funcționara de aici mi-a declarat 
răspicat: „Primim numai geamantane și colete si
gilate, bine ambalate. Rucsacul nu este sigilat. Nu-1 
primim. Vizitați orașul cu el în spate". Pînă la 
urmă, deși sînt om trecut de 60 de ani, așa am 
tăcut. Ulterior însă același rucsac mi-a fost pri
mit la magaziile de bagaje din stațiile Curtea de 
Argeș, Pitești, Războieni, Cluj. Vatra Dornei, Nă- 
săud — ețc. — fără nici un fel de obiecție. Oare 
stația Roșiori de Vede are cumva dispoziții apar-

Mihai TONEGARU 
lași, str. Voinești nr. 26

De aproape șase ani de zile, în str. Cuțitul de 
Argint nr. 14 se fabrică în serie fel de fel de adrese, 
cereri și reveniri. Hîrtiile respective se îndreaptă cu 
regularitate către Spitalul raional Bucur, secția sa
nitară a Sfatului popular al raionului N. Bălcescu, 
Consiliul local București al sindicatelor etc. Nicăieri 
nu se observă însă semne de îngrijorare în legătură 
cu avalanșa de sesizări. Cine scrie n-are decît să 
scrie ! „Reclamagiul" din str. Cuțitul de Argint nr. 
14 ce poate să facă decît reclamații ? Dar în defini
tiv, cine este acest reclamagiu ? Pînă în luna sep
tembrie 1966 la secția sanitară a sfatului popular 
raional el era complet necunoscut. Inginerul PETRE 
FĂINIȘ s-a prezentat în audiență la medicul șef Tă- 
rîță, care a rămas surprins cînd a aflat că la adresa 
de mai sus se află o secție a întreprinderii pentru 
colectarea metalelor, care are aproape 900 de sala
riați. Medicul șef a cerut să i se facă dovada că uni
tatea respectivă are profil metalurgic pentru a în
ființa aici de urgență un cabinet medical. La 21 sep
tembrie i s-a adus și această dovadă (o adresă de la 
Ministerul Industriei Metalurgice). Dacă mai era 
necesară, e o chestiune discutabilă. Cealaltă dovadă 
(care și acum se lasă așteptată), a interesului pentru 
rezolvarea acestui caz, era însă obligatorie !
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ANGAJAMENTE 1967
(Urmare din pag. I)
zarea și automatizarea proceselor 
tehnologice, accelerarea vitezei de 
desfacere a produselor și reduce
rea stocurilor la sfîrșit de perioa
dă, fabricarea cu prioritate a pro
duselor proaspete solicitate de 
consumatori.

Lucrătorii acestei întreprinderi, 
conștienți de răspunderea ce le 
revine în aprovizionarea oameni
lor muncii cu bunuri alimentare de 
calitate superioară, sînt hotărîți 
să-și respecte cuvîntul dat parti-

Muncitorii, inginerii șl tehnicie
nii Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii', însuflețiți de dorința de 
a contribui cu forțe sporite la în
făptuirea indicațiilor plenarei 
C.C. al Partidului Comunist Ro
mân din decembrie 1966, au ana
lizat temeinic posibilitățile de a 
realiza și depăși sarcinile de plan 
pe 1967. Colectivul combinatu
lui s-a angajat să depășească 
indicatorii de plan pe acest an 
cu :

— 1 500 000 lei la producția 
globală-marfă ;

— 0,5 la sută la productivita
tea muncii;

— 500 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 500 000 le! beneficii;
— producția destinată expor

tului pentru anul 1967 va fi 
livrată integral pînă la 10 
noiembrie 1967, cu 15 zile 
inainte de termenul stabi
lit in contract.

în anul 1967, ridicarea calității 
producției va fi preocuparea cen
trală a colectivului combinatului.

Pentru îndeplinirea angajamen
tului, o atenție deosebită va fi 
C ordată aplicării măsurilor care 
să asigure generalizarea folosi
rii tehnologiei standardizate la 
imprimarea producției de reviste 
și ziare, intensificării activității 
de control și îndrumare din par
tea cadrelor tehnice pe toate fa
zele de operații tehnologice, încît 
întreaga producție să îndepli
nească criteriile de calitate ad- 
mise

în vederea îmbunătățirii efi
cienței economice a investițiilor 
noi, colectivul combinatului și-a 
propus : să atingă capacitatea, 
Ia parametrii proiectați, a insta
lației complexe de imprimat re
viste în culori, în cursul trimes
trului IV al anului 1967, față de 
termenul planificat — trimestrul 
II 1963 ; să pună în funcțiune 
instalația de imprimat ziare cu 
30 zile înainte de termen ; să dea 
în. folosință, pînă la sfîrșitul anu
lui 1967, liniile automate de fini
sare a cărților legate si broșate.

Alte întreprinderi
Animați de dorința de a înfăp

tui în mod exemplar sarcinile ce 
le revin în acest an, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din numeroa
se alte întreprinderi și-au luat în
suflețite angajamente în între
cerea socialistă. Ei și-au propus 
să descopere și să valorifice noi 
rezerve existente în unitățile din 
cate fac parte, în scopul îmbună
tățirii continue a calității produ
selor, creșterii producției și pro
ductivității muncii, obținerii de e- 
conomii. și beneficii peste plan, 
reducerii consumurilor specifice și 
economisirii metalului.

COLECTIVUL FABRICII DE CI
MENT DIN MEDGIDIA s-a angajat 
să depășească principalii indica
tori do plan cu :

— 4 000 tone clincher;
— 5 000 tone ciment;
— 1 250 000 lei la valoarea 

producției globale ;
— 1 250 000 lei la valoarea 

producției marfă ;
— 1 000 lei pe salariat spor la 

productivitatea muncii;
— 500 000 lei economii Ia pre

țul de cost ;
— 1 000 000 lei beneficii.

FABRICA DE CELULOZA ȘI 
HIRTIE „RECONSTRUCȚIA" DIN 
PIATRA NEAMȚ s-a angajat să 
depășească prevederile planului 
pe anul 1967 cu :

— 1 000 000 lei la producția 
globală ;

— i 000 000 Iei la producția 
marfă vindută și încasată ;

— 1 la sută la productivitatea 
muncii;

— 200 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 1 700 tone de celuloză ;
— 200 tone de hirtie.

FABRICA DE PRODUSE REFRAC
TARE „VULTURUL"-COMARNIC 
s-a angajat să depășească pre
vederile planului pe acest an cu :

— 1 000 000 lei Ia valoarea 
producției globale ;

— 1 000 000 lei la valoarea 
producției marfă vindută și 
încasată ;

— 2,3 Ia sută la creșterea pro
ductivității muncii ,*

— 250 000 lei economii la pre
țul de cost;

— toate produsele livrate vor 
U de calitatea I.

STOCUL SUPRAN0RMAT1V 
ESTE EXPRESIA UNEI

CONCEPȚII ECONOMICE 
NERAȚIONALE

Asigurarea procesului de pro
ducție cu cantităti îndestulătoare 
de materii prime și materiale, cu 
semifabricate nu înseamnă deloc 
aglomerarea întreprinderilor cu 
stocuri supranormative. Accentuăm 
asupra acestei chestiuni, întrucît 
în unele unități economice din re
giunea Dobrogea, datorită funcțio
nării anormale a angrenajului pro- 
ducție-aprovizionare, s-au format 
asemenea stocuri supranormative 
de materii prime și materiale, pro
duse finite și producție netermina
tă, în valoare de zeci de milioane 
lei. Nu se cunosc oare consecințele?

— Cum să nu, ne-a răspuns tov. 
Constantin Hagiu, directorul su
cursalei Dobrogea a Băncii Națio
nale. Aceste stocuri imobilizează 
fonduri, împiedicîndu-le să intre 
în circuitul economic. In timp ce 
unele întreprinderi din regiune de
țin stocuri, altele nu au cu ce să 
asigure o continuitate cît mai fi
rească producției. De asemenea, se 
plătesc dobînzi penalizatoare la 
credite restante, care încarcă pre
țul de cost.

— La ce valoare se ridică aceste 
dobinzi ?

— Numai în 11 luni din anul 
trecut, unele întreprinderi dobro
gene au suportat dobînzi de peste 
8 600 000 Iei. Vorbeam de prețul de 
cost. El nu a fost realizat, în pe
rioada amintită. Pierderile sînt mai 
evidente, dacă ținem, seama de fap
tul că anumite materiale se degra
dează.

Consecințele fiind clarei să anali
zăm cauzele formării stocurilor su
pranormative. Principala cauză 
tine de conducerile acelor între
prinderi care practică o aprovizio
nare empirică, fără a fundamenta 
temeinic nivelul necesităților. De 
pildă. Fabrica de celuloză Palas. 
Deși nu-i trebuiau, conducerea ei 
a dispus aprovizionarea suplimen
tară cu 303 tone coloranți organici, 
62 tone sulfat de sodiu. 72 tone 
latex. Pur și simplu, consumurile 
specifice, destul de exagerate, nici 
nu sînt luate în seamă. în 1965 
s-a ajuns Ia un consum de 
caolină pe tona de celuloză de 124 
kg. In loc să acționeze sau cel pu
țin să mențină acest nivel, condu
cerea fabricii a stabilit centru 
1966 un consum specific de 210 kg. 
Ca urmare, prin exagerări groso
lane, aprobate de forul tutelar, la 
această fabrică au apărut 1 400 tone 
caolină în stoc supranormativ. La 
fe! a procedat și conducerea 
U.S.A.S. Năvodari. ..agonisind" fe
lurite materiale care nu-i sînt ne
cesare — 15 000 saci din polietile
nă, 23,5 tone fontă cenușie. Iar 
Șantierul naval Constanța, igno- 
rînd cerința de a acționa sistema
tic pentru economisirea metalului., 
și-a mărit cantitățile peste norma
tiv cu 40 tone laminate din cupru, 
60 tone tablă, 89 tone profile din 
oțel.

Disproporții în aprovizionare se 
constată și la I.C.I.L. Constanța, la 
întreprinderea regională de elec
tricitate, la Fabrica de ciment 
Medgidia. Ne oprim mai mult asu
pra cazului I.M.U.-Medgidia, sub
ordonată Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

— întreprinderea noastră — ne-a 
spus tov. Virgil Oancea, inginer-șef 
— a avut în plan fabricarea a 130 
de remorci de încărcat, descărcat 
și transportat furaje. Din trimestrul 
I al anului trecut am și început a- 
provizionarea, iar în luna mai în
treaga cantitate de materiale nece
sare se afla în magazie. în luna iu
nie calculele noastre, toate cele
lalte pregătiri s-au dovedit de 
prisos : întreprinderea de prototi
puri mașini agricole București ne-a 
comunicat că remorcile nu vor mai 
fi construite. întrucît prototipul va 
fi omologat în luna noiembrie, iar 
acestea vor intra probabil în fabri
cație abia în trimestrul III 1967.

— Poate că amînarea este înte
meiată. De ce să fabricați niște 
produse care nu corespund cerin
țelor ?

— Nu am cerut și nici nu cerem 
să producem utilaje de slabă cali
tate, care nu țin pasul cu tehnica 
modernă. Nici noi și nici benefi
ciarii nu am avea ce cîștiga. Dar 
de ce ni s-a dat sarcina să le fa
bricăm ? Direcția noastră tutelară 
ne-a încurcat.

— Cum ați acționat pentru lichi
darea stocurilor create ?

— Prin adresa 23546, din 3 au
gust 1966, am solicitat Direcției ge
nerale autocamioane, tractoare și 
rulmenți să ne sprijine, să ne spu

nă ce să facem cu ele. Dar nu 
s-au luat măsuri de redistribuire 
a materialelor care prisosesc.

Deci, direcția generală amintită 
a greșit de două ori. Consecințele ? 
Dobînzi penalizatoare de peste 
200 000 lei. Este o mostră de ino- 
perativitate, de fugă de răspun
dere din partea forului de resort 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, care și cu alte 
prilejuri — forjarea unor piese de 
tractor — a lăsat „în aer“ între
prinderea din Medgidia.

Ar fi totuși inexact dacă pentru 
toate stocurile supranormative 
existente Ia I.M.U.-Medgidia s-ar 
da vina numai pe forul de resort. 
Mult timp, în curtea întreprinde
rii au stat răspîndite 140 prese de 
balotat paie. 27 remorci cu un ax, 
69 remorci auto și alte produse 
finite. La prima vedere s-ar pă
rea că întreprinderea avea motive 
serioase ca să le „păstreze". Lu
crurile nu stau așa. Mai întîi, ele 
au provocat nerealizarea producției 
marfă vindută și încasată cu 
2 354 000 lei. De expediat nici vor
bă — ni s-a spus la întreprin
dere — întrucît nu ar fi existat 
mijloace care să le transpor
te. Adevărul este altul. Din 
stația Medgidia au fost repartizate 
întreprinderii suficiente vagoane, 
dar de fiecare dată Ia produsele ce 
trebuiau livrate se mai găseau cite 
ceva de completat. De ce atunci 
cînd se raportează terminarea unui 
produs nu se încheie toate opera
țiile de finisare ?

La U.S.A.S. Năvodari am întîlnit 
un alt aspect. Nu de mult timp, 
Consiliul Superior al Agriculturii 
a anuntat-o de urgentă : „Unitățile 
agricole nu vor mai primi îngrășă
minte fosfatîce decît în vagoane a- 
coperite". Firește, măsura este 
bună. în acest fel se păstrează în
sușirile calitative ale substanței 
active din aceste îngrășăminte. Dar 
modificarea condițiilor de livrare 
trebuia anunțată mai din vreme, 
pentru ca uzina să poată procura 
vagoanele necesare. Planul de 
transport n-a putut fi schimbat 
imediat. Ca urmare. în stocul su
pranormativ al uzinei s-au aflat 
îngrășăminte fosfatice în v’aloare de 
peste 7 milioane lei. De aceea, nu
mai în 15 zile împrumuturile res
tante ale uzinei s-au ridicat la 5 
milioane lei. La dobînda plătită 
mai trebuie adăugate și penalizări
le pentru nefolosirea vagoanelor 
descoperite. înscrise în planul ini
țial de transport.

Am punctat cîteva cauze care 
duc la formarea stocurilor sGpra- 
normative cu dublu scop : mai în
tîi ele nu sînt inevitabile, și în al 
doilea rînd. prin efectele negative 
care le declanșează înrăutățesc si
tuația financiară a întreprinderilor. 
Cauzele pot si trebuie evitate prin 
îmbunătățirea continuă a norme
lor de consum, punerea lor de 
acord cu ultimele perfecționări 
tehnologice, calcularea și luarea în 
seamă a stocurilor, renunțarea din 
timp la unele repartiții, o mai strîn- 
să colaborare între serviciile de 
planificare, livrare și aprovizionare. 
Toate acestea trebuie să stea în a- 
tenția conducerilor unităților eco
nomice. acum cînd eforturile co
lectivelor întreprinderilor sînt con
centrate asupra producției în noul 
an. O intervenție mai operativă 
se impune din partea organelor de 
control preventiv ale fiecărei în
treprinderi. Inspectorii Băncii Na
ționale să acționeze hotărit pentru 
prevenirea formării acestor stocuri 
supranormative. care dăunează e- 
conomiei naționale.

Lichidarea stocurilor supranor
mative nu trebuie privită ca o ac
țiune de campanie, ci ca o sarcină 
permanentă și asupra acestei ne
cesități e nevoie să intervină 
prompt și cu măsuri energice fo
rurile tutelare care au unităti eco
nomice subordonate în Dobrogea. 
Totodată, apare necesar șă se în
tărească răspunderea personală a 
conducerilor de întreprinderi în 
domeniul aprovizionării, aplicîn- 
du-se sancțiuni materiale celor 
care se fac vinovati de imobiliza
rea valorilor materiale în stocuri 
supranormative. Sistemul dobînzi- 
lor penalizatoare, plătite din eco
nomiile și beneficiile care ar pu
tea spori veniturile la bugetul sta
tului, s-a dovedit în practică pu
țin eficient si incapabil să sensi
bilizeze conducerile de întreprin
deri, să le întărească spiritul gos
podăresc.

Vasile MIHAI
corespondentul „Scînteii”

I Lichidarea
I pierderilor
!de energie 
I electrică -
! un mijloc

ospodăria noastră, așe
zată în vecinătatea 
Combinatului alimen
tar „Oltenia", valorifi
că mari cantități de 
tăiței de sfeclă, melasă

și șroturi de floarea-soarelui pen
tru îngrășarea taurinelor. Deși 
funcționează abia de doi ani, în 
acest scurt interval de timp, gos
podăria a devenit o unitate renta
bilă. Iată cîteva rezultate înregis
trate în cursul a 11 luni din anul
trecut: consumul specific pentru
1 kg spor în greutate al animale
lor a fost de 8,1 imitați nutritive, 
față de 8,9 cit a fost prevăzut; 
efectivul mediu furajat este de
2 696 taurine, față de 2 274 plani
ficat. în acest timp s-au livrat pes
te prevederi 161 tone carne, în 
timp ce prețul de cost a scăzut cu 
0,32 lei pe kg. Pe această cale gos
podăria a obținut un beneficiu de 
1 034 000 lei, față de 354 000 lei cit 
era planificat.

Pentru a atinge o înaltă rentabi
litate, am căutat să aplicăm în prac
tică cuceririle științei în acest do
meniu și să îmbunătățim perma
nent organizarea muncii și a pro
cesului de producție. în func
ție de anotimpul rece sau cald, 
toate animalele sînt cazate în 
15 grajduri deschise, unde stau 
nelegate, avînd în padocuri apă 
și hrană. Aici ele au așter
nut permanent, adăugîndu-se Ia 
două sau trei zile alte paie pen
tru a se păstra un pat curat, uscat 
și călduros. începînd din luna 
mai, cînd gunoiul din grajduri a- 
junge de obicei la înălțimea de 
1—1,5 m, se scoate la platformă sau 
se transportă direct în cîmp. Vreau 
să arăt că costul construcțiilor la 
noi este mai redus cu 35—50 la 
sută pe cap de animal, nemaifiind 
nevoie de ștanduri, sistem de legat, 
monorai, adăpători individuale și 
alte dispozitive interioare. Ca ur
mare a desființării aleilor de fura
jare și de evacuare a bălegarului, 
a sporit suprafața utilă a grajdu
lui cu sută la sută. De asemenea 
s-au concentrat la maximum mij
loacele de mecanizare, folosindu-se 
o singură bucătărie furajeră.

încă de la primirea animalelor 
în unitate, acestea sînt Iotizate în 
funcție de vîrstă și greutate. Loti
zarea se .face cu foarte multă a- 
tenție de către oameni competenți, 
deoarece numai după aceasta se 
poate trece la aplicarea hrănirii 
diferențiate — cel mai important 
factor al îngrășării. La întocmi
rea rațiilor dăm o atenție deose
bită sortimentelor de furaje și ca
lității lor.

Unitatea noastră are numai 50 
ha teren arabil, care este cultivat 
cu lucernă. Pentru mărirea produc
ției la această cultură s-a amena
jat, în 1966, pe întreaga supra
față un sistem de irigație cu apă 
din Jiu. Majoritatea furajelor se 
procură de la alte unități agricole 
și industriale. Deoarece hrănirea

T R I B U N A

ÎNAINTATE

se folosesc 25—30 g uree, proporția 
amestecului fiind o parte uree și 
9 părți melasă. Prepararea soluției 
se face intr-un bazin destinat exclu
siv acestui scop. Aceasta este bine 
omogenizată înainte de folosire, iar 
repartizarea pe stratul de furaj se 
face cît mai uniform. Operațiunea 
de umectare și amestec se repetă 
pînă la completarea întregii can
tități de furaje necesare alcătuirii 
rației. Introducerea ureei în rație 
se face treptat pentru ca anima
lele să se obișnuiască cu ea. în 
primele zile le administrăm numai 
cîte 10—15 g uree și abia dppă 
12—15 zile se ajunge la doza nor
mală.

Vreau să subliniez în mod deose
bit că succesul în îngrășarea tau
rinelor depinde de respectarea cu

Cum asigurăm 
creșterea rentabilității

PRODUCȚIEI 
DE CARNE

s-a axat pe furaje grosiere (ciocă- 
lăi uruiți) și reziduuri industriale 
(plevuri, praf de moară, tărîțe di
ferite etc), am îmbunătățit perma
nent metodele de preparare în ve
derea ridicării calității gustative a 
acestora.

Este știut că majoritatea fura
jelor grosiere sînt sărace în pro
teine. Pentru acoperirea parțială a 
acestei deficiențe în vederea reali
zării raportului proteic necesar, am 
introdus în porții ureea sintetică, 
în soluție de melasă. în acest fel, 
30 la sută din proteina necesară 
este înlocuită cu ajutorul ureei. La 
prepararea soluți-ei de apă — me
lasă — uree, concentrația o calcu
lăm în funcție de cantitatea de 
uree ce trebuie să revină pe cap 
de animal, în raport cu greutatea. 
Astfel, pentru 100 kg greutate vie

strictețe a regulilor hrănirii dife
rențiate, asociată cu o întreținere 
corespunzătoare. în acest scop, o 
mare atenție am acordat-o instrui
rii îngrijitorilor la învățămîntul a- 
grozootehnic. Mulți au obținut 
la animalele pe care le îngrijesc 
sporuri de creștere în greutate de 
peste 900 g pe zi, cu un consum 
redus de unități nutritive. A- 
vem încă mari rezerve pentru a 
mări în continuare producția de 
carne și mai ales pentru reducerea 
prețului de cost. Colectivul de 
muncitori și tehnicieni din gospo
dăria noastră nu-și va precupeți 
eforturile pentru ca aceste rezerve 
să fie puse în valoare.

Nicolae MARX 
directorul G.A.S. Podari — 
regiunea Oltenia

ide reducere a cheltuielilor de producție
electrice. Dar pentru aceasta este 
nevoie în primul rînd să se desfă
șoare acțiuni susținute pentru pre
venirea avariilor și reducerea du
ratei acestora, punîndu-se accent pe 
o mai bună organizare și dotare a 
echipelor de intervenție, pe înfiin
țarea echipelor „Prarn" la unitățile 
mari consumatoare de energie c- 
lectrică. Concomitent, este neceȘar 
să fie lichidate orice surse de ri
sipă și pierderi de energie electrică, 
desfășurîndu-se o muncă perseve
rentă pentru reducerea consumuri
lor specifice, creșterea coeficientului 
de încărcare a agregatelor producă
toare și consumatoare de energie 
electrică, lichidarea mersului „în 
gol" al mașinilor, îmbunătățirea fac
torului de putere, introducerea de 
procese tehnologice moderne, cu 
consumuri cît mai mici de energie. 
Toate acestea presupun ca în fie
care întreprindere să fie elaborate 
măsuri concrete și eficiente care să 
vizeze nemijlocit buna gospodărire 
a energiei electrice, urmărindu-se 
pas cu pas aplicarea lor în viață.

Ing. Ștefan STANCU
șef de sector al secției economica 
a Comitetului regional Ploiești 
al P.C.R.
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii1
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Este limpede că, mai mult ca 

oriunde, în domeniul energetic se 
cer o înaltă calificare și o disci
plină strictă în execuția oricărei o- 
peratii, întrucît orice nepricepere 
și neatenție se pot solda uneori cu 
pagube materiale foarte mari. Mi
nisterul Energiei Electrice a emis 
către unități ordinul nr. 231 în 
scopul creșterii siguranței în func
ționarea instalațiilor, ridicării gra
dului de pregătire a personalului 
și încadrării acestuia într-o dis
ciplină de lucru riguroasă. Din 
păcate, la unitățile întreprinde
rii regionale de electricitate Plo
iești nu s-au luat toate mă
surile pentru aplicarea întocmai a 
acestor instrucțiuni date de forul 
tutelar. Așa se explică de ce anul 
trecut au avut loc întreruperi în 
livrarea energiei electrice către a- 
numite unități industriale din re
giune, ceea ce le-a creat mari nea
junsuri în procesul de producție.

Este de așteptat ca între
prinderea regională de electricitate 
Ploiești și Întreprinderea de con- 
strucții-montaje Ploiești să ia fără 
întîrziere măsuri hotărîte pentru 
îmbunătățirea radicală a muncii in 
sectorul de transport și distribuție 
a energiei electrice.

Deficiențe asemănătoare care se 
cer înlăturate de urgență stăruie 
și într-o serie de întreprinderi con
sumatoare. Frecvența opririlor ac
cidentale la instalații este mare, 
datorită faptului că reparațiile și 
reviziile preventive nu se execută 
la timp și la nivelul cerut de pres
cripțiile tehnice în vigoare. în 
centralele proprii, agregatele rămîn 
uneori imobilizate în reparații pe
rioade îndelungate, peste terme
nele prevăzute. Un caz ni-1 oferă

Combinatul petrochimic Ploiești. 
Aici s-a defectat unul din cablurile 
de alimentare. Dar, timp de două 
luni, avaria nu a fost remediată, 
unitatea rămînînd intr-un singur 
cablu de alimentare, lucru foarte 
riscant. La schela Gura Ocniței 
există stații de transformare nere
vizuite de 3—4 ani, care au deve
nit surse de avarii și deranjamente.

Strîns legată de utilizarea rațio
nală a energiei electrice este pro
blema îmbunătățirii factorului de 
putere. Este pozitiv faptul că anul 
trecut factorul de putere a conti
nuat să crească la majoritatea în
treprinderilor mari consumatoare 
din regiune, datorită în principal 
montării de mijloace de compen
sare, precum și unei exploatări mai 
bune. Totuși, unele întreprinderi, 
cum ar fi Combinatul petrochimic 
Ploiești, Grupul de șantiere 113 
Buzău, întreprinderea forestieră 
din Buzău și altele au plătit pena
lizări pentru nerealizarea. factoru
lui de putere, care s-âu ridicat în 
1966 la peste 1 milion lei. Aceste 
cheltuieli neproductive, generate de 
nefolosirea rațională a energiei e- 
lectrice, au încărcat nejustificat 
prețul de cost al producției în în
treprinderile respective.

Cu acuitate se pune problema 
gospodăririi mai judicioase a ener
gici electrice în sectorul de extrac
ție a țițeiului din regiune. în acest 
sector se află numeroase utilaje, 
în special transformatoare supra
dimensionate. Nu de mult, la schela 
Mordni s-au găsit 6 posturi de 
transformatoare, totalizînd aproa
pe 4 000 kVA, prin care trecea o 
putere medie doar de 970 kW, iar 
la trustul Energo-petrol — 8 pos
turi de transformatoare totalizînd 
4 480 kVA, la care puterea medie 
vehiculată era de numai 1 400 kW.

Existența acestora a dus la creș
terea consumurilor specifice de e- 
nergie electrică și la plata unor pe
nalizări la factorul de putere.

Există în regiune o serie de uzine 
constructoare de mașini, mari con
sumatoare de energie electrică, 
unde reglarea curbei de consum se 
poate face ușor. între acestea se 
numără și uzina „1 Mai" Ploiești. 
Dacă s-ar introduce aici preîncăl- 
zirea otelului cu flacăra de gaz în 
oxigen, direct în cuva cuptorului 
— problemă ce a mai fost ridi
cată — s-ar obține o economie de 
circa 200 kilowați-ore pe tonă oțel, 
ceea ce ar însemna 3 milioane 
kWh pe an, precum și o reducere 
a puterii absorbite în orele de vîrf 
de sarcină cu circa 1 000 kilowați. 
De ce nu se pune în aplicare o a- 
semenea propunere economicoasă, 
nimeni nu poate înțelege. De altfel, 
la uzina „1 Mai“-Ploiești se con
stată o slăbire a interesului față de 
activitatea energetică. Este de ne
înțeles de ce conducerea uzinei a 
găsit de cuviință să desființeze 
serviciul energetic și să-l subor
doneze mecanicului-șef.

Sînt reale posibilități ca în între
prinderile industriale din regiune 
să se obțină în acest an rezultate 
superioare în utilizarea energiei

CUVÎNTUL CITITORULUI

Cînd unii
le duc lipsa, 
alții le dau 
cu piciorul
Multi călători care 

au trecut în ultima 
vreme cu trenul prin 
gara Brăila au putut 
vedea în apropierea 
ei cele mai bizare de. 
nivelări de teren. Ză
padă. răscolită de 
vînt ? Sub albul ima
culat se află peste 60 
tone de azotat de a-

moniu, superfosfat 
și sare potasică, pre
țioase îngrășăminte 
chimice destinate u- 
nor G.A.S.-uri și coo
perative agricole din 
raioanele Brăila și 
Măcin. Beneficiarii 
acestor produse nu 
se grăbesc să le 
transporte la sediu.

Pentru a nu plăti lo
cații, le-au scos de 
pe rampă și le-au 
„depozitat" pe un te
ren neacoperit din a- 
propiere. Intre timp, 
sacii din polietilenă 
în care se găseau în- 
grășămintele au în
ceput să dispară, iar 
azotatul de amoniu, 
superfosfatul și sarea 
potasică, în contact 
cu apa, s-au pietrifi
cat. Conducerile uni
tăților agricole din 
cele două raioane 
sînt mulțumite că 
nu mai plătesc 
cații; pagubele se 
fac acum... fără taxă.

Mormane asemă
nătoare, poate de 
proporții ceva mai 
mari, întîlnim și în 
portul Brăila-docuri. 
De o parte și de alta 
a liniei ferate zac, de 
luni de zile, peste 400

lo-

tone de îngrășăminte 
chimice și insecto- 
fungicide. Multe uni
tăți din agricultură 
au o mare nevoie de 
îngrășăminte chimi
ce, iar statul tocmai 
de aceea face eforturi 
serioase pentru mări
rea simțitoare a ca
pacităților de pro
ducție. Cînd se pune 
atîta preț pe aceste 
îngrășăminte, cum 
este posibil ca ele să 
fie depozitate pe 
unde se nimerește, 
iar cei vinovați de 
această risipă să nu 
fie sancționați ? La o 
sesizare de acum cî
teva luni, Departa
mentul gospodăriilor 
agricole de stat a 
răspuns ziarului

„înainte" din Brăila 
că pe viitor unitățile 
sale își vor transpor
ta imediat îngrășă- 
mintele. In ceea ce 
privește cantitățile 
care erau pe rampe, 
se arăta că ele au 
fost ridicate. Acest 
răspuns este însă in
firmat de fotografia 
alăturată. Așa cum se 
vede în fotografie, 
mormanele de îngră
șăminte chimice din 
apropierea rampei 
C.F.R. Brăila nu s-au 
urnit încă de la locul 
lor.

Se pune întreba
rea : beneficiarii că
rora le-au fost repar
tizate aceste îngrășă
minte chimice — 
gospodăriile agricole

de stat Măxineni, La- 
tinu, Siliștea din ra
ionul Brăila, Consi
liul agricol raional 
Măcin ș.a. — n-au 
nevoie de ele ? Dacă 
nu le fac trebuință, 
cine și de ce le-a re
partizat? Ingrășămin- 
tele și insectofungi- 
cidele lăsate pradă 
intemperiilor au cos
tat bani, pe care tre
buie să-i plătească cei 
vinovați. Sînt sigur că 
în felul acesta cei ce 
răspund de folosirea 
îngrășămintelor chi
mice vor ști pe vi
itor să le prețuiască 
așa cum trebuie și 
nu vor mai admite 
nici un fel de risipă.

A. PETRACHE 
tehnician
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ria decorativă a cunos
cut în ultima vreme o 
dezvoltare remarcabilă 
în țara noastră. De la 
micile obiecte de deco
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posibilități largi de adap
tare în lumina cerințelor 
actuale este conturată 
prin disciplinele de cul
tură tehnică generală, a- 
supra cărora accentul 
trebuie să fie sporit în 
mod considerabil.

în grupa de discipline 
de cultură tehnică gene
rală, unele, prin natura 
lor, sînt în mod necesar 
ample, deoarece au o sfe
ră foarte largă, rezultată 
din varietatea capitolelor 
care o compun, din mul
titudinea și complexitatea 
problemelor, din legătura 
pe care trebuie să o sta
bilească cu disciplinele de 
specialitate, din necesita
tea de a forma, ca prim 
început, gîndirea tehnică.

Se înțelege că pentru a 
limita volumul materiei, 
un curs de cultură tehni
că generală trebuie să-și 
păstreze caracterul de an
samblu, să trateze la fie
care capitol, la nivel co
respunzător și în lumina 
rezultatelor cercetărilor 
științifice la zi, proble
mele fundamentale pen
tru toți studenții, iar în 
dezvoltarea anumitor ca
pitole să țină seama de 
specificul facultății sau 
al secției. Sînt de părere 
că în felul acesta se asi
gură o mai ușoară acce
sibilitate ulterioară a 
problemelor de speciali
zare, chiar și o descon
gestionare a disciplinelor 
din acele secții. Axînd 
cursul pe principii și 
renunțînd la prea mul
te amănunte teoretice și 
constructive, se cîștigă în 
claritate, se ușurează asi
milarea, se asigură men
ținerea valabilității celor 
expuse timp mai înde
lungat în raport cu pro
gresul. în folosirea noțiu
nilor și relațiilor învățate 
de student la alte disci
pline, reeditarea demon
strațiilor ar prezenta o 
irosire de timp. în sfîrșit, 
supraaglomerarea unei 
discipline de cultură teh
nică generală cu demon
strații de detaliu ar duce 
la pierderea esențialului: 
perspectiva fenomenelor 
și claritatea concluziilor. 
Nu este acceptabilă nici 
renunțarea exagerată la 
demonstrații, deoarece a- 
ceasta ar duce la educa
ția greșită a gîndirii, în 
sensul de „a crede fără 
dovezi". Cred că la stabi
lirea timpului acordat u- 
nei discipline în planul de 
învățămînt, alături de 
amploarea cursului, ur
mează a fi luat în consi
derare gradul lui de uti
lizare pentru disciplinele 
care urmează.

Locul și amploarea 
proiectării, ca aspect al 
pregătirii în învățămîntul 
tehnic superior, consti
tuie, de asemenea, obiec
tul unor largi discu
ții pe plan mondial. 
După părerea mea, este 
necesar să se acorde o 
atenție mare proiectării, 
văzînd însă proiectarea 
prin prisma nivelului ac
tual al tehnicii. în pro
ducție, prin proiect, ingi
nerul calculează și expri
mă — prin desen — con
cepția obiectului de rea
lizat. Munca de detaliere 
și de desenare de amă
nunt se execută de pro
iectant! (fără diplomă de 
inginer) șl de desenatori. 
Putem accepta deci un 
număr mai redus de 
planșe, corect desenate, 
cu un conținut tehnlc- 
științlflc bogat, evitîn- 
du-se consumul de timp 
cu multă muncă brută, 
cu desene de detaliu care 
uneori chiar se repetă.

O componentă esențială 
a pregătirii tehnico-știin- 
țifice a viitoarelor oadre 
inginerești o constituie de 
asemenea munca în labo
ratorul institutului de 
învățămînt superior. Spo
rirea atenției asupra dis
ciplinelor de cultură teh
nică generală ridică pe

prim plan necesitatea 
dezvoltării cu precădere a 
laboratoarelor aferente.

Selecția viitorilor ingi
neri începe prin concursul 
de admitere în învăță- 
mîntul tehnic superior. 
Selecția riguroasă se con
tinuă însă pe întregul 
parcurs al studiului ; apar 
pe acest parcurs unele 
„praguri" care, în mod 
necesar, scot în mod preg
nant în evidență măsura 
în care aptitudinile și 
pregătirea sînt suficiente 
pentru depășirea lor. Sînt 
mulți respinși la discipli
nele matematice deoarece 
acestea fac, și trebuie să 
facă, o primă triere spre 
a se constata formarea 
judecății și însușirea te
meinică a acelor cuno
ștințe de bază care sînt 
necesare tuturor discipli
nelor care urmează, in
strument de atacare știin
țifică a tuturor probleme
lor. De obicei prima sesi
une de examen la „Orga
ne de mașini" se încheie 
la unele grupe cu note 
bune și foarte bune, fără 
pierderi, dar și cu mulți 
respinși — la unele facul
tăți — deoarece această 
verificare, element de 
joncțiune cu specialitatea, 
scoate la iveală lacunele 
studentului la toate disci
plinele anterioare — la
cune care fac imposibilă 
asimilarea disciplinei de 
organe de mașini. Așa 
cum arată o cercetare a- 
tentă, ajung aci încă unii 
studenți care au promo
vat alte discipline cu nota 
la limita inferioară — 
după repetări de examene 
și reexaminări, care, 
după părerea mea, ar tre
bui să nu mai existe. De
oarece elementele slabe 
constituie o frînă în învă- 
țămînt și în promovarea 
progresului în producție, 
trierea riguroasă repre
zintă un adevărat control 
de calitate.

Prin contribuția adusă 
la marile înfăptuiri socia
liste, tinerii absolvenți ai 
școlii noastre superioare 
dau continuu dovezi de 
capacitate și de pregăti
rea corespunzătoare. De
pistarea, urmărirea și sti
mularea elementelor bine 
dotate, cu dragoste pen
tru meseria aleasă, con
știente de datoria ce le 
revine — încă din timpul 
studiului — are în pre
zent valoarea unui puter
nic imperativ. Ajutarea 
dezvoltării posibilităților 
lor prin cercurile științi
fice studențești, atragerea 
elementelor foarte bune 
în colectivele de cerce
tare ale catedrelor, spori
rea numărului de proiec
te de diplomă cu caracter 
de cercetare legate even
tual de o practică finală 
într-un institut de cerce
tare științifică, mărirea 
orizontului cunoștințelor 
lor prin cursuri faculta
tive organizate pe pro
bleme care depășesc ca
drul cursurilor obișnuite 
— sînt tot atîtea căi pen
tru selectarea și formarea 
cadrelor de înalt nivel, 
înlocuirea treptată a e- 
fortului depus de cadrele 
didactice pentru aduce
rea studenților slabi la 
un nivel mai înalt — 
care de regulă rămîn to
tuși la limita inferioară 
sau cel mult mediocri — 
prin munca de orientare 
a studenților buni și foar
te buni spre nivelul de 
activitate cerut ingineru
lui de mîine — constituie, 
după părerea mea, o pro
blemă de economie de 
muncă înalt calificată în 
învățămînt, cu o mare 
eficacitate economică în 
producție. Este necesară 
apoi o susținută muncă 
de convingere a tineretu
lui, explicîndu-i-se că, 
după părăsirea facultății, 
are datoria să conttnue a 
învăța cu aceeași ardoa
re, practic și teoretic, a- 
jutat și stimulat de ca
drele mai în vîrstă.

rație interioară — ceramică, sticlă, 
imprimeuri, textile — pînă la obiec
tele de podoabă sau cadouri și ia 
decorația monumentală destinată 
arhitecturii și spațiilor verzi există 
astăzi realizări de o ținută și bun 
gust cu care ne putem mîndri. O- 
biectele de artă decorativă ale ar
tiștilor noștri sînt din ce în ce mai 
solicitate, iar la expozițiile de pre
tutindeni sînt apreciate și încunu
nate de succes. Mai mult poate 
decît alte domenii ale artei, arta 
decorativă dovedește din ce în ce 
mai mult legătura ei cu viața, cu 
spiritul modern, contemporan și cu 
tradiția în același timp.

Dacă, în general vorbind, suc
cesele amintite se datoresc în cea 
mai mare parte unui număr 
de artiști talentați — mulți din
tre ei tineri — și unei bune ori
entări primite din partea Uniunii 
Artiștilor Plastici, se poate spune 
totodată că ceea ce s-a realizat 
încă nu acoperă decît în mică mă
sură necesitățile, exigențele socie
tății noastre. Foarte multe din o- 
biectele de care am vorbit rămîn 
unicate, de care în ultimă instanță 
nu beneficiază decît colecționarii 
de artă sau muzeele. Altele sînt 
reproduse în serii foarte mici, 
de asemenea insuficiente, șl de 
cele mai multe ori inaccesibile ca 
preț. Iar cele mai multe, cele im
propriu numite „artizanat româ
nesc' și care se găsesc peste tot 
la prețuri derizorii, difuzînd pros
tul gust — acestea nu au nimic 
comun cu arta autentic româneas
că, cu concepția despre artă nici 
a creatorului cult, nici a celui 
popular.

„Artizanat' a însemnat întot
deauna obiectul de artă reprodus 
de meșteșugari după modelul ar
tiștilor. Aceste modele au circulat 
din tată în fiu, din generație în ge
nerație, transmițînd o dată cu meș
teșugul și credința în frumos, res
pectul pentru creație. Stau mărtu
rie în toate muzeele asemenea o- 
biecte, ilustrînd rafinamentul artiș
tilor din diferite epoci și circulația 
creației lor în cadrul civilizației res
pective. Obiectul de artizanat însă 
nu este destinat muzeului. El tre
buie să capete valoare prin circu
lație îndelungată.

Dezvoltarea istorică necesară a 
societății, avîntul uriaș al tehnicii 
și industrializării au produs alte
rarea în bună măsură a aspectului 
utilitar al artizanatului. Mașina a 
fost pusă să coasă, să facă oale, 
scaune, podoabe etc. S-au ivit 
creatorii care să conceapă frumo
sul pentru posibilitățile mașinii, 
menită să-l impună pe scară în
tinsă.

Obiectul de mînă, amenințat de

industrie, nu trebuie însd să dis
pară. In ambianța frumosului co
tidian absența lui se face tot mai 
simțită. A apărut necesitatea reîn
noirii tehnicii de mînă, capabilă să 
evite rigiditatea obiectului de ma
șină, să-i confere căldură, senti
ment, măiestrie, fantezie, rafina
ment și poezie. S-a ivit necesitatea 
unui artizanat care să răspundă 
înainte de toate nevoilor spirituale 
ale omului, ca și celelalte arte, ar
tizanatul viitorului căpătînd astfel 
sensuri de artă majoră.

Tradiția artei populare româ
nești asocia întotdeauna frumosul 
cu utilul, creatorii anonimi își afir
mau măiestria împodobind obiec
te de port, de uz casnic, unelte de 
muncă. Tradiția aceasta ar putea 
fi reînviată. O dată cu dispariția 
artizanatului utilitar s-au îndepăr
tat însă de aceste preocupări și 
artiștii creatori. Meșteșugari fără 
priceperea artei, solicitați de unii 
funcționari din comerț, au început

rajarea diletantismului și a lipsei 
de respect față de valoarea ta
lentului și a tradiției, față de ceea 
ce se cuvine omului de azi 1 Des
pre aceste obiecte pseudoartisti- 
ce, pseudofolclorice s-a scris pe 
larg în mai multe articole ante
rioare, subliniindu-se și daunele 
pe care le aduc. In rîndurile de 
față insist asupra altor aspecte — 
practice — ale problemei.

O punere în valoare și o evi
dențiere a adevăratei tradiții arti
zanale românești printr-un muzeu 
de artă decorativă, o reorganizare 
a muzeului de arheologie și a mu
zeului de artă populară ar antre
na publicul la cunoașterea valo
rilor proprii, caracteristice nouă. 
Respectul și dragostea pentru arta 
decorativă și schimbarea unor 
mentalități deformate asupra a- 
cesteia ar putea fi promovate și 
printr-o mai mare prețuire acor
dată obiectelor de bun gust rea
lizate de artiștii noștri, inclusiv

Să reabilităm
ARTIZANATUL!
să producă în 
serie mare un 
așa-zis artizanat 
destinat sensi
bilității vulgare. Artiștii au început 
să desconsidere și ei artizanatul, 
să-l disprețuiască, socotindu-1 artă 
inferioară, minoră.

Această mentalitate mai dăinuie 
încă la mulți. Dar cu sau fără voia 
unora, lucrurile merg mai departe. 
S-au ivit artiști care s-au apropiat 
treptat de ramuri intrate din păca
te în desuetudine : ceramică, sti
clă, tapiserie. A fost un prim pas. 
Drumul care mai e de parcurs este 
mult mai întins, căci este nevoie 
de reabilitarea noțiunii de artiza
nat, arătînd clar că, în primul 
rînd, nu orice atinge sensibilitatea 
în chip dulceag este artizanat : 
nici păsărelele din jenilie, nici 
dansatoarele din ipsos vopsit, nici 
străchinele din lemn pictat, nici că
suțele sau „aplicele" din lemn lus
truit. Ele sînt deșeuri ale unor con
cepții și producții bazate pe încu-

de Patriciu MATEESCU
prin acordarea 
exigentă a unor 
premii stimula
toare. Nu numai 

Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Casa Creației Populare, Uni
unea Artiștilor Plastici ar putea 
lua astfel de măsuri stimulative, 
dar și sfaturile populare, Minis
terul Comerțului Interior și cel 
al Comerțului Exterior. Expoziția 
de artă decorativă 1966 a fost or
ganizată cu scopul de a stimula 
obiectul de calitate destinat turiș
tilor. O.N.T., care este direct inte
resat, ar fi putut comanda și pre
mia acele obiecte care pot prezen
ta turistului, elocvent, valoarea 
creației românești.

Obiectele de artă decorativă sînt 
menite a intra tot mai mult în viața 
cotidiană. Pentru aceasta, pe lin
gă mentalitatea publicului, mai 
trebuie schimbată, în bună măsură, 
chiar mentalitatea unor artiști. 
Dacă s-au realizat și vor mai fi 
încă realizate unicate de valoare.

La Expoziția bienală de pictură și sculptură din sala Dalles Foto : Gh. Vințilă

UN OBIECTIV ACTUAL
AL CERCETĂRII ESTETICE:

este necesar ca artiștii să înțelea
gă că reproducerea obiectului de 
artă decorativă nu este degradan
tă, ci, dimpotrivă, multiplică însăși 
valoarea lui — prin circulație, 
sporind funcția spirituală pe care 
un astfel de obiect o implică, in- 
trînd în casele oamenilor iubitori 
de cultură. Pentru a înțelege a- 
ceasta, ei trebuie ajutați organi
zat ; de multe ori, obiectele de artă 
decorativă pe care artiștii le rea
lizează rămîn „splendori dubioa
se" din punct de vedere tehnic. Din 
lipsă de ateliere și de utila), ei nu 
pot aprofunda meșteșugul, fără de 
care obiectul nu-și poate recăpă
ta, prin reproducere, valoarea lui 
deplină. Aceste ateliere în mod 
normal ar trebui organizate și do
tate de fondul plastic, pentru a nu 
obliga artistul să-și amortizeze 
cheltuielile din prețul de cost al 
lucrărilor — și așa destul de în
cărcat și inaccesibil de multe ori. 
Pentru acoperirea necesităților și 
cantitative din ce în ce mai mari, 
atît ale comerțului interior cît și a 
celui exterior, se impune prelua
rea modelelor de la artiști de că
tre atelierele meșteșugărești orga
nizate, capabile de a face față 
unui lucru de mînă de calitate. In 
acest scop trebuie să se creeze un 
nou climat necesar dezvoltării și 
înțelegerii celor mai înaintate ex
presii ale artei contemporane, re
învierii artizanatului bazat pe func
ția estetică și necesitate spirituală.

Dacă un institut aparte nu poate 
lua ființă, atunci măcar programa 
învățămîntului artelor decorative 
să reflecte aceste preocupări. Ab
solvenții institutelor de arte plas
tice, secția ceramică, trebuie să 
știe să dea și la roată oala, dar și 
să construiască sculptural un vo
lum menit să decoreze o grădină. 
Cel ce învață textilele trebuie să 
știe și cum să facă o scoarță sau 
o stofă de mobilă, dar și cum să 
decoreze în genul tapiseriei mo
numentale holul unei clădiri pu
blice. Sînt, de asemenea, foar
te puțin abordate în spirit de
corativ — și chiar pe cale de dis
pariție — tehnica lemnului, a unor 
metale sau a emailurilor pe metal.

Activitatea absolvenților trebuie 
mai judicios dirijată. Absolvenți 
valoroși se pierd de multe ori prin 
repartizări necorespunzătoare. Rea
litatea este că sînt foarte puțini 
decoratori de calitate, față de ne
voile existente și mereu crescînde. 
Cred că acolo unde există condi
ții ar putea fi chiar create anumite 
centre de artă decorativă. Dacă 
am vorbit de o dezvoltare remar
cabilă a acestor arte în București, 
situația în provincie este adeseori 
critică. Situația ar merita să fie am
plu analizată și oricum s-ar impu
ne întărirea filialelor U.A.P. din pro
vincie ou abșolvenți ai secțiilor de 
artă decorativă. Ar fi utilă — aș 
spune chiar necesară — crearea u- 
nui centru ceramic la Constanța. Un 
atelier prevăzut cu un cuptor folo
sind argila de Medgidia ar crea 
posibilități atît pentru acoperirea 
nevoilor de ceramică mică, cît și, 
mai ales, în vederea mobilării i- 
menselor noi spații verzi cu volu
me decorative — fîntîni, sculpturi 
din gresie-ceramică. Doi sau trei 
absolvenți ar putea lucra perma
nent aici conlucrînd și cu alți ce- 
ramiști cu experiență. In încheiere, 
mă refer la problemele colaboră
rii, ale schimbului de experiență 
cu specialiști de peste hotare. Or
ganizarea unor seminarii sau sim
pozioane pe tema ceramicii mo
numentale i-ar antrena pe artiști 
pentru acoperirea, cel puțin în par
te, cu obiecte de agrement, a lito
ralului nostru. Investiții modeste ar 
aduce roade considerabile.

Arta decorativă, statornicită pe 
făgașul ei normal, poate contri
bui substanțial la înfrumusețarea 
vieții noastre astăzi, și, totodată, 
poate face din casele noastre, din 
orașele noastre, marele muzeu viu 
al viitorului. Dar pentru această 
trebuie s-o repunem în drepturile 
sale.

TRADIȚIA
GlNDIRII TEATRALE ROMÂNEȘTI

Un turneu al teatrelor naționale 
și o sesiune de comunicări științi
fice organizate în orașul Iași au 
încheiat manifestările prilejuite de 
împlinirea a 150 de ani de la pri
ma reprezentație teatrală în limba 
română. Participarea la sesiunea 
găzduită de filiala ieșeană a Aca
demiei, unde cercetători din dife
rite centre au comunicat rezultate 
ale investigațiilor lor în trecutul 
teatrului românesc, mi-a sugerat 
ideea articolului de fața.

Nu formularea unor considerații 
post-festive este scopul rîndurilor 
de mai jos, ci dorința de a expri
ma cîteva păreri privitoare la re
lația teatru—gîndlre teatrală și la 
evoluția acestei relații în istoria 
culturii noastre. Nu spun o nouta
te pentru specialiști, amintind că 
avem bogate, dar încă insuficient 
valorificate tradiții în domeniul 
gîndirii teatrale originale. Mai 
toți marii noștri oameni de cultură 
au înscris, programatic sau inci
dental, în aria lor de preocupări 
diferite probleme ale teatrului.

Începînd cu acei corifei, deschi
zători de drumuri în organizarea 
învățămîntului, presei, a teatrului 
în limba patriei, care au fost 
Gheorghe Asachi și Ion Heliade 
Râdulescu, continulnd cu clasicii 
V. Alecsandri, Al. Russo, C, Ne- 
gruzzi, B. P. Hașdeu, Al. Odobescu, 
I. L. Caragiale, M. Eminescu, G. 
Barițiu, I. Vulcan, pentru a ajunge 
la scriitorii și cărturarii secolului 
nostru, N. Iorga, Camil Petrescu, 
Liviu Rebreanu, G. Călinescu, Vic
tor Ion Popa, G. M. Zamfirescu, 
I. M. Sadoveanu, M. Sebastian și 
mulți alții, concepțiile despre tea

tru, generatoare de înnoiri, creș
teri, impulsuri, căutări s-au înlăn
țuit într-o neîntreruptă și unitară 
suită de aspirații naționale șl idea
luri estetice.

In paginile consacrate teatrului, 
scriitorii amintiți au lăsat prețioa
se mărturii asupra mișcării teatra
le a timpului lor, au schițat direc
țiile spre care se îndreptau ideile, 
au subliniat interferențele teatru
lui cu celelalte arte, au comparat 
teatrul nostru cu cel al altor po
poare, au intervenit în dezba
teri teoretice pe marginea diverse
lor curente și modalități teatrale, 
au creionat profilurile unor emi- 
nenți slujitori ai Thaliei (drama
turgi, regizori, actori), au comen
tat spectacole, au îndrumat cu 
prestigiu și competență gustul 
publicului.

In scrierile teatrale ale acestora 
se află germenii unei gîndiri scor
monitoare, expresie înaltă a geniu
lui artistic al poporului român. 
Este o adevărată datorie patrio
tică adunarea în volume antolo
gice a acelor pagini care atestă 
efervescența marilor spirite crea
toare, contribuția lor la afirmarea 
spiritualității poporului prin mijlo
cirea teatrului.

Nu trebuie să întoarcem spatele 
unui adevăr neplăcut și să ne a- 
măgim cu schimburi grațioase de 
amabilități. Este cazul să recu
noaștem că s-a făcut prea puțin 
pe linia valorificării acestei im
portante moșteniri, parte din ea 
cunoscută doar unui cerc res- 
trîns de specialiști. Cercetătorii 
au încă un vast cîmp de activita
te ; cercetarea amănunțită, riguros

științifică a presei și a unor ediții 
mai vechi se va solda cu rezul
tate fructuoase. Din miile de arti
cole risipite în presă timp de un 
secol și mai bine, din fondurile ar
hivistică și de manuscrise cercetate 
metodic se vor închega valoroase 
și utile culegeri de texte, conden- 
sînd esența opiniilor marilor noș
tri înaintași asupra fenomenului 
teatral.

Operînd cu un foarte fin spirit 
de selecție, autorii unor asemenea 
culegeri vor putea pune la înde- 
mîna publicului ediții alcătuite ști
ințific, în care cititorul să urmă
rească procesul de constituire a 
gîndirii teatrale românești, evolu
ția ei, trecerea de la forme inci
piente, primare, la forme superior 
sistematizate, la apariția unor mo
dalități proprii de a concepe tea
trul ; mă gîndeso la contribuția cu 
totul remarcabilă a lui Eminescu, 
Caragiale, Camil Petrescu, Ion Ma
rin Sadoveanu.

Asemenea valorificări și-ar do
vedi utilitatea pe mai multe pla
nuri : de un real ajutor ar ii pentru 
oamenii de teatru în activitatea 
lor teoretică și practică ; ar înar
ma pe actori cu o bogată zestre 
de idei absolut necesare înțelege
rii rostului teatrului în trecut și 
astăzi; ar scuti pe unii dintre re
gizorii noștri de a „descoperi* a- 
merici vechi sau de a forța uși 
deschise și părăsite de cîteva de
cenii Mari servicii ar aduce și 
celor care se ocupă de studierea 
istoriei teatrului, înlesnindu-le de
pășirea fazei istorismului mărunt 
și trecerea la elaborarea unor sin
teze, a unor studii în care simpla 
înfățișare — aș putea spune teh

nicistă — a fenomenelor să fie în
locuită cu interpretarea estetică ; 
ar crește astfel prestigiul lucrări
lor de specialitate și s-ar afirma 
mai susținut școala românească 
de teatrologie.

Pledînd pentru valorificarea sis
tematică a gîndirii teatrale româ
nești, pledăm pentru aducerea în 
conștiința publicului a unor as
pecte mai puțin cunoscute din ac
tivitatea unor creatori iluștri. Aceș
tia ne oferă pilda înaltului lor spi
rit de dăruire pentru cauza culturii 
teatrale, pentru dezvoltarea și în
florirea ei, pentru originalitate în 
creația teatrală, pentru fantezie și 
bun gust.

Cunoașterea și popularizarea 
mai intensă a acestor tradiții va 
ajuta publicul larg să înțeleagă aă 
mirajul teatrului nu începe și nu 
sfîrșește în sala de spectacol; a- 
colo este laboratorul, locul unde 
se săvîrșește actul scenic propriu- 
zis. In realitate însă teatrul are o 
bază mult mai largă de gîndire și 
elaborare, implicații mai adinei în 
conștiința omului și contribuții mai 
întinse la cultura unei țări. Este
tica este aceea care-1 introduce 
pe spectator în resorturile intime 
ale teatrului, obișnuindu-1 să me
diteze asupra acestei arte, facili- 
tîndu-i înțelegerea complexă a 
multiplelor ei componente.

In opera de valorificare a con
cepțiilor teatrale românești există, 
după părerea mea, un larg cîmp 
de acțiune — și aceasta ar răs
punde, neîndoios, preocupărilor și 
cerințelor tot mai elevate ale mi
lioanelor de spectatori și cititori.

Mihai FLOREA

»
• Teatrul de operă și balet : COSI FAN TUTTE
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PAGANINI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Come
dia) : EURIDICE — 19,30, (sala Studio) : CASTI- 
LIANA — 15,30, NUNTA ÎNSÎNGERATĂ — 20.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): D-ALE CARNAVALULUI
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL 
OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara’ (sala Magheru) : PA
TIMI (premieră) — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Sala Palatului) : 
PAHARUL CU APA — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : AȘA SE JOACA PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R. S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

B CINEMA |
• 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 com
pletarea Pe urmele unui reportaj).
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : REPUBLICA
— 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.
• HEIDI, FETIȚA MUNȚILOR — 10; 12; 14, 
PĂIANJENII (ambele serii) — 16,30; 19,30 : CINE
MATECA.
• NEVESTE PERICULOASE : TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• RÎDEM 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.
a 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. 
a PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
a ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30; 15,15; 18; 
20,45.
a DRUMUL SPRE SUCCES — BELȘUG ȘI CALI
TATE — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 — DOUĂ 
ORAȘE — CANTONAMENTUL — APELE ÎN 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.
8 POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Orizont științific 
nr. 7) — 14; 16; 18; 20.
a MOȘ GERILĂ : DACIA (completare Pisicuța) — 
8,45 — 21 în continuare, MUNCA (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național 
ai organizației de pionieri) — 16; 18,15; 20,30.
a FALSTAFF : BUZEȘTI — 15; 17,45; 20,30.
a FAUST XX : PACEA (completare Scoica) — 
15,45; 18; 20,15, ARTA (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat in regiunea Hunedoara)
— 9; 12; 15; 18; 20,45.
a CUMBITE : GRIVIȚA (completare Două orașe)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : BUCEGI - 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
a 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.
a BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : UNIREA — 16; 
19,30, POPULAR — 16; 19,30, LIRA — 16; 19,30. 
e FEMEILE : FLACĂRA (completare Jocul) — 
15,30; 18; 20,30.
a MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
a OMUL DIN RIO : VITAN (completare Vox 
Maris) — 15: 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20.30. 
a ANUNȚ MATRIMONIAL : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
a CIMARON — cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30: 
18; 20,30.
a WARLOCK — cinemascop : COSMOS — 15,30; 
18; 20,30.
a GIUSEPPE LA VARȘOVIA : VOLGA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, RAHOVA (completare Orizont 
științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
a DIPLOMATUL GOL : PROGRESUL (completare 
Mimetism) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII 
(completare Pata) — 15,30; 18; 20,30.
a ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : COTROCENI
— 10,30; 15; 19.

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar :
— Mici interpreți, mari speranțe.
— întîlnire cu eroi îndrăgiți din filme 

românești.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,25 — Cincisprezece minute cu iluzionistul 

italian Genaro Trevizan.
19.40 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — „în ianuarie... e iulie iar" — montaj 

din melodiile lui Lopez.
21.40 — Contrapunct ritmic cu formația con

dusă de Richard Oșanitzki.
22,00 — Filmul serial „Baronul".
22,50 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

HCONCERTEț

în concertul de azi (ora 20), din studioul Radio- 
televiziunii, orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu”, dirijată de Mircea Cristescu ' 
prezintă „Variațiuni simfonice" de Ludovic Feld- I 
man și „Diversiuni pe o ternă" pentru orchestră I 
și pian (mina stingă) de Benjamin Britten (solist • 
Yonty Solomon — Anglia) și Simfonia a IlI-a cu 
orgă de Saint Saens (la orgă : Helmut Plattner).
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Sesiunea Comisiei mixte 
româno-iugoslave 

de colaborare economică
în zilele de 12 și 13 ianuarie 1967 

au avut loc la București lucrările 
celei de a IlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabo
rare economică.

Comisia a examinat îndeplinirea 
hotărîrilor sesiunii precedente, con- 
statînd că au fost obținute impor
tante succese în dezvoltarea cola
borării economice și schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări. 
Prevederile Acordului comercial pe 
perioada 1961—1965 au fost reali
zate și depășite, iar noul Acord de 
durată pînă în 1970, cît și proto
coalele comerciale anuale pe 1966 
și 1967 prevăd în continuare creș
teri substanțiale, an de an, ale vo
lumului livrărilor reciproce de 
mărfuri.

A fost examinat raportul Comi
siei mixte româno-iugoslave pentru 
construirea Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de Fier, 
constatîndu-se că rezultatele obți
nute pînă în prezent au creat pre
misele necesare pentru ca acest im
portant obiectiv să fie executat în 
termenele stabilite prin Acordul 
dintre guvernele României și Iu
goslaviei.

De asemenea, au fost analizate 
noi posibilități de lărgire în conti
nuare a colaborării economice bi
laterale, stabilindu-se o serie de 
măsuri, îndeosebi în industria ex
tractivă, industria metalurgică și 
construcțiile de mașini, precum și 
în domeniul transporturilor, teleco
municațiilor și turismului.

în dorința de a determina noi 
căi pentru extinderea colaborării 
dintre industriile celor două țări, 
ținînd seama de condițiile favora
bile pe care le creează în acest scop 
procesul pronunțat de diversificare 
și de ridicare neîncetată a nivelu
lui tehnic-calitativ al producției 
ce are loc în economia României și

Iugoslaviei, comisia a analizat po
sibilitățile și a stabilit un program 
de măsuri pentru organizarea și 
dezvoltarea cooperării industriale 
dintre cele două țări.

Documentele încheiate ca rezul
tat al lucrărilor actualei sesiuni au 
fost semnate din partea română 
de Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
iar din partea iugoslavă de Alek
sandar Grlicikov, membru al Vecei 
Executive Federale.

La semnare au asistat Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Iakșa Petrici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
experții celor două delegații guver
namentale.

PLECAREA DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE IUGOSLAVE

Vineri seara a părăsit Capitala, 
delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, condusă de Aleksandar 
Grlicikov, membru al Vecei Exe
cutive Federale, care a participat 
la lucrările celei de-a IlI-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugosla
ve de colaborare economică. La 
plecare, în Gara de Nord, delega
ția a fost condusă de Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, cadre de conducere ale unor 
ministere și instituții centrale. Au 
fost prezenți Iakșa Petrici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

Cronica z'^e‘
Vineri, 13 ianuarie, a plecat spre 

patrie, delegația oficială a Aso
ciației ziariștilor din întreaga Chi
nă care, la invitația Uniunii zia
riștilor din Republica Socialistă 
România, a făcut o vizită în țara 
noastră. Delegația a fost condusă 
de Tai Du-jen, membru al Con
siliului permanent al Asociației 
ziariștilor din întreaga Chină, 
șeful secției de politică și pro
pagandă a ziarului „Jenminjibao". 
La plecare, delegația a fost con
dusă de Mircea Rădulescu, vice
președinte al Uniunii ziariștilor, 
și de alți reprezentanți ai presei 
române. A fost prezent Van Tun, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București.

★

După un turneu de o lună de 
zile în Republica Populară Chine
ză, Ansamblul de cîntece și dan
suri al Forțelor Armate s-a îna
poiat vineri dimineața în Capitală. 
La sosire în Gara de Nord, artiștii 
români au fost salutați de repre
zentanți ai Ministerului Forțelor 
Armate și Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, de actori 
ai marilor ansambluri bucurește- 
ne, precum și de reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

*
Ambasadorul Indiei la Bucu

rești, K. R. F. Khilnani a oferit 
vineri după amiază un cocteil la 
sediul ambasadei. Invitații — re
prezentanți ai unor organe de pre
să centrale și ai Ministerului Afa
cerilor Externe, corespondenți de 
presă străini și atașați culturali 
acreditați la București, au vizionat 
apoi un program de filme docu
mentare indiene.

★

La seara culturală belgiană, or
ganizată vineri de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul programu
lui de schimburi culturale dintre 
România și Belgia, a fost pre
zentat un ciclu de filme docu
mentare redînd imagini ale artei 
belgiene, clasice și moderne. Au 
participat Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, precum și un numeros 
public. Printre asistenți se aflau, 
de asemenea, Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București, 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București.

(Agerpres)

Artista Elvira Popescu 
a trimis, din Paris, o te
legramă redacției noas
tre prin care roagă să 
dăm expresie — în co
loanele ziarului — pro
fundului regret și condo- 
leanțelor sale cu prilejul 
Încetării din viață a ma
relui actor român Ion 
Iancovescu.

Semnarea acordului cultural 
româno-olandez

La Ministerul Afacerilor Exter
ne a avut loc vineri dimineața 
semnarea acordului cultural româ- 
no-olandez.

Acordul a fost semnat de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, și de Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe al O- 
landei.

La semnare au fost prezenți 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, George Macovescu și 
Vasile Gliga, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, Jean Lives- 
cu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, George 
Elian, ambasadorul României în

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 
ELIBERĂRII VARȘOVIEI

i
Cu prilejul celei de-a XXII-a 

aniversări a eliberării Varșoviei, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Wieslaw Sobierajski, a orga
nizat vineri, în saloanele ambasa
dei, o întîlnire prietenească. După 
cuvîntul ambasadorului despre în
semnătatea acestui eveniment în 
istoria poporului polonez, au fost 
prezentate două filme dedicate 
Varșoviei și cetățenilor ei. Cei pre
zenți, printre care se aflau Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, oameni de cultu
ră, ziariști, au vizitat apoi o expo
ziție de fotografii, organizată cu 
acest prilej, înfățișînd diferite as
pecte din Varșovia.

Olanda, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și Joonkheer J. A. de Ra- 
nitz, M. Jan Meijer, P. J. Polak și 
baron van Voorst tot Voorst, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe al Olandei. Au 
fost de față ambasadorul Olandei 
la București, Joost B. Haverkorn 
van Rijsewijk, și membri ai am
basadei.

★

La amiază, ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Joseph Luns, 
împreună cu persoanele care îl 
însoțesc, a părăsit Capitala, ple- 
cînd într-o călătorie în regiunea 
Brașov. Oaspetele este însoțit de 
George Elian, ambasadorul Româ
niei în Olanda, și Vasile Șandru, 
directorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, precum 
și de ambasadorul Olandei la 
București, Joost B. Haverkorn van 
Rijsewijk.

ttineu in cinstea 

ministrului de externe 

al Olandei

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
oferit vineri seara, Ia Brașov, un 
dineu în cinstea ministrului afa
cerilor externe al Olandei, Joseph 
Luns. Au luat parte Corneliu Mă
nescu, Ion Mărcuș, președintele 
Sfatului popular regional Brașov, 
precum și persoanele care îl în
soțesc pe oaspete.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA

Fabrica fără ferestre
Am lost de multe ori 

la Csepel — Combinatul 
metalurgic de pe insula 
cu același nume — și de 
fiecare dată am aflat lu
cruri noi, transformări în 
această cetate a indus
triei din Ungaria popu
lară. Zilele trecute am 
vizitat cea mai nouă uni
tate a combinatului, „fa
brica fără ferestre", cum 
îi spun muncitorii de la 
Csepel.

Lungă de 100 metri, clă
direa pare bizară, oare
cum neterminată, făcînd 
impresia unui vast depo
zit. Dar de îndată ce-i 
treci pragul, această im
presie dispare. Interiorul 
e primitor și plăcut. La 
început te afli într-o mo
dernă sală de așteptare. 
Pe fotolii așezate în jurul 
unor măsuțe joase, băr
bați îmbrăcați în halate 
de culoare galbenă, ver
zuie sau azurie, discută, 
așteptînd să intre în fa
brică. însoțit de ingine
rul șef, m-am pregătit să 
intru în fabrica proprlu- 
zisă...

...O sonerie i-a pus în 
mișcare pe toți cei din 
hol. Am pornit îm
preună spre o ușă late
rală, prin oare am pătruns

într-un coridor mic. Aici 
ne-am oprit.

— Așteptăm să se facă 
presiunea cuvenită pentru 
deschiderea ușii, mă lă
murește însoțitorul meu.

După cîteva secunde 
ușa s-a dat înlături și 
grupul nostru a pătruns 
într-o sală mare cît un te
ren de fotbal. Este noua 
secție sau fabrică — cum 
o denumesc muncitorii de 
aici — destinată construc
ției de mașini de mare

Mașinile funcționează 
fără zgomot, muncitorii le 
supraveghează. Hala pare 
un vast laborator. De alt
fel șl unitatea de măsură 
frecvent folosită aici este 
una de laborator — mi
cronul. Inginerul-șef, Tari 
Antal, face o demonstra
ție : ia un fir de păr și li 
măsoară diametrul : 60 de 
microni.

— Mașinile pe care le 
fabricăm au o tole
ranță de numai 2 microni.

CORESPONDENȚĂ 
DIN BUDAPESTA

precizie. Deși clădirea 
n-are nici o fereastră, în 
interior lumina e ca afară. 
Pretutindeni domnesc li
niștea și curățenia. Tem
peratura de plus 20°, cu 
o variație de cel mult o 
jumătate de grad, se va 
menține și în cursul verii. 
Izolarea e perfectă, iar 
instalația de condiționare 
a aerului funcționează 
bine. în interior presiunea 
aerului este mai mare 
decît cea normală pentru 
a nu permite pătrunderea 
nici unui firicel de praf.

ne spune el. Producem 
mașini de rectificat file- 
turi. Alături, alte instalații 
lucrează pe bază de pro
gram.

Una dintre acestea, im
portate de la firma vest- 
germană „Krupp", a dat 
colectivului de aici multă 
bătaie de cap. Lucra un 
timp cu precizie, pentru 
ca brusc s-o ia razna și 
să revină apoi din nou Ia 
normal. Au fost întrebați 
și specialiștii de la 
„Krupp" despre defecțiu

nea ivită, dat nu 1 s-a 
găsit cauza. Intîmplâtor 
s-a descoperit că necazul 
provenea de la o macara 
ce trecea pe deasupra 
mașinii și influența apa
ratura electronică care o 
dirija — mi-a spus, rîzlnd, 
rectificatorul Hajdu Bela.

In noua secție sînt ma
șini de înaltă precizie. De 
aceea, fără muncitori cu o 
înaltă calificare nu s-ai 
fi putut realiza asemenea 
piese de precizie. Cadrele 
trebuiau bine pregătite, 
în acest scop, încă în 
urmă cu aproape doi ani, 
conducerea fabricii a se
lecționat cadre dintre cele 
mai bune pe care le-a în
drumat să urmeze un curs 
special. Mulți dintre lu
crătorii fabricii își perfec
ționează acum cunoștin
țele la liceul industrial 
sau la Institutul politeh
nic. ț

Noua fabrică e prima 
de acest fel din R. P. Un
gară. în viitorul apropiat 
alte instalații se vor a- 
dăuga celor de care dis
pune acum, contribuind 
la creșterea producției 
de mașini de înaltă pre
cizie.

Aurel POP

AU ÎNVINS PILOȚII

PLECAREA UNEI DELEGAȚII A. R. L. U. S. 
LA MOSCOVA

O delegație a Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică a plecat vineri 
la Moscova pentru a semna pla
nul de colaborare pe anul 1967- cu 
Asociația de prietenie sovieto-ro- 
mână. Delegația este condusă de 
Ion Moraru, membru al Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, au

fost prezenți Marin Florea Iones- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Octav Livezea
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
activiști A.R.L.U.S.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai ambasadei U.R.S.S. la 
București.

(Agerpres)

Timpul probatul pentru zilele 
de 15, 16 și 17 ianuarie. In țară : 
Vremea se menține rece, excep- 
tînd vestul țării, unde temporar 
se va încălzi. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipita
ții locale, mai ales sub formă de 
ninsoare. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, 
iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Ceață locală. în 
București: Vreme în general 
rece. Cerul va fi mai mult no
ros, favorabil ninsorii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Campionatul mondial
de handbal

• IERI, LA BURLANGE: ROMANIA
• ECHIPA U.R.S.S. A FURNIZAT

BORLANGE (prin 
telefon de la trimisul 
nostru). — Vineri, în 
a doua zi a prelimi
nariilor campionatu
lui mondial masculin 
de handbal, reprezen
tativa României a ju
cat la Bârlange în 
compania echipei 
Canadei. Deși lipsită 
de aportul cîtorva ti
tulari (Gruia, Costa- 
che II, Redl), forma
ția română a fost net 
superioară, cîștigînd 
cu scorul de 27—3 
(9—1). Diferența pu
tea fi și mai catego
rică dacă, mai ales 
în prima parte a în- 
tîlnirii, handbaliștii 
noștri nu ar fi ratat 
numeroase ocazii 
clare de a înscrie 
(din cele 32 de șu
turi

în această perioadă, 
numai 9 și-au atins 
ținta). Canadienii au 
înscris primul punct 
cu 3 minute înaintea 
încheierii reprizei, 
prin Drake.

După reluare, hand
baliștii români au ac
ționat cu mai multă 
vigoare și precizie și, 
in consecință, scorul 
a luat treptat propor
ții. în minutul 41 ta
bela de marcaj 
ca 
pă 
de 
nă 
tide! ei au mai în
scris încă trei punc
te. Cel mai „produc
tiv* jucător român în 
acest meci, Iacob, a 
înscris 8 puncte, ce
lelalte fiind realizate 
de Gatu (7), Moser

13—1, iar 
încă un 
oră 24—3. 
la sfîrșitul

indi- 
du- 

sfert 
Pî- 

pai-

CANADA 27-3
PRIMA SURPRIZA

puncte în grupa 
a
Pe

află

preliminarii- 
primul loc 
selecționata 
care iert a 
prima sur- 
campionatu-

Pe scurt
de peste hotare

a doua rundă• în
nai masculin de șah ___ ...__
mondial de la Vrnjacka Banja (Iu
goslavia), campionul român Florin 
Gheorghiu a remizat, după 21 de mu
tări, cu marele maestru iugoslav Ma- 
tanovioi. Același rezultat a fost con
semnat și în partidele : Pachman— 
Lengyel și Hindle—Guarsson. Haman 
a pierdut la Vizantiades, iar Barczay 
a întrerupt la Fuchs șl Bilek la 
Vacko. în olasament conduce Mohr- 
lock cu 1,5 puncte, urmat de Vizan
tiades — 1 (1) puncte, Gheorghiu, Ma- 
tanovici, Pachman, Kostro, Hamal și 
Lengyel cu cite 1 punct fiecare.

a turneului zo- 
pentru titlul

în legătură cu cea 
mai mare grevă a pi- 
loților din istoria Aus
traliei, ziarul vest-ger- 
man „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" publică 
următorul articol al 
corespondentului său 
Ia Melbourne, B. 
Behrsing :

„O pierdere de 45 
milioane mărci (calcu
lată în valută vest-ger- 
mană) pentru „Qantas 
Empire Airways", cea 
mai mare societate de 
transporturi aeriene din 
Australia, și un com
promis între guvernul 
australian și Federația 
piloților australieni 
prevăzînd anumite asi
gurări pentru persona
lul navigant de cursă 
lungă — iată rezulta
tul celei mai mari gre
ve a piloților din isto
ria aeronauticii aus
traliene. Timp de 27 
de zile, 414 piloți ai 
societății „Qantas Em
pire Airways" au re
fuzat să se urce în 
carlingă.

Zilele acestea, „Qan
tas" este pe cale de 
a readuce în stare de 
folosință flota ei for
mată din 28 de avioa
ne eu reacție și cu eli
ce, care, după cum se 
spune aici, «a fost pusă 
la naftalină». Deocam
dată traficul a fost re
deschis numai pe lini
ile principale, și aces
tea funcționează în
proporție de 60 la sută 
din capacitatea lor.
Societatea a dat asigu
rări că în a doua
jumătate a lunii ianua
rie, traficul va fi din 
nou normalizat.

«Armistițiul» între 
piloți și guvernul aus
tralian a intervenit li
teralmente în ultima 
clipă, atunci cînd a de
venit iminentă aplica
rea de către guvern a 
unor măsuri drastice 
împotriva piloților și 
cînd greva a început 
să capete un caracter 
nefast pentru societa
te. Dar abia s-a termi
nat această grevă, și 
iată că un nou con
flict își aruncă umbra 
asupra transporturilor 
aeriene australiene. 
Este aproape cert 
că acum o grevă 
a piloților amenin
ță încă două din
tre cele mai mari so
cietăți de transporturi 
aeriene interne din 
Australia — Ansett- 
ANA și TAA. Proble
ma va deveni acută în 
săptămînile următoare; 
Aceste două societăți 
intenționează să-și tri
mită piloții în Califor
nia, pentru a urma un 
curs de perfecționare. 
Federația a dat însă 
membrilor el indicația 
să nu participe la a- 
ceste cursuri atîta 
timp cît' conflictul nu 
va fi rezolvat într-un 
mod satisfăcător.

La terminarea gre
vei piloților de cursă 
lungă, mulți australi
eni au respirat ușurați, 
pentru că nici un con
flict de muncă nu stîr- 
nește în Australia mai 
multă îngrijorare de
cît cele din transpor
tul aerian care consti
tuie sistemul de legă
tură între acest con
tinent și lumea încon
jurătoare. Izolarea geo

grafică a Australiei a 
fost din totdeauna una 
din principalele ei 
probleme.

Piloții nu fac un se
cret din faptul că 
compromisul realizat 
reprezintă pentru ei o 
mare victorie. Practic, 
acest compromis a 
fost încheiat între ei 
și guvern. Iar acest 
lucru l-au urmărit de 
la bun început pentru 
că, după părerea lor, 
conducerea societății 
de transporturi consti
tuie un partener in
competent pentru du
cerea de tratative.

Ce au obținut pilo- 
tii ? în primul rînd au 
obținut o majorare con
siderabilă a salariilor, 
în al doilea rînd, după 
părerea unor cercuri 
bine informate din 
Canberra, guvernul nu 
va mai prezenta în 
Darlament, după cum a 
amenințat, o lege potri
vit căreia Federația 
piloților australieni să 
fie supusă sistemului 
tribunalelor de arbitraj 
în conflicte de muncă, 
în curînd — și aceas
ta constituie, de ase
menea, un punct cîști
gat de Federație — se 
va forma o comisie în 
care conducerea socie
tății „Qantas" și piloții 
vor fi reprezentat! în 
mod egal, comisie care, 
sub președinția unui 
mediator independent, 
va elabora o formă 
nouă a contractului de 
muncă pentru piloți. 
Tratativele pentru ela
borarea acestui con
tract de muncă urmea
ză să înceapă la 13 
martie".

Conferință economică 
organizată de P. C. L

ROMA 13 (Agerpres). — La Mi
lano se desfășoară lucrările unei 
conferințe, organizată din iniția
tiva Partidului Comunist Italian, 
avînd ca temă : „Pentru un pro
gram economic care să răspundă 
necesităților nordului Italiei". în 
luna decembrie a anului trecut a 
avut loc o reuniune asemănătoa
re, în cadrul căreia s-a analizat 
situația economică a sudului tării, 
regiune care prezintă, după cum 
se știe, un mare decalaj fată de 
restul Italiei în ce privește econo
mia și viata socială. La conferin
ța de la Milano se discută proble
me privind înfăptuirea planului 
de dezvoltare economică, nivelul 
de trai al maselor de oameni ai 
muncii și posibilitățile cuprinderii 
în producție a unui număr cît mai 
mare de muncitori.

Comisia Euratom 
încetează 
colaborarea cu Belgia

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Comisia Euratom-ului a înștiințat 
Comisariatul belgian pentru ener
gia atomică că, începînd de la 1 
ianuarie 1968, încetează colabora
rea cu acesta. Hotărîrea atrage a- 
nularea contractului pe care Eura- 
tom-ul îl încheiase cu Belgia în 
legătură cu efectuarea în comun a 
unor cercetări asupra reactorului 
atomic de la Mol.

în cercurile politice din Bruxel
les se consideră că Euratom-ul a 
luat această măaură întrucît Con
siliul Ministerial al C.E.E. nu a vo
tat pentru această organizație de
cît un buget provizoriu pe anul 
1967, deși programul ei financiar 
pe cinci ani a expirat la 31 decem
brie 1966. De asemenea, mandatul 
actualei Comisii a Euratom-ului 
nu a fost reînnoit de la începutul 
anului 1966.

• La tradiționalul turneu interna
țional de șah de la Bewervljk, re
prezentantul României Teodor Ghițes- 
cu a remizat în runda a doua cu da
nezul Larsen. Marele maestru sovietic 
Spasski a cîștigat la Kupers, iar par
tidele Langeveg—Kavalek și Van 
Get—Llutikov s-au întrerupt. Tezaur descoperit 

la Gottwaldov

expediate de
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Fază din meciul România — R. D. Germană
Jeletoto r U.P.I. — Agerpres

(5), Nloa (3), Oțelea 
(2) și Guneș (2). în 
meciul de ieri, antre
norii noștri au folosit 
următorii jucători: 
Penu, Nioa, Moser, 
Lieu, Samungl, Iacob, 
Oțelea, Gațu, Goran 
și Guneș. în urma a- 
cestei victorii, echipa 
României a totalizat 
trei 
C 
lor.
se
U.R.S.S., 
furnizat 
priză a 
lui, obținînd o cate
gorică victorie în par
tida cu R.D. Germa
nă: 27—17 (12—8).

Astăzi este zi de 
odihnă. Duminică, în- 
cepind de la ora 
18, selecționata țârii 
noastre va susține la 
Stockholm, în compa
nia echipei U.R.S.S. 
ultimul joc din ca
drul preliminariilor, 
decisiv pentru ocupa
rea primelor două 
locuri în grupa C și, 
prin urmare, pentru 
calificarea în etapa 
următoare a competi
ției. Desfășurarea me
ciului va ii transmisă 
în întregime la radio, 
pe programul I.

REZULTA- 
ziua a doua : 
A: Suedia

— Elveția 19—16 
(10—8) Iugoslavia
— Polonia 22—17
(14—8); grupa B : 
Ungaria — Norve
gia 15—11 (7—7) ;
R. F. Germană — Ja
ponia 38—27 (17—12); 
grupa D : Cehoslova
cia — Tunis 23—10 
(13—4); Danemarca — 
Franța 9—8 (2—3).

• Proba de 20 km din cadrul con
cursului de biatlon de la Saalfelden 
(Austria) a revenit englezului Hotley 
cu timpul de lh52'31’', urmat de con- 
curenții români Gh. Vilmos (lh53'52"), 
N. Bărbășescu (lh57'30”) șl I. Țeposu 
(lh58'36'’). Duminică se dispută proba 
de ștafetă 4X7,5 km.

• Selecționatele de hochei pe ghea
ță ale U.R.S.S. și Canadei au susținut 
o nouă întîlnire la Kitchener (Onta
rio). De data aceasta au învins ho- 
chedștii sovietici cu scorul de 5—3 
(0—1, 4—2, 1—0).

• Rezultate din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni’ la baschet: mascu
lin î Real Madrid—Lokomotiv Sofia 
85—52 (36—28) ; Slavia Praga — Vor- 
wărts Leipzig 80—63 (36—24) ; Olym
pia Liubliana — Villeurbanne 87—78 
(45—47) ; feminin : D.H.F.K. Leipzig— 
Akademik Sofia 50—70 (20—31) ; Spar
ta Praga — Recoaro Vicenza 75—52 
(36—24).

• în localitatea Skara (Suedia) a 
avut loc meciul de tenis de masă 
Suedia — Anglia. Victoria a revenit 
oaspeților cu 5—4.

• în cadrul „Cupei Cupelor" la 
baschet (masculin), formația Maccabi 
Tel Aviv a dispus de Aris Salonic 
(Grecia) cu scorul de 101—71 (49—29).

LOTO
Tragerea din 13 ianuarie 1967 :

58 76 3 31 21 55 44 62 46 70 6 83 
Fond de premii: 1122 544 lei.

Anuarul „Viitorul 

științei"

La Moscova a apărut pri
mul număr al anuarului „Vii
torul științei", consacrat pers
pectivelor, ipotezelor, proble
melor științifice nerezolvate 
încă.

In primul număr acad. Igor 
Tamm, laureat al premiului 
Nobel, relatează despre situația 
și perspectivele fizicii particu
lelor elementare. Acad. Ev- 
gheni Zaboiski se ocupă de 
căile studierii plasmei. Alte 
articole se ocupă de viito
rul sintezei și studierii ele
mentelor transuranice, de 
energetica viitorului, de prin
cipala problemă a cosmo- 
goniei — originea stelelor și 
galaxiilor, care după părerea 
acad. Ambarțumian va fi re
zolvată în următorul deceniu.

Cititorii sînt conduși de au
torii articolelor într-un la
borator lunar și într-o uzină 
metalurgică a viitorului, cu
nosc perspectivele radiocomu- 
nicațiilor prin Cosmos. La 
noua publicație își dau con
cursul și o serie de persona
lități marcante ale vieții știin
țifice din străinătate.

Această bicicletă pe schiuri con
struită la o fabrică din Byd
goszcz (R. P. Polonă) poate a- 
tinge o viteză de 70 km pe oră

Record: 56 de ore 

pe un cablu

Un record cu totul neobiș
nuit a stabilit tînărul suedez 
Soeren Rahlen, în vîrstă de 
19 ani. El a rămas treaz timp 
de 56 de ore și 16 minute, pe 
un cablu suspendat între cer 
și pămînt. In cele din urmă 
oboseala l-a răpus și Soeren 
s-a trezit pe pămînt, fără însă 
să fi suferit contuziuni.

Cu prilejul unor lucrări de 
canalizare, în orașul Gottwal
dov din R. S. Cehoslovacă a 
fost găsit un tezaur cuprin- 
zînd ducați de aur și taleri de 
argint din perioada războiului 
de 30 de ani. Cea mai veche 
dintre monede datează din a- 
nul 1567,

Avertisment la adresa 

fumătorilor

J ohn Gardner, ministrul 
sănătății, educației și asigură
rilor sociale al S.U.A., a re
comandat ca fabricile de țigări 
americane să menționeze pe 
pachete și reclame conținutul 
de gudron și nicotină al pro
duselor lor. (In prezent, fabri
cile americane sînt obligate să 
imprime pe pachetele de ți
gări următorul avertisment: 
fumatul de țigări poate crea 
un risc pentru sănătatea dv.).

In același timp, Gardner 
și-a exprimat părerea că atît 
timp cît țigările vor conți
ne substanțe nocive, singura 
cale de a elimina riscurile fu
matului ar consta într-un pro
gram educativ care să încu
rajeze oamenii să se lase de 
fumat.



Aspectul actual al penetrației ECRAN
capitalului american 

in economia vest-europeană
(Urmare din pag. I)

tiilor americane în industriile de 
perspectivă, a căror piață în ex
pansiune oferă profituri sigure. 
Este cazul industriei mașinilor 
electronice de calculat, a petrolului 
și chimice, de automobile etc. Par
tea investițiilor americane este de 
90—100 la sută în industriile fran
ceze de mașini de calculat electro
nice, de cauciuc sintetic, de pro
duse fotografice.

Aceste cifre sînt grăitoare. Dar 
pentru a aprecia amploarea sco
purilor urmărite și a ne da 
seama de strategia monopolu
rilor din S.U.A. este necesar să 
ne referim la acțiunile lor pe sca
ra întregii Europe occidentale. Ob
servăm în acest caz că pe
netrația în anumite ramuri de 
producție a făcut pași importanți. 
In industria de automobile infil
trarea capitalului american s-a 
accentuat ea urmare a extinderii 
filialelor vest-europene ale lui 
„General Motors" și „Ford“ și a 
implantărilor grupului „Chrysler", 
care în 1963 a obtinut controlul a- 
supra firmei franceze „Simca" și 
a celei britanice „Rootes". Cele trei 
monopoluri controlează 52 la sută 
din producția britanică de auto
mobile si 36 la sută din aceea a 
țărilor Pieței comune.

Dominarea pieței „celor șase" 
este. însă, mai evidentă în indus
tria mașinilor de calculat electro
nice, a cărei producție se află ă- 
proăpe în întregime în mîinile 
concernelor „I.B.M." și „General 
Electric". „I.B.M." este principalul 
constructor, avind 7 filiale vest- 
europene. „General Electric" se 
situează pe locul doi. după ce a 
obtinut participat» la marele trust 
vest-german de produse electrice 
(A.E.G.) și și-a instaurat controlul 
asupra firmelor „Bull" din Franța 
și „Olivetti" din Italia.

Dar monopolurile americane nu 
se mulțumesc cu atît; iar a- 
tunci cînd vorbim despre ame
nințarea pe care ele o reprezintă 
pentru independenta economică a 
țărilor vest-europene avem în ve
dere mai multe lucruri:

1. Diferența de „talie" dintre 
trusturile din S.U.A. și concurentii 
lor vest-europeni. Astfel, ansam
blul vînzărilor celor mai impor
tante firme de automobile din 
R.F.G., Anglia, Italia și Franța 
(„Volkswagen". .,Daimler-Benz", 
„British-Motors". „Fiat" și „Re
nault") nu reprezintă decît două 
treimi din acelea ale unei singure 
firme americane — „Ford" care, la 
rîndul ei, abia depășește jumătate 
din vînzările lui „General Mo
tors". Profiturile firmei „U. S. 
Steel" sînt de opt ori mai mari de
cît beneficiile celui mai mare pro
ducător vest-german de oțel („Au- 
gust-Thyssen Hiitte"), iar ale lui 
„Du Pont de Nemours" sînt aproa
pe de trei ori mai mari decît ace
lea ale giganticului trust britanic 
„Imperial Chemical Industries". 
Puterea financiară a grupurilor 
monopoliste americane se apre
ciază și după aceea că ele ar pu
tea, în mod teoretic, ca prin vîn- 
zarea unei mici părți a acțiunilor 
lor să pună mîna pe trei sferturi 
din acțiunile celor mai mari firme 
din Europa occidentală.

2. După o perioadă de tatonări, 
stîngăcii, greșeli și anumite eșecuri 
din care au tras unele învățămin
te, monopolurile americane aplică 
acum o politică abilă și concerta
tă de cucerire a pieței vest-euro
pene. în ultima vreme, aceas
tă politică s-a caracterizat prin 
trimiterea pe continent a unor 
economiști mai experimentați și 
mai supli, și în special prin 
instalarea de adevărate „state 
majore" în Europa occidentală. 
Trusturile de produse chimice 
„Union Carbide" și „Dow Che
mical" și-au fixat centrele de co
ordonare la Lausanne și Ia Bru
xelles. Tot din capitala Belgiei fir
mele „Corn Products" șl „Celanese 
Corporation of America" conduc 
filialele lor europene. „Standard 
Oil of New Jersey" și-a instalat 
anul acesta, la Londra, un stat 
major pentru petrol — „Esso-Eu- 
rope". „Fiicele" lui „Esso" nu vor 
mai avea, deci, de-a face cu New 
York-ul, ci cu Londra. Cît privește 
activitatea acestui grup în dome
niul produselor chimice, ea este 
coordonată de „Esso Chemical" din 
Bruxelles. „în timp ce autoritățile 
Pieței comune caută încă un sta
tut pentru a crea întreprinderi de 
talie europeană — scrie „Business 
Week" — firmele americane sînt 
pe cale să constituie cadrul euro
penizării cu noile lor state majore 
regionale. Este cert că prin crea
rea de state majore pe scară vest- 
europeană, trusturile americane au 
smuls leadership-ul (rolul condu
cător — n.n.) firmelor europene. 
Gigantii din S.U.A. instalați în 
Europa, conchide revista america
nă. vor deveni din ce în ce mai 
mari și incontestabil mai puter
nici"

3. Amenințarea pe care o lăsa să 
se înțeleagă „Business Week" este 
cu atît mai reală, cu cît mono
polurile americane fac concurentă 
rivalilor lor nu numai pe piața 
comercială europeană, dar și pe

cea financiară. Dacă firmele con
structoare de automobile vest-eu
ropene — „Volkswagen". „Berliet" 
ș.a. — au procedat la reducerea 
producției, uzinele americane de pe 
continent își mențin producția la 
același nivel. Totodată, pentru a 
evita să scoată dolari din tară și 
să agraveze, astfel, criza balanței 
de plăți a S.U.A., monopolurile a- 
mericane lansează, de anul trecut, 
tot mai numeroase împrumuturi la 
băncile centrale vest-europene. în 
1965, ele au obținut credite în va
loare de 350 milioane de dolari, 
iar în 1966, potrivit unor estima- 
țiuni, de 700—900 milioane. în fe
lul acesta, trusturile americane re
duc posibilitățile firmelor vest- 
europene de a-și procura credite 
de pe propria lor piață financiară.

4. întreprinderile americane 
transplantate în Europa occidenta
lă au trecut la specializarea pro
ducției. Fiecare din cele 7 labora
toare ale lui I.B.M. lucrează la îm
bunătățirea unei anumite metode 
sau la perfectionarea unui anumit 
grup de produse. Trustul „Interna
tional Harvester" a încredințat uzi
nelor sale din Franța fabricarea uti
lajului agricol, iar filialei din Ger
mania occidentală construcția trac
toarelor. Specializarea are loc pe 
scara întregii Europe de vest, nu 
numai a Pieței comune. Astfel se 
explică faptul că unele monopo
luri din S.U.A. ignoră consecințele 
economice ale divizării Europei 
occidentale în cele două blocuri — 
Piața comună și Asociația Euro
peană a Liberului Schimb, consi- 
derînd partea de vest a continen
tului ca un tot. O altă repercu
siune a acestui fapt constă în aceea 
că descoperirile și invențiile labo
ratoarelor și uzinelor specializate 
din diferite țări occidentale sînt 
centralizate la sediul monopoluri
lor, adică în Statele Unite. Deci, 
dominația științifică și tehnică, va- 
salizarea de către S.U.A. a Euro
pei de vest riscă să se accentueze 
și mai mult.

Penetrația capitalului american 
în economia vest-europeană are, 
însă, și un revers. Concurenta mo
nopolurilor americane este un fac
tor de stimulare a procesului tot mai 
intens de concentrare a producției și 
capitalului în fiecare tară vest- 
europeană. în Franța acest proces 
se desfășoară, de cîtiva ani, la un 
nivel fără precedent. în 1966, au 
fuzionat firme care ocupau primele 
locuri în ramura lor de activitate. 
Din cele 13 principale grupuri fi
nanciare franceze, de pildă, nu au 
rămas decît trei.

în același timp se remarcă un 
început, e drept, încă timid, de fu
zionări între mari firme din dife
rite țări vest-europene. în acest 
sens se poate cita „căsătoria" gru
pului francez „Schneider" cu cel 
belgian „Empain", sau a firmei 
vest-germane „Agfa" cu trustul 
belgian „Gevaert". Dacă nu putem 
da, deocamdată, decît aceste două 
exemple de fuzionări intracomu- 
nitare. ele sînt totuși semnificati
ve în ce privește tendința capita
lului vest-european de a trece la 
o contraofensivă mai puternică 
împotriva monopolurilor ameri
cane.

Există, însă, și o tendință opusă 
primei, aceea ca fiecare din firme
le franceze, vest-germane. italiene 
sau britanice să se asocieze cu 
grupuri americane pentru a con
stitui filiale comune. Cele două 
tendințe își găsesc expresia îh 
concepțiile „Europa europenilor", 
a cărei promotoare este Franța, și 
„Europa atlantică". Aceste tendin
țe sînt un factor determinant al 
actualelor disensiuni interocciden- 
tale, cît și intermonopoliste din 
fiecare țară luată în parte. în 
Franța, aceste disensiuni se oglin
desc în opoziția dintre gaulliști și 
centriști. De asemenea, se apre
ciază că demisia lui Erhard în 
Germania occidentală și dorința 
exprimată de noul cancelar, Kie- 
singer, de a colabora mai strîns cu 
Franța, oglindesc. într-o oarecare 
măsură, aceste contradicții. Căci, 
dacă Franța a fost prima care a 
reacționat la ofensiva dolarului în 
Europa, nu este mai puțin adevă
rat că în Germania occidentală se 
aud tot mai multe voci de protest 
împotriva invaziei capitalului ame
rican, care controlează deja 1300 
societăți vest-germane. La un 
banchet oferit, nu de mult, de Ca
mera de comerț vest-germano— 
americană din New York, Menne, 
unul din conducătorii lui „Ho
echst", al doilea grup ca impor
tantă din industria de produse 
chimice a R.F.G. și deputat în 
Bundestag, a declarat: „Dacă gru
purile americane se încăpătînează 
să încerce să pună mîna pe trei 
mari societăți germane, al căror 
capital este repartizat între un 
mare număr de acționari din tara 
mea, voi depune în Bundestag un 
proiect de lege pentru interzicerea 
unor asemenea practici".

De aici se poate deduce că deși 
ideea „Europei europenilor" cîști- 
gă teren, acest lucru nu se reali
zează fără dificultăți, fără acțiuni 
contradictorii. Ceea ce ne deter
mină să credem că adîncirea pro
cesului de infiltrare a capitalului 
american în economia vest-euro

peană va adinei și mai mult con
tradicțiile , interoccidentale și va 
spori reacțiile în rîndul statelor 
Europei occidentale, care tind să-și 
apere tot mai mult propriile inte
rese.

INCUL-
PATUL:
„berete
le VERZI**

Căpitanul 
Harward Brett
Levy din tor
tele armate ale 
S.U.A. a fost 
trimis în ju
decata Curții 
marțiale sub 
trei capete de

acuzare : „refuz de supu
nere", „neloialitate’ și „ten
tativă de neloialitate'. Cu pri
ma acuzare, ofițerul care este 
și medic, s-a declarat de a- 
cord, dar le-a respins pe 
celelalte două : „Ceea ce am
făcut — a afirmat el — s-ar
putea să se dovedească în ul
timă analiză forma cea mai

înaltă de patriotism". La ce nu 
s-a supus ? La antrenarea oa
menilor din „forțele speciale" 
care, sub denumirea de „bere
tele verzi' și-au dobîndit o 
tristă faimă prin fărădelegile 
comise în Vietnam. Membrii a- 
cestui corp — arată inculpa
tul — sint „niște mincinoși, 
hoți, asasini de țărani, ucigași 
de femei și copii". Avocatul 
Charles Morgan, care și-a asu
mat sarcina apărării lui Brett 
Levy, a declarat că pledoaria 
lui va consta în a demonstra 
că afirmațiile de mai sus „co
respund adevărului". Drept 
care, pe banca acuzaților se 
vor afla,-de fapt, „beretele

verzi' și superiorii lor. Jude- 
publică mon-

4 răufăcători 
care au eva
dat zilele tre
cute de la în
chisoarea Dart
moor (Anglia) 
au fost prinși 
datorită a 3 e- 
levi. Aceștia

tocmai se jucau de-a „hoții și 
jandarmii" într-un grajd, în 
care se ascunseseră doi 
evadați. După indicațiile co
piilor, su3pecții au fost des- 
coperiți. Micii „jandarmi" s-au

câtor: opinia 
dială.

DE-A 
„HOȚII 
Șl JAN
DARMII11

dovedit mal vigilenți decît 
temnicerii de la Dartmoor.

„Aș vrea să-i acord clientului 
d-tale dreptul de a face recurs, 
dar în prezent o evadare în
cununată de succes s-ar putea 
să fie o cale mai eficientă”
Text și desen din ziarul „Times"

| LOVITURĂ DE STAT In togo
III IIII IIIIi
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Ieri dimineața la 6,30 postul de 
radio din Lome, capitala republicii 
Togo, a anunțat că armata a pre
luat puterea în țară. într-o decla
rație făcută de șeful statului ma
jor al armatei togoleze, lt. col. 
Etienne Eyadema se anunță sus
pendarea constituției și dizolvarea 
Adunării Naționale. Totodată s-a 
interzis orice activitate politică și 
a fost proclamată starea de ur
gență, circulația fiind interzisă în 
cursul nopții. în declarație se pre
cizează că va fi instituit în curînd 
un „comitet de reconciliere națio
nală", însărcinat cu crearea unor 
instituții provizorii pentru o pe
rioadă de trei luni, la sfîrșitul că
rora vor avea loc alegeri pentru 
transmiterea puterii civililor. Po
trivit declarației, deținuții politici 
arestați cu prilejul evenimentelor 
din noiembrie anul trecut, cînd a 
avut loc o tentativă de lovitură de 
stat, vor fi puși în libertate.

Mica țară din nordul golfului 
Guineei, cu o suprafață de 56 de 
mii de kilometri pătrați și o popu
lație de 1 642 000 de locuitori a cu
noscut în cei șase ani de la pro
clamarea independenței numeroa
se frămîntări politice. în 1963, în 
Togo a avut Ioc prima lovitură de 
stat care a dus la înlăturarea fos
tului președinte Sylvanus Olympio. 
încercînd să se refugieze la amba
sada S.U.A., el a fost împușcat în 
fața Intrării în ambasadă.

Succesorul său politic, Nicolas 
Grunitzky, n-a avut nici el o gu
vernare liniștită. în aprilie 1963 
partizanii lui Olympio au între
prins o tentativă de lovitură de 
stat, iar în iulie 1964 o a doua. 
Ultima a fost înregistrată în noiem
brie anul trecut, etnd, timp de cl- 
teva ore, un grup de dlzidențl au 
fost stăplni pe postul de radio din 
Lomă.

Fostului șef de stat i s-au impu
tat metode autocratice de guver
nare șl ineficacitatea politicii sale 
economice, reflectată în creșterea 
nemulțumirii maselor populare. 
Partidul lui Olympio, uniunea to-

goleză l-a învinuit pe fostul 
președinte că nu organizează ale
geri și că promovează o politică 
prea legată de puterile occiden
tale. Grunitzky a fost criticat chiar 
de Maetchi, unul din liderii parti
dului său, fostul vicepreședinte al 
republicii, post suprimat înainte de

cu Eyadema a dus la împăcarea 
temporară între armată și pre
ședinte, împăcare care nu a durat 
de fapt nici două luni. Refuzul 
fostului președinte de a spori cota 
alocațiilor militare din bugetul 
țării a dat naștere unor noi disen
siuni. Potrivit unor informații de 
presă, în noaptea de joi spre vi
neri, șefii militari au avut cu fostul 
președinte o lungă convorbire, 
care în cele din urmă s-a soldat 
cu semnarea de către acesta a de
misiei.

Togo este cel de al cincilea 
stat din această regiune în care 
armata a preluat puterea, deși ea 
nu numără decît 1500 de oameni.

A. BUMBAC

■ GORKI. Regiunii sovietice
Gorki de pe Volga l-a 

fost decernat ordinul .,Lenin", 
pentru succesele obținute în 
construcția economică și cultu
rală. Cu prilejul inmînării or
dinului, în orașul Gorki a avut 
loc o festivitate la care a luat 
cuvintul Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

■| PHENIAN. La Panmunjon a 
avut loc o nouă ședință a 

Comisiei militare de armistițiu 
in Coreea la care partea co- 
reeano-chineză a protestat îm
potriva actelor ostile de violare 
a apelor teritoriale de către 
nave de război americane și îm
potriva provocărilor comise de 
partea americană in zona de
militarizată. Printre altele, s-a 
arătat că de la 30 decembrie 
1966 șî pînă în prezent, peste 
35 de nave au pătruns în apele 
teritoriale ale R.P.D. Coreene,

Convorbirile 
franco — vest-germane

lovitura de stat din noiembrie. 
Eșecul acestei din urmă tentative, 
organizată de adepțli partidului 
lui Olympio, s-a datorat sprijinului 
obținut de fostul șef de stat din 
partea armatei, în fruntea căreia 
se afla lt. col. Eyadema, care a 
preluat acum puterea.

Pentru a tempera oarecum spi
ritele, Grunitzky intenționa să pu
blice o carte albă cu privire la cir
cumstanțele asasinării Iul Olym
pio. Aceasta ar fi însemnat însă 
ca unii dintre militarii care au par
ticipat la evenimentele din 1963 să 
se vadă trecuți ca răspunzători de 
asasinatul comis. Convorbirea a- 
vută în ziua de 21 noiembrie 1966

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : înscrise în programul întâlni
rilor periodice prevăzute de trata
tul franco—vest-german din 1963 
vineri au început la Palatul Ely- 
see primele întrevederi între ge
neralul de Gaulle și cancelarul 
R. F. a Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger. Convorbirea confiden
țială a celor doi interlocutori, în
cepută la prînz, a fost continuată 
în cursul după-amiezli, de data a- 
ceasta în prezenta miniștrilor de 
externe Couve de Murville și res
pectiv Willy Brandt. în cursul a- 
celeiași zile, cancelarul vest-ger
man s-a întâlnit, de asemenea, cu 
primul ministru al Franței, Geor

ges Pompidou. Discuțiile s-au re
ferit în special la problemele co
operării politice, în perspectiva u- 
nei reactivări a tratatului franco— 
vest-german, la construcția vest- 
europeană și la eventuala intrare 
a Marii Britanii în Piața comună. 
De asemenea, au fost evocate re
lațiile din cadrul N.A.T.O. și ra
porturile celor două țări cu Wa
shingtonul, evoluția relațiilor cu ță
rile răsăritene. Această ultimă pro
blemă este considerată de obser
vatorii politici din capitala Fran
ței ca una dintre cele mal impor
tante probleme din cadrul actuale
lor convorbiri.

Discuțiile vor fi reluate la 14 ia
nuarie.

|Vizita președintelui Ho Și Min 
j in provincia Thai Binh
I HANOI 13 (Agerpres). — Re

cent. președintele R. D. Vietnam,

IHo Și Min, însoțit de To Huu și 
Hoang Anh, secretari ai C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din

I Vietnam, a vizitat provincia Thai 
Binh, considerată a fi grînarul

R, D. Vietnam. Locuitorii provin- 
Iciei au reușit să înlăture pagubele 

cauzate de calamitățile naturale și 
de bombardamentele aviației ame- 

Iricane, obtinînd o recoltă medie 
de 50 chintale orez la hectar.

Luînd cuvîntul în fața repre- 
Izentantilor cooperativelor agricole 

fruntașe în muncă. Ho Și Min a 
subliniat că „în prezent sarcina

| „X U. A. COMIT

cea mai importantă a partidului si 
întregului nostru popor constă în 
a organiza cu pricepere producția 
și în a lupta cu curaj pentru în- 
frîngerea agresorilor; producția și 
lupta constituie două fronturi, 
foarte strîns legate unul de celă
lalt. Membrii cooperativelor tre
buie să organizeze producția în 
așa fel îneît armata și poporul 
nostru să fie asigurate cu ali
mente, în lupta pentru înfrîngerea 
dușmanului". în încheiere, pre
ședintele R. D. Vietnam a chemat 
populația provinciei să întărească 
apărarea antiaeriană a fiecărui 
sat, a fiecărei cooperative în parte.

ACTE CARE

I CONSTITUIE 0 CRIMĂ DE CENOCID'

■ HANOI 13 (Ager- 
Ipies). — Cunoscutul 

om d» știință francez, 
| fizicianul Jean Pierre 
IVigier, unul din mem

brii comisiei de an
chetă a Tribunalului 
internațional pentru 
cercetarea crimelor de 

I război săvîrșite de I S.U.A. în Vietnam, a 
declarat într-o confe
rință de presă ținută 

Ila Hanoi că „deține 
dovezi că S.U.A. au 
folosit bombe cu na-

Ipalm împotriva Viet
namului de nord". Vi- 
gier a prezentat apoi

I schije de bombe cu 
fosfor găsite în provin
cia Vinh Lfnh, aproa-

Ipe de paralela 17, în 
regiunea zonei demili
tarizate. El a declarat, 
de asemenea, că S.U.A.

I au făcut din Vietnam

„un teren de experi
mentare a armelor 
moderne*. Dovada a- 
cestel afirmații o fac 
diversele bombe și 
arme utilliate, a spus 
fizicianul francez. 
„Fapt deosebit de 
grav, a arătat el, bom
be brizante (bombe cu 
mii de schije), care vi
zează în exclusivitate 
populația pașnică, sînt 
folosite de aviația a- 
mericană în mod sis
tematic. Din constată
rile noastre, jumătate 
din bombele aruncate 
asupra Vietnamului 
de nord sînt de acest 
gen. în districtul pro
vinciei Thanh Hoa, 
bombardierele ameri
cane au aruncat 20 000 
de bombe explosive și 
25 000 — brisante. To

tul arată că se proce
dează la experiențe 
de distrugere în masă 
a populației*.

Avocatul francei 
Leon Matarasso — 
președintele primei 
misiuni de anchetă, re
levă agenția France 
Presse, a declarat de 
asemenea că „S.U.A. 
recurg la bombarda
mente masive si sis
tematice împotriva 
populației și a obiecti
velor pur civile din 
Vietnamul de nord", 
„Părerea mea, ca ju
rist, a spus el, este că 
S.U.A. folosesc mijloa
ce șl procedee contra
re normelor șl uzan
țelor dreptului inter
național, șl eomlt aate 
care constituie • cri
mă de genooid'«

gAUA Divergențe

în cadrul Direcțiunii P.S.U.
ROMA 13 (Agerpres) — La Roma 

a avut loc o reuniune a Direcțiunii 
Partidului socialist unificat, în 
vederea pregătirii ședinței Comi
tetului Central al partidului, în 
care va avea loc prima dezbatere 
privind colaborarea în cadrul gu
vernului de centru-stînga, de la 
unificarea socialiștilor cu social- 
democratii. Datorită faptului că au 
existat propuneri contradictorii a- 
supra conținutului raportului ce 
va fi prezentat Comitetului Cen
tral și a persoanei care îl va citi, 
atît Secretariatul cît și Direcțiu
nea P.S.U. au hotărît să se pregă
tească două rapoarte : unul va fi 
prezentat de Mario Tanassi, fostul 
secretar al Partidului social-de

mocrat, iar celălalt de Francesco 
de Martino, fostul secretar al Par
tidului socialist.

Comitetul Central va trebui să 
analizeze rezultatele colaborării 
Partidului socialist unificat cu 
celelalte partide în cadrul coali
ției guvernamentale de centru- 
stînga și măsura în care au fost 
realizate diferite puncte din pro
gramul guvernului.

După reuniunea Direcțiunii 
P.S.U., secretarul adjunct al parti
dului, Brodolini, a declarat că s-ar 
putea să fie necesară „o revizuire 
a organelor conducătoare ale par
tidului, ceea ce ar face posibilă 
convocarea unui congres extraor
dinar".

iar personalul militar al părții 
americane a atacat personalul 
părții coreeano-chineze din zona 
demilitarizată, ținîndu-1 sub un 
foc continuu timp de peste opt 
ore. Reprezentantul părții co
reeano-chineze a cerut să se Ia 
măsuri urgente pentru a se pune 
capăt acestor acte ostile.

■ LONDRA. Ziarul „Daily
Sketch" anunță că o parte 

din tehnica militară pe care Sta
tele Unite sînt nevoite să o eva
cueze din Franța este transferată 
în Anglia. Potrivit ziarului, 100 
de nave, ce reprezintă „rezerva 
mijloacelor navale ale armatei 
americane", care au părăsit 
porturile Franței, vor ancora la 
baze navale engleze. De aseme
nea, Anglia a acceptat să depo
ziteze o importantă cantitate de 
armament din Franța.

■I VARȘOVIA. în timpul vl- 
zitei sale în Polonia, Otto 

Winzer, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane, a fost 
primit de președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
Jozef Cyrankiewicz. El a discu
tat cu Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Po
lone, problemele întăririi cola
borării dintre cele două țări. Ei 
au avut, de asemenea, consul
tări in legătură cu principalele 
aspecte ale situației internațio
nale și în special cu situația in 
Europa. Otto Winzer și persoa
nele care l-au însoțit au părăsit 
Varșovia, lnapoindu-se la Ber
lin.

PRAGA. In capitala eeho- 
™ slovacă au avut loc vineri 
convorbiri intre reprezentanți al 
Ministerelor Afacerilor Externe 
ale Republicii Socialiste Ceho
slovace șl Republicii Federale a 
Germaniei. în cursul convorbi
rilor s-a făcut un schimb de pă
reri și au fost elucidate pozi
țiile părților In diferite proble
me de Interes comun. Cele două 
părți au constatat că schimbul 
de păreri dintre ele este util șl 
11 vor continua șl In viitor.

n SANTIAGO DE CHILE. Se- 
™ natul chilian a respins joi, 
In prima lectură, cu 19 voturi 
contra 17, cererea președintelui 
țării Eduardo Frei de a face o 
călătorie în Statele Unite, la In
vitația președintelui Johnson. 
Refuzul se datorește opoziției 
exprimate de Frontul de ac
țiune populară față de această 
vizită, din cauza politicii duse 
de S.U.A. în Vietnam.

■■ NEW YORK. Secretarul 
general al Organizației Na

țiunilor Unite, U Thant, a adre
sat o scrisoare statelor membre 
ale O.N.U. prin care cere noi 
contribuții voluntare pentru 
menținerea forțelor O.N.U. în 
Cipru. în perioada 26 decem
brie 1966—26 iunie 1967, men
ținerea forțelor Națiunilor Unite 
in Cipru va costa 10 285 000 de 
dolari.

în cadrul campaniei electorale inaugurată recent in Japonia pentru alegeri 
parlamentare au loc mitinguri și întîlniri ale alegătorilor. In fotografie : la 

una din întîlnirile ce au avut loc la Tokio

■I BRUXELLES. Luind cuvfn- 
“ tul Ia posturile belgiene de 
radio și televiziune, primul mi
nistru al Belgiei, Vanden 
Boeynants, referindu-se la per
spectivele economice ale țării în 
anul 1967, a declarat că acestea 
nu sînt îmbucurătoare, întrucît 
Belgia va fi nevoită să facă față 
unor „luni grele". Reducerea 
ritmului de dezvoltare economi
că va determina, potrivit părerii 
primului ministru, greutăți bu
getare, agravarea situației în 
raioanele afectate de fenome
nele de presiune economică și, 
în sfirșit, creșterea șomajului.

K| HAVANA. La inițiativa 
™ Federației femeilor cubane, 
în capitala Cubei a avut loc o 
întilnire a reprezentantelor fe
meilor din Columbia, Guatema
la, Peru, Republica Dominicană 
și din țara gazdă. S-a făcut un 
schimb de păreri în problema 
rolului femeilor în lupta de eli
berare națională. La sfîrșitul 
întîlnirli a fost adoptată o de
clarație în care se exprimă soli
daritatea cu lupta poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
americane în Vietnam.

MH BERLIN. La Berlin au luat 
™ sfirșit lucrările celei de-a 
2-a sesiuni a Comisiei paritare 
lnterguvernamentale a R.D.G__
U.R.S.S. Protocolul dat publici
tății stabilește măsuri pentru 
sporirea schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări.

HM BRUXELLES. Vineri a avut 
loc o ședință a Consiliului 

de Asociere C.E.E.-Grecia. Po
trivit A.F.P., în cadrul discuții
lor nu s-a putut ajunge la nici 
un acord privind cererea Greciei 
ca țările membre ale Pieței co
mune să-și extindă mecanismul 
financiar al politicii agricole 
comune șl asupra agriculturii 
grecești.
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