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Foto : Gh. Vlnțllăînainte de plecare, pe aeroportul Băneasa

AL FIZICIENILOR?
Ideea

preconcepută Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și președintelui Republi-

SOSIREA LA TUNIS

Prof. univ. Florin CIORÂSCU
membru corespondent al Academiei în------- --------------- . .....

Italiei, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat de la 
bordul avionului special telegrame de salut președintelui Republicii So
cialiste 
cii Italia, Giuseppe Saragat.
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• Se asigură adu 
nărilor generale o 
eficiență maximă?
• Efectele mecani 
zării asupra produc 
tivi tații muncii

Fizica este o știință de avangar
dă, în aceeași măsură antemergă- 
toare pentru diferitele științe ale 
naturii ca și pentru tehnologie. 
Așa a fost totdeauna, și pe cit pu
tem intui astăzi, ea își va mai păs
tra încă mult timp această poziție. 
Dar spre deosebire de trecut cînd 
descoperirile fizicienilor aveau de 
așteptat decenii pînă să devină fo
lositoare și altor domenii, acum — 
și aceasta este una dintre trăsăturile 
caracteristice actualei revoluții 
tehnico-științifice — aproape orice 
rezultat nou din fizică este preluat 
și valorificat în chimie, în biolo
gie sau în tehnică, de îndată ce el 
a devenit clar, cert și suficient de 
bine încadrat în ansamblul cunoș
tințelor științifice ale momentului. 
Și tot spre deosebire de trecut, su
biectele lucrărilor de cercetare din 
fizică nu mai sînt alese de fizicieni 
în exclusivitate, ci ele sînt adesea 
propuse acestora de către specia
liști din alte ramuri.

Avînd de tratat, prin însuși 
obiectul ei, fenomene naturale și 
procese generate artificial, incom
parabil mai simple decît celelalte 
științe ale naturii, fizica beneficia
ză de avantajul unei exprimări mai 
riguroase și mai generale a legită
ților descoperite în cadrul ei, ex
primări care folosesc cel mai lapi
dar și precis limbaj creat de om — 
limbajul matematic eu ultimele lui 
’■erfecționări. Există însă și un a- 
«xumit dezavantaj : caracterul apa
rent abstract al lucrărilor de fizică, 
alături de interconexiunea lor cu 
foarte numeroase cunoștințe, le 
face mai greu accesibile chiar spe
cialiștilor din alte domenii ale 
științei și tehnicii.

O primă consecință: fizicienii au 
devenit astăzi tot mai necesari in 
orice laborator sau uzină în care 
se caută drumuri noi, indiferent de 
natura științifică sau tehnologică, 
a obiectivelor urmărite. în multe 
țări acest lucru este acum bine în
țeles. Pentru a ne convinge, este 
suficient să examinăm statisticile 
internaționale care oglindesc spo
rul, de la an la an, al specialiștilor 
de diverse profile sau să urmărim 
componența, din acest punct de ve
dere, a cadrelor superioare din

marile întreprinderi moderne — în 
laboratorul de cercetări al uzine
lor Ford din Detroit lucrează peste 
70 de doctori în fizică. în 
toate cazurile ponderea fizicie
nilor este din ce în ce mai mare 
(în principalele țări vest-europene 
sporul de fizicieni angajați în pro
ducție cunoaște o creștere anuală 
de 10—15 la sută). Nu trebuie să se 
creadă însă că ei ar fi solicitați 
doar pentru probleme spațiale, de 
tehnică nucleară, de chimie cuan
tică, de biofizică sau altele la fel 
în care fizica ar juca oricum un rol 
determinant. In realitate fizicienii 
sînt din ce în ce mai ceruți în do
menii în care perfecționarea teh
nologiei existente nu ar mai putea 
permite decît progrese limitate, 
lente. De pildă, în metalurgie, fi
zica contribuie la pregătirea noilor 
tehnologii de elaborare și prelu
crare a oțelurilor, puternic și va
riat aliate, abordează realizarea 
unor procese de topire, turnare, 
sudare a unor oțeluri speciale cu 
ajutorul unor fascicole de electroni, 
în siderurgie, fizica a creat a- 
paraturi pentru controlul compli
catelor procese din furnalele înal
te ; în domeniul materialelor tex
tile, fizica macromoleculară este 
intim legată de dezvoltarea tehno
logiei și a proprietăților noilor 
materiale artificiale.

Cercetătorii Institutului de Fizi
că Atomică sînt destul de bine cu- 
noscuți ca autori ai unor 
aplicații industriale ale ______
nucleare. în cei zece ani de exis
tență a acestui institut, el a de
terminat în mod hotărîtor însuși
rea și răspîndirea în economie a 
unor tehnici noi, atît de impor
tante, cum este aceea a radioizo- 
topilor și izotopilor stabili, de me
canică fină și de electronică, pro- 
movînd totodată către folosință în 
producție aparate și instalații ela
borate inițial pentru uzul intern al 
cercetărilor. Bineînțeles că ceea ce 
s-a obținut în domeniul răspîndi- 
rii în industrie a tehnicii nucleare 
se datorește nu numai colaborato
rilor institutului ci și contribuții
lor directe ale întreprinderilor.

Aspirația spre perfecțiune a fost, 
întotdeauna o caracteristică fun
damentală a conștiinței umane. 
Dintr-un anumit unghi de vedere, 
întreaga istorie a civilizației și cul
turii poate fi echivalată cu răspun
surile concrete pozitive, fertile pe 
care oamenii — ca indivizi sau 
alcătuind colectivități sociale — 
le-au dat setei de perfectibilitate 
atit în ordinea materială cît și spi
rituală a existenței. Personalitățile 
exemplare care au iluminat vîrs- 
tele trecute ale istoriei patriei 
noastre — aducînd contribuția ro-

în construcție

Combi
variate 
tehnicii

natul
petro
chimic
Pitești
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Petrochimia își pune 
amprenta pe zona indus
trială, în plină dezvolta
re, a Piteștiului. Deriva
tele țițeiului provenind 
și ele dintr-o altă unita
te a orașului — rafinăria 
a cărei construcție înce
pe în acest an — supuse 
metamorfozelor in insta
lațiile noului combinat 
chimic in construcție, 
își vor schimba proprie
tățile, destinațiile și in 
special valoarea, care va 
spori de ze('i de ori.

O instalație de etilena 
cu o capacitate de 100 000 
tone, una de propilenă 
de 51 000 tone anual și o 
instalație de acrilonitril 
(materie primă pentru 
fibre sintetice poliacrili- 
ce) urmează să intre in 
funcțiune la finele anu
lui viitor. O bună parte 
a etilenei produse aci va 
fi polimerizată la pre
siuni înalte, într-o insta
lație specială ce va intra 
în funcțiune la începutul 
anului 1969. Printr-un 
sistem de conducte, care 
va lega Combinatul pe
trochimic din Pitești de 
cel chimic din Rm. Vil- 
cea, se vor transporta 
etilena folosită pentru 
fabricarea policlorurii de 
vinii și propilenă pentru 
producerea alcoolilor oxo 
(materiale plastifiante 
pentru producția mase
lor plastice). Fabricarea 
policlorurii de vinii din 
etilenă este o metodă 
mai modernă și mai a- 
vantajoasă din punct de 
vedere economic decît 
cea aplicată în cîteva în
treprinderi, unde aceas
ta pornește de la aceti- 
lenă.

Peste 13 000 tone vor 
cîntări instalațiile ultra
moderne, automatizate 
destinate să asigure me
tamorfoza materiilor pri
me. O parte din ele vor 
purta marca unor uzine 
din țara noastră.

mânească la tezaurul izbînzilor 
manității — au rămas și rămîn con
temporane cu noi, și cu viitorul, 
tocmai prin faptul că atît în marile 
lor acțiuni, cît și în viața de fie
care zi au știut să concretizeze as
pirația spre perfecțiune.

Dar dacă odinioară date obiec
tive ale existenței omului împiedi
cau adesea autodepășirea, astăzi 
fiecare dintre noi are depline posi
bilități de afirmare într-un sens mo
ral mereu ascendent. Sîntem pose
sorii unei filozofii prin intermediul 
căreia reușim nu numai să inter
pretăm fenomenele existenței, dar 
și să le direcționăm ferm spre no
bilele țeluri cuprinse sub vastul o- 
rizont socialist. Și, în cadrul acestei 
filozofii, problemele eticii nu rămîn 
eșafodări abstracte de concepte, 
intraductibile în palpabilul vie
ții — cum cel mai adesea se 
constată în legătură cu alte sis
teme de gîndire. Solicitînd perma
nent spre ideal, etica noastră are 
rădăcinile adînc fixate în solul 
vieții concrete, propunîndu-și — și 
reușind — să înlăture sistematic 
și perseverent zgura sub-etică ce 
se mai păstrează încă din defunc
ta epocă burghezo-capitalistă.

Semnificațiile morale superioare 
ale edificării României moderne ne 
însoțesc ceas de ceas — și, stră- 
duindu-ne să dăm vigoarea nece
sară economiei, științei și culturii 
românești, sîntem, implicit, datori 
să luptăm împotriva inerției, împo
triva nepăsării, împotriva plumbu
lui ideilor preconcepute. Noi sîn
tem conștienți că soarta poporului 
român este în mîinile sale harnice 
și hotărîte, că nimeni nu a gîndit 
cu anticipație în locul nostru pen
tru rezolvarea problemelor noas
tre concrete. înțelegerea com
plexă a acestui adevăr se reflectă 
strălucit în toate acțiunile pe care 
le inițiază și îndeplinește Partidul 
Comunist Român, acțiuni ce fruc
tifică neabătut roadele înțelepciu
nii și experienței colective.

Al. CAPRARIU
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, împreună cu soția, a 
părăsit joi dimineața Bucureștiul, 
plecînd cu avionul spre Tunisia în
tr-o vizită oficială de prietenie la 
invitația președintelui Habib Bur
ghiba.

Președintele Consiliului de Stat 
este însoțit de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, cu soția, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, cu soția, de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă-

TUNIS 2. — Trimișii speciali 
Agerpres Nicolae Puicea și Nicolae 
N. Lupu transmit : Joi la amiază, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soția, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
au sosit la Tunis.

Aeroportul Tunis-Cartagina a îm
brăcat haine de sărbătoare. Pe ae
roport sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Tunisiei, pe 
frontispiciul aerogării se află por
tretele celor doi președinți.

neasa, erau prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Janos Fazekaș, Petre Lupu, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore Gea-

★

cursul călătoriei, trecînd pe

mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. (Agerpres)

★
deasupra teritoriilor Iugoslaviei și

La ora 13, ora locală, avionul spe
cial aterizează pe aeroport. în în- 
tîmpinarea oaspeților români, pe 
aeroport se află președintele Habib 
Burghiba și soția, Bahi Ladgham, 
secretar de stat la președinție, dr. 
Sadok Mokaddem, președintele A- 
dunării Naționale, Habib Burghiba- 
junior, ministrul afacerilor externe, 
Ahmed Mestiri, ministrul apărării 
naționale, și alți înalți demnitari ai 
Tunisiei, precum și Mahmoud Maa- 
mourî, ambasadorul Tunisiei la 
București.

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al C.C. al P.C.R.

Tovarășului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, Prpzidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole și întregului popor mongol vă transmitem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România și, de asemenea, întregului popor român, 
mulțumiri cordiale pentru ajutorul frățesc acordat în vederea lichidării 
urmărilor inundațiilor care au avut loc în luna iulie 1966.

Constituind o vie expresie a internaționalismului socialist, a prie
teniei mereu crescînde și a strînsei colaborări dintre țările noastre, aju
torul poporului român își va atinge fără îndoială țelul nobil pentru care 
a fost acordat.

Din toată inima vă dorim dumneavoastră, și prin dumneavoastră 
poporului frate român, noi succese remarcabile în construcția socialistă 
în țara sa, în lupta pentru asigurarea păcii și securității popoarelor.țara sa, în lupta pentru asigurarea păcii și securității popoarelor.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al C.C.

al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

J. SAMBU 
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

asemenea, de față loan 
ambasadorul 
România la

Republicii
Tunis, și

urează un

Erau, de 
Georgescu, 
Socialiste 
membri ai ambasadei.

Președintele Burghiba 
călduros bun-venit președintelui 
Consiliului, de Stat al României, 
Chivu Stoica. In cinstea înaltului 
oaspete român sînt trase 21 de salve 
de artilerie. Fanfara gărzii militare 
de onoare, aliniată pe aeroport,

(Continuare în pag. a Vl-a)
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U M
JJA avut „noroc" cu

Viața ne demonstrează 
că, pentru corijarea unui 
anumit defect pe care-1 
observăm la un om sau la 
altul, nu se pot întrebu
ința nici un fel de rețete 
ca antidoturi, cu un efect 
dinainte cunoscut. De a- 
ceea, aceleași fapte pot fi 
apreciate în mod diferit; 
o soluție valabilă într-un 
caz nu este recomanda
bilă în alt caz. Acum doi 
ani, cînd mașinistul Ni
colae Frumosu a fost în
cadrat la fabrica de plăci 
aglomerate din lemn din 
cadrul C.I.L. Tg. Jiu, cu 
toate că de la început ve
nea la lucru cu întîrziere 
și era nedisciplinat, con
ducerea secției, tovarășii 
de muncă au socotit că nu 
e bine să apeleze Ia nici

r itabilul
si falsul

9

A
noi

un fel de măsuri discipli
nare. Au săvîrșit însă o 
gravă greșeală, așteptînd 
să se dea pe brazdă. Cînd, 
într-o zi, o bătrînă a ve
nit la fabrică și a recla
mat comportarea 
cartier, au 
haz. Nu s-a 
să discute 
Nicolae s-a

lui în 
mare 

nimeni 
cu el. 

A 
trecut la fabrica de che
restea, de unde, la înce
putul anului, ing. O. Gama 
i-a aprobat transferul la 
serviciul mecanic. Și aici 
e pe picior de plecare.

Toți maiștrii care l-au 
avut în subordine spun 
despre Nicolae Frumosu 
că nu se ține de treabă, 
dar că a avut mare „no
roc" că a încăput pe mina 
lor, pentru că alții n-ar fi

făcut 
gîndit 
serios 

plictisit.

N I
umblat cu mănuși cu el, 
nici măcar o singură zi. 
Dar îngăduința poate fi 
oare considerată „noroc" 
pentru Nicolae Frumosu? 
Nu cumva conducerile 
secțiilor prin care s-a pe
rindat, cu blîndețea și 
grija de a-1 „apăra", au 
contribuit la surparea 
edificiului, și așa destul de 
șubred, pe care era clădit 
caracterul acestui om ?

Cazul amintit nici mă
car nu a fost discutat de

Toleranța și

S M
comitetul sindicatului sau 
comitetul U.T.C. Poate că, 
în sfîrșit, o asemenea dis
cuție va avea loc. Acesta 
ar fi un bun prilej pentru 
a reflecta asupra tributu
lui pe care-1 plătim unei 
atitudini care, în reali
tate, n-are nimic comun 
cu umanismul.

Zamfir PODARIȚA 
funcționar
C.I.L Tîrgu-Jiu

lipsa
de răspundere

de la început n-a fost un 
exemplu de disciplină. Șe
ful de echipă și maistrul 
Gheorghe Bîrligea n-au 
dat atenție. îngăduința nu 
l-a ajutat pe sudor să de
vină mai corect. Ba dim
potrivă. în luna octombrie 
au fost nevoi ți să accep
te plecarea lui în concediu 
pentru... desalcoolizare. 
L-au compătimit „Păcat 
de el 1“

Pe șantierul nr. 5, în 
echipa de lăcătuși-monta- 
tori condusă de Ion Bohîl- 
țea, am întîlnit un *az 
foarte curios, Țînărul Ma
rin Constantin mai întîi 
aleargă la magazin . să 
cumpere pentru colegii din 
echipă alimente și țigări. 
Frumoasă ocupație i-au 
găsit I în schimb, în loc 
să-l povățuiască să se în
scrie la un curs de califi
care, cei cu experiență in 
meserie îl duc în spinare. 
Sub privirea îngăduitoare 
a șefului de echipă Bohîl- 
țea.

Interpretarea greșită a 
unor norme de comportare 
a oamenilor încurajează 
indisciplina. în mare par
te așa se explică o bună 
parte din cele 465 de ab
sențe nemotivate înregis-

Sudorul autogen Tase 
Popescu lucrează în echi
pa de instalatori condusă

de Constantin Cristina. E 
tînăr. Pe șantierul nr. 2 a 
venit de cîteva luni. încă

(Continuare 
în pag. a H-a)
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FAPTUL 
DIVERS
Minunea 
cu 7 picioare

Gavril Voșloban, din comuna 
Sărmaș-Toplița a plecat la vînă- 
toare pe „cont propriu", doborînd 
doi mistreți. I s-a luat „urma". 
Acasă. La cercetări, el și soția au 
susținut că au tăiat un porc. „Vă 
putem arăta și carnea" — a spus 
femeia. Și a scos de sub pat o 
covată cu slănină și mușchi. De
desubt s-au găsit... șapte picioare. 
La întrebarea : „Cum se face că 
porcul ăsta a avut șapte picioa
re ?“, femeia (mai isteață !) a să
rit : „Uite minune, al optălea 
unde-o fi

Nuntă 
în serie

Era logodit cu Lucia G. (de la 
care aștepta și un copil). între 
timp, logodnicul ■— Gheorghe 
Rusu din Negrileasa (Gura Humo
rului) s-a răzgîndit. Ba mai mult, 
s-a și căsătorit cu altcineva —-■ 
Viorica P. Cînd se întorcea de la 
sfat cu soția alăturea — iată și 
logodnica 1 Lămurită alături de 
cine pornise să-și ducă traiul, 
soția și-a lăsat bărbatul în drum, 
plecînd la părinți. Cum ginerele 
era gata pregătit pentru nuntă 
(tăiase curcanii, adusese vinul și 
arvunise lăutarii) și-a găsit pe loc 
o altă mireasă, Elena Dragoș, cu 
care a sărbătorit nunta. Vasă- 
lică : cu una s-a logodit, cu alta 
s-a dus 1* Starea Civilă și cu a 
treia a nuntit. Să vedem cum se 
descurcă el cu cele trei femei, 
cînd se va întîlni cu... Zeița Jus
tiției. Le lasă pentru ea ?

Sihăstrie
Iarnă, de bat lupii la ușa 

șurii I Omătul — cît calul. Pe 
platoul Padiș din Munții Apu
seni, cabana de la cota 1426 e 
îngropată în zăpadă pînă la 
streașină. Cabanierul de aici, 
Miron Terebenț- a rămas izo
lat. împreună cu un cîine cio
bănesc. De 80 de zile n-a mai 
schimbat o vorbă cu cineva. 
Echipe de schiori au plecat în 
ajutor. N-au răzbit. Ultima în
cercare a făcut-o Aviasan-ul. 
Cu succes. Avionul a parașu
tat (la țintă) proviziile nece
sare.

— Provizii căzute din cer ? 
Ași, de unde 1 Din grija pen
tru om.

Istorioară 
piscicolă

Mihai Lungu este gestionar la 
depozitul de pește I.C.R.A.-Bucu- 
rești. Mitică Gheorghe — gestio
nar la un magazin de vînzare a 
peștelui din raionul 23 August. 
Intre ei există relații profesionale 
și extra. Pe baza celor „extra", 
ultimul a primit în gestiune, fără 
acte justificative 858 kg. pește. 
Banii rezultați din vînzare erau 
împărțiți în trei. Făcîndu-i parte 
și complicelui Ion Vesca.

Prinși asupra faptului cei trei 
n-au mai zis nici — „pește". Deși 
au intrat la apă.

Socoteală 
greșită

La 25 ianuarie a sosit în 
gara Vaslui un vagon cister
nă (nr. 874570) cu 15 tone ulei 
comestibil. Expeditorul ICRA.- 
Iași. Destinatarul O.C.L. Vas
lui. Ieri vagonul era încă în 
gară. Solitar. Toată gara era 
a lui. Adevărat, e un privile
giu care costă. Pe oră — 40 
lei locație. Pînă acum, peste 
6 500 lei. Dar conducerea or
ganizației comerciale destina
tare nu se pripește. Și-a făcut 
probabil socoteala : „Vindem 
uleiul și plătim locația". Chiar 
așa și trebuie : să vîndă uleiul 
și să plătească locația. Din 
pungă proprie.

Cu cretă — 
fără burete!

în Crețeștii de Sus, raionul 
Huși, a ars localul școlii. încă 
nu s-a descoperit cauza incen
diului. Dar s-au găsit neglijen
țe cu duiumul : lipsa unor mij
loace minime de stingere a in
cendiului ; formația voluntară 
P.C.I. din sat dezorganizată ; 
n-are nici utilaje de interven
ție. Anunțați abia după o oră, 
pompierii nu au mai reușit să 
salveze clădirea. Paguba se 
ridică la circa 100 000 lei. Mo
bilierul de clasă a fost salvat.

Prin urmare și tabla. Au deci 
pe ce să-și socotească vino
vății paguba pricinuită 1 Spe
răm Insă că a ars buretele.

Rubrică redactată de 
Stefan ZIDARITA 
Stefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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MASELOR PLASTICE
pe piață

Prin calitățile lor masele plasti
ce ocupă un loc tot mai important 
în viața modernă. Dar, lucru cu
rios, într-un domeniu atît de mult 
solicitat, cum este acela al artico
lelor de uz casnic și gospodăresc, 
masele plastice răzbesc încă destul 
de greu, deși publicul le apreciază 
și le caută. Micile și variatele obiec
te gospodărești realizate pînă acum, 
articolele de sport și turism — deși 
puține la număr — ca și tot felul de 
alte produse se găsesc astăzi în a- 
proape fiecare casă. Ele sînt nu 
numai utile, ci și atrăgătoare prin 
coloritul viu. Folosindu-se tehnolo
gii moderne de prelucrare, se îm
bunătățește continuu finisajul, a- 
par articole cu desene aplicate sau 
ornate cu fire de stiălă etc.

într-un sondaj al opiniei pu
blice cu privire la sortimen
tul și calitatea articolelor de 
uz casnic și gospodăresc — inițiat 
de Direcția comercială a Capitalei 
și în curs de desfășurare — cetă
țenii aduc în discuție, ' automat, 
problema articolelor din mase 
plastice. Analizînd un mare număr 
de chestionare, observațiile referi
toare la aceste obiecte pot fi sinte
tizate în cîteva mai principale : 1) 
sortimentul articolelor de sufrage
rie, de bucătărie, pentru decor 
și voiaj e încă sărac; este evidentă 
lipsa de varietate a formelor și 
modelelor ; 2) coloritul, deși în ge
neral plăcut, e monoton, folosin
du-se, indiferent de destina
ția obiectului, aceleași culori j 
3) se ivesc neajunsuri în exploa
tarea obiectelor, unele dintre ele 
uzîndu-se prea repede.

La direcțiile generale de specia
litate din Ministerul Comerțului 
Interior, am aflat că pentru acest 
an s-a contractat un fond de marfă 
cu 85 la sută mai mare decît în 
1966. Vor fi deci produse mai mul
te articole și, desigur, printre ele 
vor fi unele care apar pentru prima 
dată. Cu toate acestea, procesul de 
înnoire a sortimentelor se desfășoa
ră anevoios. Din sutele de modele 
de obiecte de folosință personală, de 
uz gospodăresc, articole de cam
ping — toate într-o gamă largă 
de forme și culori — pe care 
comerțul le-a pus în ultimii doi ani 
la dispoziția industriei, puține au 
reușit să-și facă drum spre consu
matori. De ce apar atît de greu 
noile modele ?

Două ministere sînt 
să producă articole de 
sum din mase plastice : 
Industriei. Chimice și
Industriei Ușoare. Datorită ponde
rii mari pe care o au produsele in
dustriale, în cadrul întreprinderi
lor industriei chimice bunurile de 
larg consum rămîn pe plan secun
dar. Tov. Nicolae Ghiță, inginer șef 
adjunct al fabricii de mase plasti
ce „București", 
„Facem adaptări 
dele".

Modul empiric
că adaptarea a dus de 
rate ori la respingerea fie de că
tre comisia de omologare, fie de 
către comerț, la contractare, a 
multor modele noi, lipsite de utili
tate, de interes pentru cetățeni, în 
care s-au investit fără rost timp, 
muncă și bani. Dar fabricile au 
găsit un „antidot" cu efecte mira
culoase : se prezintă la contractări 
mai ales cu modele acceptate 
în anii anteriori de către comerț 
care, din lipsă de altceva, le 
acceptă. Așa se face că fabrica 
„București" produce și acum un 
sortiment realizat, în mare mă
sură cu mai bine de 6 ani în urmă 
(tăvi, pahare, farfurii de toți cunos
cute).

Principalul producător este însă 
Ministerul Industriei Ușoare. Aces-

desemnate 
larg con- 
Ministerul 
Ministerul

ne-a 
după

spus chiar 
alte mo-

în care se practi- 
nenumă-

ta a organizat chiar un laborator 
de cercetare și creație în acest 
domeniu. Finalitatea activității co
lectivului este ilustrată grăitor de 
rezultatele obținute : în doi ani au 
fost create... 5 articole noi.

în drumul pe care-1 parcurge 
produsul de la model la producția 
efectivă mai intervin și alte greu
tăți. Pînă la lansarea unei co
menzi în fabricație, noul produs 
trebuie să străbată nu mai puțin 
de 16 etape. Iată de ce, uneori, 
elaborarea unei „noutăți" durează 
și un an. Ba se mai poate întîm
pla ca, pînă la urmă, comerțul să 
refuze produsul. Asemenea surpri- 
ze au avut, nu o dată, mai toate 
fabricile producătoare. Promovarea 
unui nou model, similar, se amină 
așadar cu încă un an. Munca se 
irosește în zadar, iar matrițele — 
atît de costisitoare — nu mai pot 
fi nici ele folosite.

Am ajuns astfel la un „personaj" 
central în fabricile de mase plas
tice, căruia i se impută cele mai 
multe din dificultățile ivite în apa
riția noilor articole — matrița. 
Aproape ori de cîte ori comerțul 
solicită un nou produs, căutat la 
un moment dat pe piață — să zi
cem role de magnetofon sau alt
ceva — industria răspunde: „Nu 
se pot realiza matrițele". Să fie 
într-adevăr de nerezolvat această 
problemă ? în momentul de față, 
întreprinderile preferă să lucreze 
comenzi destinate unor sectoare in
dustriale care vin cu propriile lor 
matrițe, neglijînd cererile comer
țului pentru bunuri de consum.

Culoarea conferă obiectului din 
masă plastică un plus de frumu
sețe, iar natura materialului per
mite realizarea unei varietăți de 
nuanțe practic nelimitate. Totuși, 
aflat astăzi în fața standurilor cu 
articole din mase plastice, cumpă
rătorul. nu are de ales decît în
tre 3—4 culori, în general albastru, 
roșu, galben... Analizînd cauzele, 
rezultă că furnizorul de materie 
primă — combinatul din orașul 
„Gh. Gheorghiu-Dej" — nu-și res
pectă obligațiile, .contractuale. Pro- 
ducînd șarje rrțari dintr-o culoare, 
îptr-o lună livrează numai gal
ben, într-alta J; numai roșu ș.a. 
Neajunsuri apar și în ceea ce 
privește distribuirea 
materiei prime pe 
exemplu, 
tice „București", care 
M.I.Ch., avea la un moment dat po- 
listiren în 14 culori, în timp ce 
fabrici ale M.I.U., cu pondere mult 
mai mare în producerea articolelor 
de larg consum, n-aveau decît 
două. Se pune deci și problema u- 
nei aprovizionări corespunzătoare 
cu materie primă, în funcție de ne
voi, de volumul comenzilor pe care 
trebuie să le execute fiecare fabri
că în cadrul planului.

Dacă fabricile acceptă o ase
menea „eșalonare" a materiei pri
me de la furnizor, cum poate fi de 
acord comerțul cu livrările ciunti
te ? Și acest fapt își are o explica
ție : contractele pentru articolele 
din masă plastică, încheiate între 
industrie și comerț, cuprind numai 
clauze privind modelul, nu și pa
leta de culori.

Insuficiența sortimentelor acestor 
bunuri de consum, precum și slaba 
calitate a unora dintre cele existen
te se explică și prin aceea că mai 
toate fabricile refuză să producă, 
dintr-un articol, serii mai mici de
cît de ordinul zecilor de mii, in- 
vocînd motivul rentabilității. Pro
blema ar merita să fie analizată 
mai în amănunt. De altfel, nici ce
rerea pieței nu e suficient cunos
cută, fapt care se reflectă în go- 
menzile uneori timide ale comerțu
lui.

fabrica de

echitabilă a 
fabrici. De 
mase plas- 

aparține

în sprijinul rezolvării unora din
tre chestiunile ridicate mai sus, 
cîțiva specialiști — printre care 
ing. lonescu-Muscel, director în 
M.I.U., ing. Nicolae Pop, de la 
fabrica de mase plastice „Bucu
rești", Ion Olaru din M.C.I. — au 
făcut unele sugestii : înființarea 
unui centru unic de creație pentru 
toți producătorii 
mase plastice ; 
rilor planificate 
în 15—20 de

de articole din 
asigurarea stocu- 
de materie primă 
culori și nuan

țe ; centralizarea confecționării ma
trițelor într-o întreprindere specia
lizată ; profilarea fabricilor pe 
anumite categorii de articole. 
Analizarea de către forurile de re
sort a acestor propuneri, ca și a 
altora care au fost sau mai pot fi 
formulate, ar putea determina mă
suri capabile să producă în acest 
sector o îmbunătățire așteptată de 
public.

Nicolae BRUJAN

Tovarăși delegați. Am 
cerut cat intui la această șe
dință în care se discută mult 
discutata problemă a repara
țiilor auto, a colaborării din
tre direcțiile de transporturi 
auto și întreprinderile de re
parații auto, cu intenția de 
a veni și eu cu unele amă
nunte în sprijinul unei mai 
bune reglementări. Voi fi 
numai la problemă.

Noi am fost 16 copii la 
părinți. 3 băieți și 13 fete. 
Un frate este gestionar, al
tul merceolog, iar eu sem
nez acest foileton. Surorile 
mele sînt împrăștiate prin 
regiunile țării. Măritate 
însă. Au și copii... Vă rog 
nu mă întrerupeți pentru că 
sînt la problemă. 5 dintre 
surorile mele sînt căsătorite 
cu șoferi. Și coincidența — 
numai și numai coincidența 

■— face ca acești cumnați 
ai mei, șoferi, să fie angajați 
la D.G.T.A. Unul din ei, 
Vasile, care ține pe sora 
mea mijlocie, e pe un 
autobuz. Al doilea, Ilie, pe 
o basculantă, Marin pe...

Dar nu despre asta vreau 
să discut, ci despre faptul 
că toți acești șoferi-cum- 
nați sînt în provincie și 
după cîte știți eu locuiesc 
în București. Cînd îmi este 
lumea mai dragă îmi bate 
un cumnat la ușă :

— Ce e cu tine Grigore ?
— Am venit cu mașina 

fa reparat la I.R.A.

— Păi ai fost cu ea la re
parat și acum 3 săptămîni, 
și acum două săptămîni, și 
săptămîna trecută...

— Am fost și acum 6 săp
tămîni, ai uitat ? Atunci 
cînd am scos-o de la repa
rația capitală.

— Și acum de ce ai mai 
venit ?

— Să văd „Război și 
pace". Am auzit că e gro
zav.

— Adineauri mi-ai spus 
c-ai venit cu mașina la re
parat.

— Mașina mea e în ga
ranție. Și atîta timp cît este 
în garanție eu pot să fac ce 
vreau cu ea. Aud că a venit 
un film bun la București, 
ori i s-a făcut dor nevestei 
mele de tine, bag în viteză 
fără să debraiez și nenoro
cesc pinioanele de la cutia 
de viteză, ori topesc lagă
rele, găsesc eu ceva și tot 
îmi fac drum la București.

Dragi tovarăși, acest sa
botor, că altfel nu-i pot 
spune, este cumnatul meu și 
lucrează la dumneavoastră, 
tovarăși delegați de la 
D.G.T.A. Degeaba mă în
trebați cum îl cheamă, pen
tru că nu vă spun. E căsă
torit cu sora mea și nu vreau 
să am discuții în familie. 
Căutați-l dumneavoastră.

Nu insistați, că nu spun 
decît atît. Dar stați. Să nu 
cumva să-l confundați cu 
Celălalt cumnat al meu, cu

Noi construcții de locuințe la Tg. Mureș

Veritabilul
și falsul

UMANISM
(Urinare din pag. I)

trate în prima jumătate a 
lunii ianuarie. Unii con
ducători de echipe șl maiș
tri își permit să încuraje
ze chiulul, aducînd preju-' . 
dicii întreprinderii, celor 
care-și fac datoria și chiar 
acelora pe cara ÎI încon
joară cu duhul blîndeții. 
„Umanismul" lor e o ex-

presie a comodității, lipsei 
de răspundere. O atitudine 
care generează trăsături 
străine societății noastre, 
împotriva acestor mani
festări dăunătoare .trebuie 
creat1 un iârg cufent de 
opinie,. '

Dan COMANESCU 
președinte
al Comitetului sindicatului 
I.S.C.M.-Brazi

creat un „statut" aparte. 
A fost încadrat într-o e- 
chipă în care prezența lui 
se simțea doar pe ștatul 
de plată. Trebuia deci să-1 
ducă alții în spate. Unii 
membri ai echipei au ac
ceptat, alții însă au fost 
pur și simplu indignați. 
Dar însuși comitetul sin
dicatului, care trebuie să 
vegheze la respectarea 
legislației muncii, a soco
tit că scopul — echipa de 
fotbal — scuză mijloacele. 
Pînă la urmă, Constantin 
Pană, „nemulțumit" de 
regimul ce i s-a creat, a

părăsit întreprinderea și 
a ajuns să vagabondeze.

Constantin Pană nu este 
un caz izolat. Mai sînt ti
neri care fac pe sportivii 
scutiți de muncă, cărora 
întreprinderea le asigură 
subvenție.

Nu vreau să insist mai 
mult asupra unor aseme
nea practici cu caracter 
nelegal. Ele lasă loc arbi- 
trariului într-o chestiune 
în care nu încape nici un 
fel de echivoc — retribui
rea pentru munca depusă.

azi un ou,
nepedepsit...**

majoritatea
cu

îh timp ce 
cetățenilor muncesc 
sîrguință pentru a mări 
și apăra avutul statului, 
luptă împotriva risipei, 
unii, profitînd de îngădu
ința unor organe de con
trol, sustrag din avutul 
obștesc. Dacă n-ar exista 
îngăduința izvorîtă din- 
tr-o concepție eronată, cu 
totul deformată despre a- 
jutor, acoperirea lipsuri
lor, nu s-ar întîmpla așa.

Ion Borlovan fusese nu
mit gestionar la un maga
zin de produse alimentare 
din Lugoj. La două, trei 
luni de la numire a avut 
o lipsă în gestiune. Nu s-a 
luat nici o măsură. Era... 
la prima abatere. Peste 
alte cîteva luni, la un nou 
inventaf i s-a găsit încă o 
lipsă, mai mare. Fiind se
sizată justiția, s-au făcut 
cercetări. Banii îi sustră- 
sese gestionarul necinstit. 
Urmîndu-i exemplul au

mai furat și alții. Deși 
Borlovan lua mărfuri și 
bani din magazin ca de la 
el de acasă, ca să nu-i re
proșeze careva dintre 
subalterni le permitea și 
lor să mănînce în fiecare 
zi cît puteau și să bea pe 
gratis.

Tribunalul popular al 
raionului Lugoj l-a con
damnat pe Borlovan la 7

ani închisoare corecțio- ' 
nală și l-a obligat la des
păgubiri civile în valoa
rea sumei stabilite lipsă în 
gestiune. Fostul director 
al-O.C.L., dacă ar fi con- < 
trolat activitatea salaria- 
ților (lin unități, abaterile 
puteau fi prevenite. Și nil 
numai atît. Dacă nu i-ar 
fi tolerat lui Borlovan pri
ma abatere, poate acesta 
nu ar fi ajuns hoț. Dar 
n-au fost respectate pre
vederile legiloj- și instruc
țiunilor ce reglementează 
activitatea salariațiior din 
comerțul socialist și efec
tul a fost fatal.

Iată ce rezultă acolo 
unde în numele „grijii" 
față de soarta unui om in- 

. corect, necinstit, nu s-a 
respectat legalitatea. Cău- 
tînd să-1 acopere, șefii săi 
n-au făcut altceva decit 
să-1 împingă în prăpastie, 
îngăduința lor, de fapt, 
i-a semnat actul de con
damnare.

Cazuri stranii

Ing. Dumitru
Slatina

DOBRESCU

vrei

Cu indulgența
...... ■>. BflU'S'v

să-l faci om? '5

articolul „Ve- 
uma- 

„Scîn-

că mai sînt oameni 
se strecoară prin 
fără să-și facă da- 
față de societate, de

„liber". A

Gh. CULAVA
procuror 
Procuratura 
raionului Lugoj

de retribuire fără muncă
Tînărului Constantin 

Pană, cunoscut în Slati
na, îi intrase în cap 
că e fotbalist și nu

are nevoie de nici o 
meserie. Conducerea șan
tierului Uzinei de alu
miniu l-a angajat și i-a

Am citi t
ritabilul și falsul 
nism" publicat în 
teia“ din 15 ianuarie și,
în calitate de educator, 
mă simt obligat să parti
cip la discutarea acestei 
probleme. Oine este de 
vină 
care 
viață 
toria
la care caută să ia cît mai 
mult fără să dea mai ni
mic ? Binevoitorii care 
tolerează asemenea atitu
dini. Cred că trebuie sta
bilite exact raporturile 
între umanitarism și to
leranță, între exigență și 
„înțelegere". Mergînd pe 
drumul falsului umanism, 
îi încurajăm pe cei lipsiți 
de „omenie". Mi-am a- 
mintit de Viorel S. El părea 
un tînăr inteligent căruia 
nu-i plăcea să învețe. Co
pilul a șantajat cît a pu
tut dragostea părinților. A 
intrat apoi ca picolo In
tr-un restaurant. Băiatul 
a hotărît să rupă cu școa
la și a făcut tot ce-a pu-

dat în suprave- 
părinților. Cle- 
toleranța și-au 
nou cuvîntul. Cu

tut spre a fi 
reușit. Părinții îl „apă
rau". Devenit „liber" * 
împrietenit cu cîțiva nu- 
ligani. Urmarea ? O con
damnare de 6 luni. Anul 
trecut a ispășit o parte 
din pedeapsă. A fost eli
berat și 
gherea 
mența, 
spus din
aprobare specială susține 
examenele de clasa a X-a 
în sesiunea din toamnă. 
Și, fără nici un efort, ca 
prin minune, Viorel S. 
promovează clasa a X-a. 
De silă, de milă, profeso
rii i-au dat note de tre
cere. Au fost îngăduitori 
dorind să-1 „ajute" pe a- 
cest tînăr să-și facă un 
rost. Dar nu s-a întîm- 
plat așa. A fost din nou 
condamnat pentru furt.

Indulgența l-a adus pe 
acest tînăr în situația de 
infractor.

Prof. N. MOLDOVAN 
director al liceului 
„Emil Racoviță“-Cluj

CÎINE RĂU
LA MAȘINĂ

foileton de Nicuiă tânaseI
I

Marin. Cu cumnatul meu 
Marin, care este cel mai 
serios dintre cumnați, se ri
dică o altă problemă. O altă 
față a problemei. Și cu el se 
întîmplă la fel. S-a întîm- 
plat, mai bine zis. Mi-a bă
tut la ușă, i-am deschis și...

— Ce-i cu tine, Marine ?
— Am venit cu mașina 

la reparat, fir-ar ea de ma
șină.

— Ai fost cu ea la repa
rat și acum 3 săptămîni.

— Dar I.R.A. mi-o repa
ră... Mă cumnate, îmi zice el, 
ce să facem mă cu ăștia

de la I.R.A. Cu unii, nu 
cu toți. Iți repară mași
na cite o dată de-ți vine 
să-ți iei cîmpii. Iți pun 
piese vechi și dacă le zici 
ceva îți zic: alte piese 
n-avem. Mergi și d-ta cu 
ele cît merge. Și caută să 
se rupă în perioada de ga
ranție. Iți, punem altele.

Vedeți dumneavoastră. 
Este cumnat și cumnat. Și 
problemă și problemă. Aici 
nu-i pot imputa cumnatului 
meu Marin, care ține pe sora 
mea aia mai mică, nimic. 
Ci dumneavoastră, tovarăși,

care vă ocupați de întreprin
derile de reparații auto. 
Căutați-i, vă rog. E păcat 
să-i țineți lingă dumnea
voastră. Vă fac firma de rîs.

Cumnatul meu Pândele e 
o altă fire. Și ridică altă 
problemă demnă de luat în 
considerație. Dumneavoas
tră, ca specialiști, știți că 
mașina după ce parcurge un 
număr de kilometri trebuie 
să intre în revizie. Pândele, 
cumnatul meu, face altceva. 
Merge cu mașina peste ki
lometrajul stab’lit și merge 
și merge... Primește prime

de la întreprindere că n-a 
făcut reparații capitale, pri
mește un drapel de fruntaș 
pe care-l agață la parbriz 
și merge și merge cu ma
șina, pînă o face zob. Cum
natul meu, cu metoda lui, 
ia prime, dar de ce să fa
cem zob mașinile ?

Să nu credeți că n-am stat 
de vorbă cu el. L-am între
bat :

— Măi cumnate Pândele, 
de ce nu trimiți tu mașina 
la revizie cînd îi vine vre
mea ei și-o aduci făcută 
zob ?

— Copil ești. Vrei să fa
cem o experiență. Luăm o 
mașină nouă-nouță și o du
cem la oricare I.R.A. vrei tu. 
O lăsăm la ei în curte să-i 
repare clacsonul. Dacă din 
mașina aia nouă-nouță o să 
mai găsești ceva a doua zi, 
cînd o să ne ducem după 
ea, să mă calce pe mine 
avionul.

— Unde dispare mașina 
nouă-nouță ?

— O demontează piesă cu 
piesă și repară cu piesele 
noi alte mașini care sînt 
la ora aia în reparație... 
Așa că dacă eu aș respecta 
ce îmi ceri tu mie, adică 
să duc mașina la reparat 
cum scrie regulamentul, ar 
fi tot aia. Adică nu tot aia, 
pentru că eu n-aș mai lua 
prime, n-aș mai fi fruntaș, 
n-aș mai avea drapel la par
briz...

Dragi tovarăși, pentru că 
tot am cerut cuvîntul, vă 
rog să mă lămuriți și pe 
mine ce atitudine să am față 
de acest cumnat care zobeș- 
te mașinile ? Zău vreau să 
aflu părerea dumneavoas
tră pentru că Pândele ăsta, 
e cumnatul meu.

Mai am un cumnat — șo
fer și deci încă o problemă. 
Pe ăsta îl cheamă Niculae 
Olaru, și e la Autobaza 
D.R.T.A. Cîmpeni-Cluj. Lu
crează pe autobuzul nr. 
31 CI. 997. In seara 
de 23.1. a.c.z., (acum cîteva 
zile) a venit la mine înghe
țat. M-a rugat:

— Du-te, te rog, cumna
te și păzește-mi și mie au
tobuzul ăsta pînă mă dez
gheț. E-n față la I.R.A. 1.

— Ce am eu cu autobu
zul tău ? De ce nu l-ai dat 
în primire la I.R.A., dacă 
l-ai adus pentru reparat ?

— Nu vrea să mi-l ia în 
primire. Zice c-am întîrziat 
la programare. Trebuia să 
vin alaltăieri.

— De ce n-ai venit alaltă
ieri ?

— N-am putut. Am rămas 
în pană. L-am adus remor
cat. Du-te și mi-l păzește 
că mi-l descompletează, li 
fură toate piesele.

— Dar acum cine ți-l pă
zește ?

— Am închiriat de la un 
cetățean un cîine rău și l-am 
legat lingă autobuz.

— Lasă-l de pază pînă 
dimineață. Pînă te dezgheți.

— Dar l-am închiriat nu
mai pentru două ore. Pen
tru restul nopții e angajat' 
la alte mașini venite la re
parații și neluate în primire.

Dumneavoastră rîdeți, dar 
problema este așa cum v-o 
descriu eu. Delegații ori șo
ferii care vin cu mașinile la 
reparat la I.R.A. stau 
în frig, n-au dormitoare. 
Cumnatul meu ăsta, Nicu
lae Olaru, e un tip mai în
drăzneț. A călcat odată cu 
mașina și un lup. Fiind mai 
îndrăzneț, a vrut să se ducă 
la tovarășul director tehnic 
de la M.T.A.N.A. să arate 
ce greutăți întîmpină. Era 
în ziua de marți și i s-a 
spus de la informații că to
varășul director tehnic îl 
poate primi, dar... sîmbătă. 
De dormit putea să doarmă 
la mine pînă sîmbătă, dar 
cine să-i păzească autobu
zul. Clinele rău era închi
riat la alții. Clinele ăsta e 
programat cu cîteva luni 
înainte.

Eu aceste „mici" amă
nunte am vrut săle. fac cu
noscute în această ședință 
și vă rog să mă iertați că nu 
rămîn la concluzii. Trebuie 
să plec. Trece cumnatul 
meu Vasile prin București. 
Duce autocamionul pe care 
lucrează în Dohrogea, la re
parat, în Sighetul Marmag 
ției... Alerg 1
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pagina economică
Raid-anchetă pri

vind pregătirea și SE ASIGURA
desfășurarea adu

nărilor generale în

cooperativele agri

cole de producție ADUNĂRILOR
din regiunile Plo

iești șl Crlșana GENERALE 0
EFICIENTĂ MAXIMĂ?
MUNCĂ
COLECTIVĂ,
RĂSPUNDERE
PERSONALĂ

Am vizitat în aceste 
zile numeroase cooperati
ve agricole din regiunile 
Crișana și Ploiești. Aju
tați de organizațiile de 
partid, de activiștii uniu
nilor raionale și consilii
lor agricole, cooperatorii 
din cele mai multe locuri 
analizează cu un înalt 
simț critic munca depusă 
în 1966, scot la iveală cu 
curaj cauzele care au frî- 
nat realizarea unor re
zultate superioare, „pro
iectează" ceea ce trebuie 
făcut în viitor pentru spo
rirea producției, a veni
turilor bănești și ridica
rea nivelului de trai 
membrilor cooperatori.

„Eu, împreună cu 
parte din brigadieri 
șefi de echipă, am întoc
mit darea de seamă — 
ne spunea tov. Constan
tin Ursulescu, președin
tele cooperativei agricole 
din Inotești, regiunea Plo- 
‘ ști. Inginerul nostru, 
.ricolae Mihăiescu, a lu
crat cu un alt colectiv la 
alcătuirea planului de 
producție și la raportul 
tehnic explicativ. 'Totuși, 
fiecare ne-am interesat și 
de activitatea celorlalte 
colective. Intr-un cuvînt, 
totul a fost gindit in co
mun. In afară de asta, 
ne-am consultat și cu alți 
membri cooperatori, oa
meni cu multă experien
ță, precum și cu lucrători 
ai consiliului agricol raio
nal, ai uniunii cooperatis
te, ai filialei Băncii Na
ționale".

Cu același simț de răs- planificate la nici o cul- 
pundere s-a lucrat și în 
cooperativele agricole din 
Giriș, Ateaș, Lugaș, Sin- 
tea Mică, Olari și altele 
din regiunea Crișana.

Ancheta noastră a scos 
însă la iveală și anumite 
practici învechite, dăună
toare pentru buna desfă
șurare a adunărilor ge
nerale. Un „exemplu" 
concludent în această pri
vință ne-a fost oferit la 
cooperativa agricolă „U- 
nirea" din Mizil. Cînd am 
ajuns aici, inginera Silvia 
Cantaragiu calcula singu
ră unii indicatori ai pla
nului de producție. La 
rîndul său, președintele 
cooperativei, Nicolae Tă- 
nase, dicta la mașină tex
tul dării de seamă. In ju
rul lor nimeni : nici bri
gadieri, nici șefi de echi
pă sau alți cooperatori. 
Deci nici vorbă de mun
că colectivă, de participa
re largă la alcătuirea a- 
cestor documente. Stilul 
de muncă defectuos al 
conducerii acestei unități 
este oglindit și de cuvin
tele inginerei cooperati
vei, Silvia Cantaragiu. Ea 
ne spunea necăjită i

„Eu nu înțeleg să lu
crez singură. Nu e bine. 
Colectivele care trebuie 
să alcătuiască darea de 
seamă, planul de produc
ție și alte documente e- 
xistă, insă, doar pe hirtie".

Pînă unde merge super
ficialitatea cu care con
ducerea acestei unități 
privește problema pregă
tirii adunării generale re
zultă și din faptul că da
rea de seamă era copiată 
după aceea a cooperativei 
agricole din 
Vadu-Săpat 
du-i-se doar cifrele.

Membrii cooperatori din 
unitatea amintită, ca și 
din altele, unde se folo
sesc practici asemănătoa
re trebuie să-și spună

al

o
5»

comuna 
schimbîn-

în cooperativele agricole de producție 
din întreaga țară au loc în această peri
oadă adunările generale în care se ana
lizează activitatea desfășurată în 1966, se 
dezbat și se aprobă planurile de produc
ție și financiare pe anul în curs. Pregătirea 
lor minuțioasă, întocmirea cu simț de răs
pundere a materialelor care se prezintă 
în fața cooperatorilor — dări de seamă, 
proiectul planului de producție și finan
ciar etc. — este o îndatorire de cea mai 
mare răspundere pentru consiliile de con
ducere, uniunile cooperatiste și consiliile 
agricole. Cum 
Îndatorire 7

este Îndeplinită această

părerea, în adunare, în 
legătură cu un asemenea 
stil de muncă, chiar dacă 
pînă la urmă li se va pre
zenta o dare de seamă 
mai bună. în același timp, 
se impune un control mai 
susținut, mai operativ și 
eficient din partea orga
nelor raionale și îndeo
sebi a uniunilor coopera
tiste, pentru a preîntâm
pina asemenea neajun
suri.

SPUNEȚI LUCRU
RILOR PE NUME

NU VA ASCUN

La cooperativa agricolă 
Ciumeghiu, regiunea Cri- 
șana, darea de seamă 
tocmită de consiliul 
conducere se „ocupă" 
ultimele două pagini 
activitatea acestui organ. 
Acest lucru se face însă 
formal, enunțîndu-se și 
copiindu-se prevederile 
statutare, sau, pur și sim
plu, arătîndu-se că „au 
fost ținute 11 din cele 12 
ședințe planificate" și că, 
„pentru 1967 ne revin sar
cini importante". Spiritul 
autocritio își face foarte 

darea de 
activitatea 

membrii 
conducere

greu Tocul în 
seamă deși 
multora dintre 
consiliului de
al acestei unități ar me
rita să fie criticată.

în
de 
în 
de

DEȚI DUPĂ DEGET
în unele locuri, deși co

lectivele care lucrează la 
întocmirea diferitelor ma
teriale există, privesc su
perficial întocmirea aces
tor documente. Ca urma
re dările de seamă sînt 
generale, neconvingătoare, 
nu dau posibilitate coope
ratorilor să desprindă pro
blemele esențiale.

La cooperativa agrico
lă Țipar I, regiunea Cri
șana, darea de seamă nu 
încearcă să analizeze cau
zele care au determinat 
nerealizarea producției

PROGRAMUL PE
1967 SA EXPRIME
POSIBILITĂȚILE

muncă a colectivului, 
cu „zestrea" cooperativei, 
cu rezultatele obținute în 
anii trecuți, prevederile 
sînt modeste : la grîu s-au 
planificat 2 400 kg la hec
tar, deși în ultimii doi ani 
producția 
mult mai 
procedat 
dar mai 
ția de

Din păcate, asemenea 
neajunsuri au fost semna- ■ 
late și în alte unități. Bu
năoară, ia cooperativa a- 
gricolă Baba Ana s-a 
„planificat" o producție 
de 2 000 kg grîu la hectar. 
Or, în tot raionul se știe 
că acest colectiv harnic, 
care dispune de terenuri 
fertile, obține an de an 
producții mult mai mari. 
Președintele cooperativei^ 
Ion Stanciu, dă însă diri 
umeri la această obser
vație :

„Nu-i nitnic. Dacă fa
cem mai mult, tot la noi 
este griul și nici nu ne cri
tică nimeni că n-am re
alizat planul".

Ușurința, lipsa de dis- 
cernămînt cu care se sta
bilesc pe alocuri 
derile planurilor de 
ducție și financiare 
reflectată nu numai 
nivelul scăzut, sub 
bilități al recoltelor sta
bilite, ci și de unele pre
vederi în domeniul inves
tițiilor. în regiunea Cri- 
șana, de exemplu, coope
ratorii din Niuved au 
vrut să-și construiască un;

medie a fost 
mare. La fel s-a 
și la porumb, 
ales la produc- 
lapte.

preve- 
pro- 
este 

de 
posi-

FIECĂREI

sediu, în vreme ce nu ti
veau rezolvată problema 
alimentării cu apă a sec
torului zootehnic, cei din 
Biharia II doreau să-și 
împrejmuiască ferma deși 
<tu banii respectivi puteau 
să facă lucrări de mică 
mecanizare mult mai 
rentabile. Este adevă
rat, datorită sprijinului 
organelor raionale s-a re
venit asupra acestor pre
vederi nerealiste, neeco
nomice, dîndu-se banilor 
o destinație mai eficientă.

Cum explicați asemenea 
neajunsuri în pregătirea 
materialelor care se pre
zintă în adunarea gene
rală ? — l-am întrebat pe 
tov. Octavian Călin, pre
ședintele uniunii raionale 
a cooperativelor agricole 
Mizil.

„Timpul a fost scurt. 
In unele unități n-a putut 
fi analizată temeinic si
tuația economică, fapt ce 
nu a permis să se ia cele 
mai potrivite măsuri".

Lucrătorii uniunii, ca 
de altfel și ai consiliului 
agricol, cunose de multă 
vreme că adunările gene
rale de sfîrșit de an se țin 
în ianuarie și februarie, 
că pentru a da rezultate 
rodnice, ele trebuie temei
nici pregătite. De ce nu se 
pregăteso 
timp ?

atunci din

★
în unele cooperative 

agricole adunările gene
rale au avut loc, dar 
există încă multe unități 
în care ele sînt în laza 
de pregătire. Aceste a- 
dunări trebuie să lie te
meinic organizate astiel 
încît cooperatorii să-și 
poată exercita cît mai 
bine îndatoririle statuta
re, adunările să consti
tuie un eveniment deo
sebit în viața cooperati
velor respective, un mij
loc important de antre
nare a masei largi de 
țărani cooperatori la ri
dicarea pe o treaptă su
perioară a întregii acti
vități. îndeplinirea cu 
răspundere, peste tot a 
ace.stei sarcini impor
tante ce revine con
siliilor de conducere de
pinde în bună parte de 
sprijinul pe care uniuni
le cooperatiste și consi
liile agricole îl acordă 
acestor organe. Ele sînt 
chemate să asigure toa
te condițiile necesare 
bunei deslășurări a a- 
cestor adunări.

Radu ATANASESCU 
Constantin CAPRARU 
Ion PITICU
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Efectele
mecanizării asupra
productivității
Este un fapt bine* cunoscut că, 

în industria minieră, extinderea 
mecanizării operațiilor grele și cu 
un volum mare de lucru consti
tuie o pîrghie importantă pentru 
economisirea muncii sociale, pen
tru creșterea producției și produc
tivității muncii. Eficienta ei eco
nomică s-a dovedit cu prisosință 
în cadrul Exploatării miniere Să- 
sar, fiind oglindită de volumul tot 
mai mare de minereu extras, de 
vitezele record obținute la înain
tări în subteran, de producțiile 
peste plan realizate. Numai în 
1966, de pildă, minerii noștri au 
trimis la suprafață, peste preve
derile planului, circa 12 000 tone 
minereu, obțmînd, totodată, prin 
reducerea prețului de cost, eco
nomii în valoare de 607 000 lei.

Ca și în alte întreprinderi mi
niere, la noi procesul de exploa
tare a minereului îh subteran cu
prinde o complexitate de operații 
miniere, care necesită un volum 
de muncă considerabil. De aceea, 
am inclus în sfera mecanizării nu 
numai operațiile de bază, ci și pe 
cele auxiliare, pentru a reduce 
treptat numărul lucrătorilor ne
productivi. în cele ce urmează mă 
voi referi doar la trei din aceste 
operații și la efectele lor: trans
portul minereului și al sterilului 
pentru rambleu în abataje, încăr
carea materialului excavat la lu
crările de înaintare în galerii și 
transportul minereului pe galerii
le secundare și principale.

într-un trecut nu prea îndepăr
tat, majoritatea lucrărilor citate se 
efectuau manual, cu un mare e- 
fort fizic, o productivitate scăzută 
și uin preț de cost ridicat. Nece
sitățile crescînde de minereu ale 
economiei naționale și cerințele 
modernizării procesului de produc
ție au impus cu stringentă meca
nizarea acestor lucrări. Cum era 
și firesc, am început cu mecani
zarea transportului minereului și 
al rambleului în abataje cu firii 
orizontale și rambleiere. Instalații
le care au dat cel mai bun ran
dament, contribuind totodată la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea efortului fizic uman, au 
fost screperele — în abataje, și 
troliile pneumatice — în suitoa
re. Numai în 1966 în abataje-

le exploatării noastre s-au intro
dus 13 screpere și 23 trolii. îm
preună cu instalațiile primite în 
dotare anii trecuți, screperele a- 
coperă în prezent circa 90 al sută 
din abatajele cu fîșii orizontale și 
rambleiere, asigurînd mecanizarea 
integrală a operațiilor de trans
port. Pentru utilizarea judicioasă 
a celor 25 screpere din dotare, 
locurile de muncă au fost astfel 
organizate încît uneori o instala
ție deservește două abataje. Așa 
se și explică de ce în anul trecut 
indicatorul tehnic al transportului 
mecanizat în abataje a fost reali
zat în proporție de 158 la sută.

Ca să ilustrez efectul mecani-

tribuna
experienței 
îna intate
zării asupra creșterii productivi
tății muncii, mă voi folosi de un 
calcul comparativ, verificat în 
practică de realizările noastre. Să 
luăm două panouri cu caracteris
tici geominiere identice. într-un 
abataj, transportul minereului și al 
rambleului se efectuează manual, 
iar în celălalt mecanizat. Pentru 
transportul manual al unui metru 
cub de minereu și umplerea res
pectivă cu rambleu sînt necesare 
120 minute. în condițiile mecani
zării transportului, volumul de lu
cru se reduce la 50 minute, iar 
cheltuielile de transport de la 12 
lei, la 5,5 lei pe metru cub mi
nereu și rambleu. In același timp, 
productivitatea muncii înregistrea
ză un spor de circa 60 la sută. 
Avantajele economice ale mecani
zării sînt deci evidente, dar pînă 
am ajuns aici am parcurs un drum 
lung. A trebuit să ridicăm califi
carea oamenilor, să luăm măsuri 
de folosire integrală a canacităt.ii 
instalațiilor. Organizațiile de 
partid au desfășurat o intensă

muncii

tură. în general însă, re
zultatele slabe sînt, puse 
pe seama ploilor, inunda
ției, secetei și altor fac
tori obiectivi, fără să se 
arate că ele se datoresc, 
în mare măsură, și unor 
cauze care țin de organi
zarea muncii în coopera
tivă, de modul cum s-au 
executat diferite lucrări.

Ascunderea acestor cau
ze este extrem de dăună
toare, 'fiindcă tocmai în 
asemenea direcții trebuie 
să acționeze, între altele, 
cooperatorii pentru a ob
ține în acest an recolte 
sporite. Nu este bine că 
darea de seamă trece cu 
prea mare ușurință și 
peste o serie de fenome
ne negative manifestate 
în munca unor coopera
tori, a brigăzilor și con
siliului de conducere, cum 
ar fi executarea unor lu
crări de slabă calitate, 
depozitarea necorespunză
toare a produselor.

în recomandările Uniu
nii Naționale cu privire 
la întocmirea dărilor de 
seamă se arată că aceste 
materiale trebuie să ana
lizeze amănunțit modul 
cum s-au achitat consi
liile de conducere de sar
cinile ce le-au revenit, în 
ce măsură au respectat 
democrația cooperatistă — 
adică probleme de maxi
mă importanță pentru 
bunul mers al activității 
de zi cu zi în cooperati
vele agricole. Trebuie spus 
însă că în unele coopera
tive nu se respectă aceste 
recomandări, dările de 
seamă nu analizează cu 
răspundere munca desfă
șurată de consiliile d» 
conducere, ceea ce nu dă 
putința cooperatorilor să 
aprecieze activitatea aces
tor organe, să le tragă la 
răspundere dacă est* 
cazul. j

UNITĂȚI
în adunările generale 

care au loc în această 
perioadă se dezbat și se 
aprobă și planurile de 
producție și ceie de veni
turi și cheltuieli pe anul 
1967. Bine întocmite, re
flectând posibilitățile rea
le ale unității respective, 
de dezvoltare a diferitelor 
sectoare, asigurînd 
toacele 
valoare 
creștere 
planurile sînt un puter
nic instrument în mîna 
consiliului de conducere, 
a cooperatorilor în an
samblu, pentru dezvolta
rea și înflorirea continuă a 
cooperativei, pentru creș
terea veniturilor membri
lor ei. Cu prilejul anche
tei noastre s-a constatat 
că în cele mai multe 
locuri consiliile de con
ducere, cooperatorii țin 
seama de aceste conside
rente.

în raioanele Oradea și 
Salonta, de exemplu, con
siliile de conducere, îm
preună cu specialiștii, bri
gadierii, șefii de echipă și 
membrii cooperatori au 
analizat temeinic și mul
tilateral posibilitățile de 
creștere a producției agri
cole, au stabilit măsuri 
concrete pentru realiza
rea cifrelor de plan. Co
operatorii din Fegernic, de 
exemplu, și-au propus să 
obțină în plus față de 
1966 cu peste 300 kg grîu 
la ha, cei din Sînnicolau 
Român cu aproape 1 000 
kg porumb boabe la ha, 
cei din Ateaș cu 5 000 kg 
sfeclă de zahăr la ha 
ș.a.m.d.

Se întâlnesc însă, din 
păcate, și destule anoma
lii. Vom insista îndeosebi 
asupra acestora pentru ca 
cel puțin în perioada care 
urmează ele să fie evi
tate.

Cooperativa agricolă 
Vadul Săpat, regiunea 
Ploiești. Deși mai era o 
singură zi pînă la ținerea 
adunării generale se mai 
lucra la definitivarea 
unor cifre din planul 
de producție. în com
parație cu puterea de

mij- 
de punere în 
a rezervelor de 

a producției,

De ce nu atingem
PARAMETRII PROIECTAT!
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Nu aș vrea să se creadă că noi, condu

cerea întreprinderii, nu întreprindem nimic. 
S-a asigurat calificarea — la locul de muncă 
și prin cursurile de scurtă durată — a circa 
2 000 de muncitori. Mai bine de 50 maiștri 
și ingineri au fost trimiși pentru speciali
zare la diferite întreprinderi similare din 
țară. Mai avem însă unii muncitori care 
nu execută corect operația de lichidare a 
ruperilor la ringuri și ajutori de maiștri 
care nu cunosc în aprofunzime modul de 
reglare a dispozitivelor automate la războiul 
de țesut. De asemenea, nu am găsit soluția 
cea mai bună de stimulare materială. Nu 
în toate cazurile, la terminarea unui ciclu 
de calificare, muncitorii au fost just înca
drați în categoria corespunzătoare de sala
riu, în funcție de cunoștințele însușite. 
Ne-am gindit și am studiat o nouă formă 
de ridicare a calificării muncitorilor. Din 
rîndul celor mai buni muncitori vom recru
ta un număr de instructori, care la locul 
de muncă să ajute muncitorii cu o pregătire 
mai redusă, pentru a-și însuși temeinic cele 
mai corecte mînuiri. Tinînd seama de defi
ciențele ce au existat la încadrările de sala
rizare, vom trece imediat la o verificare a 
cunoștințelor. Salariile vor fi stabilite potri
vit tarifelor în vigoare, în funcție de pregă
tirea pe care o are fiecare muncitor, de 
rezultatele ce le obține în producție, punînd 
capăt situației anormale de a plăti salarii 
mari la cei care nu dovedesc capacitate 
profesională și manifestă indolență față de 
interesele Întreprinderii.

La neatingerea parametrilor au contribuit 
și unele deficiențe organizatorice care au 
stăruit în uzina noastră. în filatură, stagnă
rile cauzate de reparații accidentale, de re
partizarea nejudicioasă a muncitorilor pe 
locuri de muncă și altele s-au ridicat la 
cîteva milioane ore-fuse opriri. Aceeași si
tuație s-a constatat și în țesătorie. Va trebui 
să înlăturăm grabnic această stare de lu
cruri, precum și unele opriri determinate 
de reparații accidentale, care depășesc de 
circa 4 ori pe cele afectate reparațiilor pla
nificate. Anumite stagnări au fost generate 
și de slaba activitate a serviciului de apro
vizionare. Se impune, totodată, să acordăm 
o mai mare atenție refuzurilor de mărfuri, 
reducerii bonificațiilor, al procentului de 
cupoane, pentru a îmbunătăți activitatea 
economică și financiară a uzinei.

în ultimii ani, la noi în întreprindere s-au 
executat ample lucrări de extindere și mo
dernizare. Capacitatea filaturii s-a dublat, 
cea a țesătoriei a crescut de 7 ori și s-a con
struit una din cele mai moderne secții de 
finisaj din țară, cu o producție maximă 
anuală de 34,5 milioane mp țesături de bum
bac. La finele anului trecut, potrivit pro
iectului, noi trebuia să atingem la țesătorie 
un indice de utilizare de 10 900 bătăi 
război/oră, dar nu am realizat decît 8 813 ; 
la filatură sîntem, de asemenea, mult ră
mași în urmă față de prevederile proiectului.

Atît în filatură, cît și în țesătorie, o serie 
de utilaje nu lucrează la performanțele teh
nice înscrise în proiect. Mă refer, îndeosebi, 
la trenurile de laminaj, la mașinile de bobi
nat din atelierul de preparație al țesătoriei. 
Deficiențele de ordin tehnic, care au apărut 
la utilajele amintite, le-am făcut cunoscute, 
în repetate rînduri, atît forului nostru tute
lar (Direcția generală a industriei bumba
cului) cît și uzinei constructoare — „Meca
nica" din Sibiu. Dar nu s-a întreprins ni
mic concret pentru remedierea lor. Este ader 
vărat că în planul de investiții pe 1967 este 
prevăzută înlocuirea laminoarelor. Ministe
rul ne-a planificat cu o producție sub nivelul 
stabilit în proiecte. Credem că nu acesta 
este modul de a înlătura deficiențele; în 
esență, el înseamnă scăderea contribuției 
întreprinderii noastre la asigurarea volumu
lui de produse necesar economiei.

Anumite greutăți în atingerea parame
trilor proiectați și în obținerea unor pro
duse de calitate superioară ne-au provocat 
și materia primă și materialele. De la pu
nerea în funcțiune a lucrărilor de extin
dere și modernizare și pînă în prezent, noi 
nu am fost aprovizionați cu materii prime 
sau materiale la nivelul calității incluse în 
proiect. In fiecare an s-au întocmit rețete 
de fabricație necorespunzătoare față de cele 
prevăzute inițial. Acest lucru este determi
nat și de faptul că celofibra pe care o pri
mim de la Combinatul de fibre artificiale 
Brăila este mult inferioară cerințelor cali
tative din contracte. Primim mari cantități 
de celofibră cu diferență de culoare în ba
loturi. Proporția fibrelor coagulate depă
șește mult norma internă stabilită. In can
titățile de celofibră sosite în ultima vreme 
se constată și o altă deficiență : insuficienta 
neutralizare a fibrelor, fapt ce atrage după 
•ine ruperi dese și mari. E necesar ca în 
cel mai scurt tâmp, Ministerul Industriei 
Chimice să elimine de la combinatul amintit 
toate cauzele lucrului de proastă calitate.

Numai în acest fel putem obține rezultate 
superioare în domeniul calității produsey 
lor destinate populației.

Totodată, se cere rezolvată și o altă pro
blemă care, de multe ori, dă bătaie de cap 
și anume — procurarea pieselor de schimb. 
Este cunoscut că în industria ușoară și, în
deosebi în industria textilă, sînt necesare 
multe piese de mare uzură. Lipsa lor ne 
obligă să recondiționăm piese vechi, fapt 
ce atrage după sine mărirea costurilor de 
producție și a volumului de opriri acciden
tale. Considerăm că Ministerul Industriei 
Ușoare, forul nostru tutelar, ar trebui să 
profileze neîntîrziat uzinele mecanice, pro
ducătoare de piese de care se vorbește de 
cîțiva ani, să ia măsuri de utilare a lor 
corespunzătoare pentru a fi în măsură să 
producă necesarul de piese de schimb. în 
momentul de față, uzinele textile sînt lă
sate să se descurce singure. De cele mai

La uzinele textile
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multe ori, datorită capacităților reduse de 
producție, întreprinderile existente ale mi
nisterului nici nu vor să ne primească co
menzile. Evident, noi ca consumatori ai 
pieselor de schimb avem îndatorirea să le 
utilizăm cît mai rațional, să le economisim. 
Dar în cele mai multe cazuri nu avem ce 
economisi, fiindcă piesele de schimb lipsesc 
cu desăvîrșire.

în anul în care am intrat va trebui să 
realizăm peste 33 milioane metri pătrați țe
sături finite, cu fire mimai din producție 
proprie. Nu mai dorim să fim în situația de 
a nu atinge parametrii proiectați la țesătorie 
și finisaje. Ministerul cunoaște că utilajul 
cu care este dotată secția de finisaj nu se 
pretează la prelucrarea de produse de cali
tate inferioară. De aceea, în vederea acope
ririi necesităților secției de finisaj cu materie 
primă de calitate superioară, solicităm spri
jinul ministerului, al celorlalte filaturi din 
țară. Trebuie să se grăbească lucrările la 
centrala termică, care nu a fost încă termi
nată, din cauza întârzierilor de proiectare. 
Acum nu avem asigurat aburul de presiune 
necesar punerii în funcțiune a o serie de 
mașini și agregate din secția de finisaj.

Ing. Augustin Vasile CORDOȘ 
directorul uzinelor textile 
„Moldova"-Botoșani

muncă politică pentru schimbarea 
unei prejudecăți mai vechi, potri
vit căreia minerul cîștigă mai 
mult atunci cînd mînuiește în sub
teran... sapa și lopata.

O altă operație care necesită un 
volum mare de muncă în subte
ran o constituie încărcarea mate
rialului rezultat la lucrările de 
înaintări în galerii. Mecanizarea ei 
asigură diminuarea numărului de 
muncitori auxiliari, creșterea vi
tezelor medii de înaintare și a 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost. La mina noastră 
s-a înregistrat. în anul 1964, o 
înaintare rapidă, care a rămas și 
astăzi un record pe țară : 355 ml 
într-o lună pe un singur front de 
lucru. înaintări similare, dar de 
proporții mai mici, au mai fost la 
Săsar. Secretul constă nu numai 
în buna organizare a muncii, ci și 
în folosirea cu chibzuință a ma
șinilor mecanice de încărcat. Pro
ductivitatea muncii crește în acest 
caz de peste 2,5 ori. La excavarea 
înaintării amintite, de pildă, au 
rezultat circa 2 130 m c steril. în- 
cărcîndu-l mecanic, noi am folo
sit doar 9 oameni pe zi, față de 20 
cîți ar fi fost necesari dacă men
țineam încărcarea manuală.

în ce privește transporturile de 
minereu pe galeriile secundare și 
principale, atenția noastră a fost 
orientată îndeosebi spre introdu
cerea unor mijloace moderne de 
transport, care să aibă gabarit re
dus, putere de tracțiune sporită, 
cheltuieli de întreținere minime, 
posibilități de purificare a gaze
lor. în acest scop, au fost intro
duse 10 locomotive electrice cu a- 
cumulatori și 5 locomotive Diesel 
cu ardere internă și epurarea oxi- 
catalitică a gazelor. Mecanizarea 
transporturilor cu asemenea ma
șini a dus la dublarea volumului 
de minereu extras, la reducerea 
cu 50 la sută a numărului de mun
citori auxiliari care lucrau la a- 
ceastă operație; mulți dintre ei au 
fost recalificați și lucrează astăzi 
în locuri de muncă productive. 
Cum e și firesc, efectele mecani
zării transportului s-au reflectat, 
în ultimă instanță, în reducerea 
prețului de cost pe tona de mine
reu. în prezent, transporturile de 
minereu se efectuează complet me
canizat pe galeriile principale și 
în proporție de peste 70 la sută 
pe galeriile secundare.

Este demn de menționat, tot
odată. că mecanizarea acestor lu
crări a determinat efecte poziti
ve, în lanț, creînd posibilitatea a- 
plicării în procesul de exploatare 
a minereului a unor metode teh
nologice de mare productivitate. 
Amintesc doar metoda de exDloa- 
tare cu înmagazinare, metoda de 
exploatare cu front lung pe în
clinare și avansare direcțională, 
metoda de exploatare cu fîșii ori
zontale și rambleiere cu transport 
mecanizat. Comparativ cu vechile 
procedee aplicate îtn trecut la noi 
în mină, prima dintre metodele de 
mai sus asigură o creștere a pro
ductivității muncii de cel puțin 50 
la sută.

Oricît de valoroase sînt rezul
tatele obținute, pentru care ex
ploatarea noastră a fost distinsă, 
în ultimii ani, de două ori cu 
Steagul roșu și diploma de între
prindere fruntașă pe țară, ele ne 
îndeamnă la mai mult. Minerii 
noștri sînt hotărîți să traducă fără 
preget în viață sarcinile trasate de 
plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, să ridice activitatea eco
nomică a întreprinderii la un ni
vel și mai înalt. Deși planul pe 
1967 prevede creșterea producției 
de minereu cu peste 10 000 tone, 
minerii noștri s-au angajat să rea
lizeze suplimentar încă 4 000 tone 
miinereu, să îmbunătățească cali
tatea acestuia cu două puncte, să 
sporească productivitatea muncii 
cu 0.5 la sută în plus față de plan. 
Firește, îndeplinirea planului și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă incumbă măsuri cu totul 
deosebite. O parte din ele vizează 
mecanizarea în continuare a altor 
lucrări în subteran. între altele, 
vor fi mecanizate transporturile de 
minereu pe orizonturile superioa
re de la minele Sofia și Valea Ro
șie, se vor 
.de screper 
numeroase 
suitoare. în 
raționale a 
exploatării.
concentrare a producției, atît 
orizonturi, cît și pe panouri.

Experiența acumulată pînă 
prezent, măsurile despre care __
vorbit, conjugate cu elanul bine 
cunoscut al minerilor maramure
șeni, ne întăresc convingerea că în 
cel de-al doilea an al cincinalului 
colectivul nostru se va situa 
nou la 
nrafață 
bun șl 
scăzut.

introduce 15 Instalații 
în abataje, precum șl 
trolii pneumatice în 
scopul folosirii cît mai 
mijloacelor din dot.atia 
se vor lua măsuri de 

pe

în
am

înălțime, trlmițînd la 
minereu mai mult, 
la un preț de cost si

din 
su
mai 
mal

Șfefan CRĂCIUNICA
inniner sef adjunct 
al Exploatării miniere Săsar
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VALORIFICĂ TEHNICA

POTENȚIALUL 
DE GÎNDIRE AL
FIZICIENILOR ?
(Urmare din pag. I)

La obținerea acestui spectru de rezultate a contribuit 
determinant o anumită organizare particulară a cercetării, 
urmărindu-se, ca principiu de bază, crearea condițiilor care 
pot asigura valorificarea completă a capacităților fizicia
nului modern. Aceasta a implicat nu dezvoltarea în pa
ralel a cercetărilor fundamentale și aplicative, ci cvasicon- 
topirea lor în cadrul acelorași laboratoare, în care să lu
creze nu numai fizicieni ci și ingineri, chimiști și matema
ticieni în echipe complexe, cît mai perfect sudate nu prin 
cunoștințe de specialitate comune, ci prin unitate de con
cepție și de scop. în plus, prin trecerea pe seama per
sonalului auxiliar, anume instruit, a fiecărei operații ajunsă 
să se repete suficient de des pentru a fi considerată de 
rutină (ciclotronul este ținut azi în mină numai de teh
nicieni) s-au creat cercetătorilor prețioase disponibilități 
de timp pentru documentare, gîndire, concepție, schim
buri de vederi și de experiență.

Totuși, dacă în țara noastră sîntem încă departe de 
a folosi fizicienii într-o măsură atît de mare ca în țările 
înaintate economic — aceasta se datorește unui șir de 
motive între care unele le aparțin chiar fizicienilor. Deși mai 
rar decît în trecut, se mai întîlnește azi, la unii dintre ei, 
o concepție eronată cu privire la înseși finalitatea cerce
tărilor. Deși, așa cum cu toții știu, sînt trei criterii după 
care se apreciază rezultatele unei cercetări — științific, 
tehnologic și social — predomină la noi tendința de a se 
obține stricta „valorificare științifică" a lucrărilor, în sen
sul rezultatului abstract. De pildă, la Institutul de Fizică 
Atomică există o serioasă școală de fizicieni teoreticieni, cu 
lucrări apreciate în țară și străinătate ca reprezentînd con
tribuții certe la progresul unor subdiviziuni principale ale 
fizicii nucleului atomic, ale fizicii solidului și ale particu
lelor elementare. Cu toate acestea, nici un membru al 
grupului respectiv nu s-a arătat dispus să urmeze îndem
nul de a-și orienta preocupările și asupra unui sector de 
atît de mare importanță practică pentru noi în viitorul 
foarte apropiat, cum este acela al reactorilor nucleari. Și un 
alt exemplu, tot de la I.F.A. : din discuțiile cu diverși spe
cialiști reputați în „chimia sub radiații", care ne-au vizitat 
țara, din dezbaterile stîrnite la o serie de reuniuni interna
ționale de comunicările prezentate a rezultat cu caracter de 
evidență valoarea deosebită a lucrărilor realizate la noi 
în teoria reacțiilor provocate de către atomii de recul — 
proces ale cărui aplicații sînt deosebit de largi și se în
trevăd cu ușurință chiar și de către nespecialiști. Totuși, 
pe această linie nu s-a mai înaintat la I.F.A. aproape de 
fel. Din păcate șirul exemplelor asemănătoare ar mai pu
tea fi continuat, ilustrind aceeași idee.

Dar chiar cînd rolul social al aplicațiilor fizicii nu scapă 
cercetătorilor, se întîmplă încă — și nu prea rar — să nu 
se obțină rezultate de amploare, în ciuda bunelor intenții. 
Cu cîțiva ani în urmă au fost organizate de către I.F.A. 
trei „brigăzi de intervenție în producție", formate din fizi
cieni, chimiști și ingineri cu un bogat palmares de reali
zări științifice și tehnice. Aceștia aveau sarcina să depisteze 
în cîteva întreprinderi mari din București probleme teh
nice care provoacă dificultăți proceselor de producție și 
care puteau fi rezolvate de către specialiștii noștri. Cu 
alte cuvinte, o sarcină dublă — să identifice subiecte de 
cercetare importante, izvorîte din nevoile practicii, și, tot
odată, să aducă o contribuție directă la perfecționarea 
producției. Lucrurile au mers mulțumitor o vreme, au fost 
date cîteva soluții care au fost aplicate cu succes — între 
timp sistemul mai fusese adoptat și de către alte insti
tute ale Academiei — dar, la un moment dat, ni s-a spus 
că tehnicienii din producție nu mai au nevoie de „dădă
ceala" noastră și, în consecință, brigăzile să fie desființate. 
Sincer vorbind, vina principală nu era a întreprinderilor, 
cum s-ar putea crede la prima vedere, ci a cîtorva dintre 
trimișii institutului care prin manifestări de superioritate, 
nu de puține ori lezante, au sfîrșit prin a crea în jurul lor 
o atmosferă neptopice colaborării — ca să nu folosesc 
un alt termen, mai acid. N-aș putea afirma că din această 
întîmplare s-au tras concluziile cuvenite, întrucît și azi se 
ridică dificultăți de același gen în realizarea unei colaborări 
strînse între I.F.A. și alte unități.

Dacă rolul fizicii în progresul tehnologiei moderne se 
Impune din ce în ce mai imperios, valorificarea practică a 
acestei concluzii nu poate fi însă obținută atîta vreme cît 
ea nu va fi însușită și de cadrele de conducere din între
prinderi sau direcțiile tehnice ale unor ministere. Măsura 
în care acest deziderat nu este încă satisfăcut o dă nu nu
mai numărul infim de fizicieni angajați în întreprinderi, 
ci și unele puncte de vedere anacronice prin îngustimea 
lor, dar care mai persistă la noi și generează a fortiori 
frîne serioase în calea dezvoltării climatului adecuat gîn- 
dirii proprii în tehnologia noastră industrială.

De pildă, și astăzi o instituție de învățămînt superior, 
cum este Institutul politehnic din București, refuză persis
tent să angajeze fizicieni fie chiar și într-un domeniu în 
care fizica spune atît de multe în etapa actuală cum este 
acela al dispozitivelor cu semiconductori, pentru care Poli
tehnica pregătește ingineri electroniști Repercusiunile în 
problema formării cadrelor sînt atît de evidente încît nu 
mai insistăm asupra lor.

Or, un alt factor-frînă, cu nu puține consecințe nega
tive, Comitetul de Stat pentru problemele de Muncă și Sa
larii, numără printre hotărîiile sale o „idee originală" con
form căreia fizicienii sînt, în condiții egale, mai slab salari
zați decît inginerii. De menționat că această măsură se apli
că nu numai în industrie — este clăi ce „atracție exercită 
aceasta pentru fizicieni spre întreprinderi I — ci chiar și 
în institutele de... fizică. Privite lucrurile prin această 
prismă de o logică ciudată, fizicianul ar fi, într-un institut 
de fizică, o „figură secundară" în raport cu inginerul.

în sfîrsit, problema justei folosiri a fizicienilor în pro
ducție. trebuie arătat că chiar și puținele întreprinderi 
care angajează tineri fizicieni, în loc să-i folosească pentru 
o muncă de concepție, de perfecționare calitativă a pro
ducției, le dau de cele mai multe ori sarcini la nivel de 
tehnicieni (dacă nu și salarii la același nivel) ceea ce duce 
la... căutarea altui loc de muncă. Nu lipsesc exemplele care 
să poată ilustra această atitudine — deosebit de grăitor 
fiind cel de la întreprinderea de piese de radio și semi- 
conductori-Băneasa, care deși dispunea, încă de la în
ființare, de laboratoare bine înzestrate pentru elaborarea I 
de noi tehnologii, de o tematică cu categoric profil de fi
zică ultramodernă și chiar de un grup de fizicieni remar
cabil pregătiți și entuziaști, a „reușit" să creeze o aseme
nea ambianță încît cei mai mulți s-au transferat în alte 
locuri. Desigur, cu toții blamăm pe „plimbăreții" dintr-o 
întreprindere în alta, dar sînt și cazuri în care conduce
rea întreprinderii ar trebui să-și analizeze răspunderile 
pentru astfel de fenomene — știut fiind că specialiștii 
părăsesc totdeauna greu un loc de muncă unde găsesc pro
bleme interesante și perspective de afirmare. Personal, cred 
că varietatea redusă ca și calitatea slabă a producției în
treprinderii de la Băneasa nu pot să nu fie puse în legătură 
cu lipsa de fizicieni la care ea a ajuns pînă la urmă.

Părerea mea este că astăzi, dacă rolul fizicienilor în eco
nomie a fost demonstrat elocvent pe plan mondial și, în
tr-o anumită măsură și în țara noastră, ar fi necesare și 
utile adoptarea unor măsuri care să elimine fenomenele 
negative de natura celor sus-menționate și să sprijine creș
terea rolului fizicienilor în economie. Firește, aceasta nu 
exclude un aport mai substanțial în această direcție din 
partea Institutului de Fizică Atomică. în ce-i privește pe 
cercetătorii institutului, tematica anilor următori, subordo
nată unor obiective economice de primă importanță, le este 
clară, iar experiența anilor anteriori va fi de ajutor în gă
sirea de căi noi în problemele dezvoltării științei și econo
miei naționale cu care vor fi confruntați.

teatre
• Teatrul de Operă șl Balet: CARMEN
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* (sala 
Comedia) : VEDERE DE PE POD — 19,30, 
(sala Studio) : DINU PĂTURICA — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CEZAR 
ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : NU SlNT TURNUL 
EIFFEL — 17.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : 
AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE
— 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 20.

• Teatrul „Barbu Delavrancea’ t INELUL 
LUI JUPITER — 20.
• Teatrul Mic: RICHARD AL II-LEA
— 19,30. '
• Teatrul „Ion Creangă’ : MONSTRUL 
DIN SAMARKAND — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică' (sala din Calea 
Victoriei) : PĂCALĂ — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale 
a Sindicatelor : MAGISTRALA TINERE
ȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZEN
TAT DE ARTIȘTI DIN R. S. CEHO
SLOVACĂ — 19,30.

18,00 — Pentru cei mici: Ala Bala.
18.30 — Pentru tineretul școlar: Școli

și tradifii: Centenarul liceului 
„Mihai Viteazul" din București.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul circulației rutiere.
19.30 — Drag mi-i clntul românesc.

Soliști de muzică populară în 
premieră la Televiziune.

20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremieră.
21,15 — Campionatul european de pa

tinaj artistio — Dansuri (pe
rechi) Transmisiune de la 
Liubliana.

23,30 — Telejurnalul de noapte.

In timp ce se afla în Italia, cu ocazia expoziției personale, pic
torul Mihu Vulcânescu a răspuns invitației unui grup de ziariști, pentru 
a vizita și lucra în zonele aluvionate din Polesine. Reproducem unul 
din desenele realizate cu acest prilej — o imagine din PORTO TOLLE.

„Experiența de viață' e 
incontestabil necesară ce
lui care ' năzuiește să 
realizeze o pagină litera
ră sau o operă de pictu
ră care să trezească in
teresul cititorului sau al 
iubitorului de artă.

Hemingway spunea 
cîndva: „fragmentul de 
viață pe caie-1 cuprind 
în scrierile mele e poves
tit numai aparent fără 
participare afectivă ; sim
pla operație de selecție 
demonstrează o preferin
ță, conștiința că mă în
trupez mai mult într-un 
anume gest, că o anume 
reacție mă reprezintă în
tr-o măsiiră mai largă". 
Experiența de viață, ma
terial de construcție atît 
de solid în creația celui 
care a scris Adio, arme, 
nu e, deci valoroasă în 
sine. Ea se preface în 
artă datorită sensibilității 
creatorului. Au fost, desi
gur, vînători de lei, pes
cari în largul oceanului, 
boxeri sau matadori cu 
experiență mai bogată 
decît a lui Hemingway ; 
dar nu sînt consemnate 
cazuri în care literatura 
Colinelor verzi ale Airicii 
sau a Morții în după- 
amiază să fi fost egalată 
de vreunul din acești oa
meni care se măsurau și 
ei cu primejdia. Fără în
doială, nu ne putem ima
gina literatura lui He
mingway altfel decît ca 
o cronică a unei vieți tul
burătoare, veșnic neliniș
tită ; dar o cronică plină 
de Înțelesuri umane, care 
pornesc de la experiența 
personală, dar o lărgesc, 
o așază în sfera univer
salului.

Cred că se cuvine eu

mintit un amănunt al bio
grafiei scriitorului : înde
lungata lui activitate zia
ristică. Simpla condiție a 
ziaristului, obligația lui 
de a se afla în permanen
ță în mijlocul evenimen
telor actuale, de a nu tre
ce cu vederea nici un 
fapt care i-ar rotunji o 
imagine a lumii contem
porane, a fost determi
nantă, în multe împreju-

CÎTI PE SCENĂ,9 *

CÎTI ÎN CULISE?
*

Oamenii de teatru dezbat din ce 
în ce mai mult problemele vieții 
noastre teatrale, căutînd soluțiile 
cele mai eficiente pentru transfor
marea succeselor de pînă acum 
într-un fenomen general. Gîndurile 
care urmează sînt izvorîte din do
rința de a aduce o contribuție mo
destă la acest efort general.

Toți știm că în afara actorilor 
pe care îi vedem evoluînd în fața 
noastră, și care ne aduc bucuriile 
sau dezamăgirile serii, există acei 
oameni misterioși din culise care 
contribuie într-o măsură impor
tantă, uneori determinantă, la rea
lizarea spectacolului. Mai puțini 
sînt însă cei care știu că în afara 
culiselor propriuzise, există culi
sele inactive, culisele amorfe și 
terne ale lipsei de talent, ale mo
dului funcționăresc de a privi tea
trul, ale ambițiilor fără acoperire, 
culisele incapacității, ale sinecu
rei, culise ce alimentează nemul
țumirile și cleveteala și care dis
creditează teatrul.

Despre aceste culise inactive 
și-au spus părerea, fie în coloa
nele ziarelor și revistelor, fie în 
plenarele consiliului teatrelor, vîr- 
furile vieții noastre artistice, ară- 
tînd că multe lipsuri în domeniul

calitățli spectacolelor sau al at
mosferei de creație se datoresc 
In bună măsură acestui balast. 
Nu cumva schemele de actori ale 
teatrelor sînt prea încărcate ? Din 
numărul impresionant de regizori

puncte
de vedere
artisticl oare activează în teatrele 
noastre cîfi sînt acela care fac a- 
ceastâ meserie cu talent șl califi
care î

De cîți actori are nevoie colec
tivul unui teatru ? Nu se pot da 
cifre exacte, dar un lucru e cert: 
fiecărui teatru îi sînt necesari ac
tori activi. Dacă luăm, să zicem, 
afișele ultimelor trei stagiuni ale 
oricărui teatru și le comparăm 
cu schema personalului artistic al 
aceluiași teatru vom observa — 
și nu ne referim aici la actorii care 
joacă invariabil rolul halebardie-

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran 
panoramic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1875 — ora 19,30), 
REPUBLICA — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : FESTIVAL — 9; 
12; 15; 18; 21, FEROVIAR — 8,15; 11; 13,45; 
16,45; 19,45, EXCELSIOR — 9,30; 12,15; 15; 
18; 21.
• MONDO CANE (ambele serii) : LUCEA
FĂRUL — 9,30; 13; 16,30; 20, GIULEȘTI — 
10,30; 15,30; 18, ARTA — 9; 12,15; 16; 19,30, 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
• OAMENI PE RUG : CINEMATECA — 
10; 12; 14.
« PRIMUL AN DE CĂS
NICIE : CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, GRIVIȚA — 9,30; 12; 
16; 18,15; 20,30 (la ambele 
completarea Două orașe), 
FLAMURA (completare 
Pe urmele unui reportaj)
— 9; 12; 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : LUMINA — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinema
scop : BUZEȘTI (completare Din pămint 
și foc) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (com
pletare Orașul interzis) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR —
cinemascop : VICTORIA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS (completare Salut,
Festival !) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : VIITORUL — 15,15; 18;
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII: DOINA
— 9; 10.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : 
DOINA — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• PARISUL VESEL — TROFEUL IN
DIAN : TIMPURI NOI — 9—15 în conti
nuare ; 17; 19; 21.
• SANJURO — cinemascop : DACIA 
(completare Drumul spre succes) — 9—13,30 
în continuare ; 16; 18,30; 20,45.
• FAUST XX — cinemascop : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 
Mimetism) — 14; 16; 18; 20.

• CUMBITE : COSMOS (completare N&fcă 
și barza) — 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : BUCEGI 
(completare Ciclon!, anticicloni, fronturi) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, MIO
RIȚA (completare Drumul spre succes) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLOREASCA 
(completare Orizont științific nr. 8) — 
0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
GLORIA (completare A 6-a sesiune a Ma
rii Adunări Naționale) — 9,15; 11,30; 14; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,30; 21, MODERN — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (la ultimele două completarea 
Ultima treaptă).
• GOLGOTA

cinema

— cinemascop : UNIREA 
(completare Vizita con
ducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Hune
doara) — 15,30; 18; 20,30, 
COTROCENI (completare 
George Coșbuc, cîntărețul 
pămîntului românesc) — 
15,15; 18; 20,45.

• CÎINELE DIN BASKERVILLE i FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : VITAN 
(completare Căsuțe zburătoare) — 11; 
15,30; 18; 20,15.
• DIPLOMATUL GOL: MUNCA (com
pletare Apa în pericol) — 15,30; 18; 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : POPULAR 
— 15,30; 18; 20,30.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR: 
UNION — 15; 17,45; 20,30; AURORA — 
8,30;10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : MOȘILOR 
(completare Pilula) — 15,30; 18; 20,30, 
FERENTARI (completare Orizont științific 
nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : PRO
GRESUL (completare înflorim și noi cu 
țara) — 15,30; 18; 20,30, PACEA (completare 
Din adîncul secolelor) — 15,45; 18; 20,15.
• CIMARON — cinemascop : COLENTI- 
NA (completare Apa în pericol) — 15,30; 
17,45; 20.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : LIRA 
(completare Cantonamentul) — 16; 18,15; 
20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
CRÎNGAȘI (completare Consfătuirea de 
constituire a Consiliului National al or
ganizației de pionieri) — 15,30; 18; 20,30.

știința scriitorului aceea 
care-i îngăduie să le re
leve, să le decanteze, a- 
flîndu-le esența. Și aceas
ta provine din experiența 
de viațg, după cum pro
vine dintr-o cultură puter
nic asimilată.

Trebuie să mărturisesc 
că nu cred în legenda 
„scriitorului instinctiv', 
despre care vorbea, prin
tre alții, Santayana. Dim-

tură nu înseamnă depo
zitul de cultură". Cu alte 
cuvinte, cultura nu își ca
pătă adevărata valoare 
decît în momentul în care 
e pusă în circulație, de
venind bun social. Crea
ția e singura verificare a 
culturii în acțiune ; și 
creația literar-artistică e 
o justificare, una dintre 
cele mai impresionante, 
ale omului de cultură.

des în impas cînd încear
că s-o reconstituie ? Ex
periența de viață nu 
poate fi, în nici un caz, 
confundată cu biografia 
spectaculoasă; dar nici 
nu o exclude, și operele 
literare care sînt adevă
rate obiectivări ale unei 
vieți tumultuoase numără 
printre ele capodopere.

Cred, de aceea, ca de 
fiecare dată cercetarea a-

EXPERIENȚA
J

DE VIAȚA A SCRIITORULUI
rări, pentru formarea 
scriftorului. Secolul nos
tru a dat reporterului 
cinstirea cuvenită 
care investighează 
tența semenilor lui, 
nînd în circulație sensuri 
profunde ale cotidianului. 
S-a spus, de pildă, des
pre UIsse al lui Joyce că 
este un imens reportaj 
despre cea mai obișnuită 
zi a unui om teribil 
obișnuit; dar 
aceste gesturi mărunte 
la semnificațiile epopeii. 
Viața oricăruia dintre noi 
(acesta este unul din sen
surile romanului joycian) 
cuprinde fapte la fel de 
Impresionante ca acelea 
ale eroilor homerici; •

celui 
exis- 

pu-

de 
el ridică

Dan GRIGORESCU '

potrivă, cred că un crea
tor nu poate ii decît un 
intelectual, un om de cul
tură, capabil să descope
re înțelesuri noi ale vie
ții. „Experiența de via
ță' devine, astfel, nu 
o simplă aglomerare de 
reconstituiri biografice ; 
ea înseamnă o viziune 
care decurge din inter
pretarea lor particulară 
și în ansamblu. Și mi se 
pare potrivit sa amintesc 
aci un celebru adagiu al 
lui Shaw : „ornai de cul-

a- 
în
ne 
lu-

Toți creatorii mari au 
trăit intens, experiența 
lor de viață s-a subli
mat în scînteietoare 
devăruri, descoperite 
străfundurile unei lumi 
care ei au cercetat-o
cid și, în același timp, cu 
pasiune. Ce ar fi devenit 
dramele shakespeareane 
dacă ele ar ii tălmăcit 
numai biografia creatoru
lui lor, care apare încă și 
astăzi atît de săracă în 
fapte exterioare, încît 
exegeții se află atît de

cestor legături misterioase 
dintre om și creația sa 
trebuie făcută cu mul
tă luare-aminte, nuanțat, 
fără prejudecăți. E a- 
devărat că operă de 
artă este, cum o definea 
Van Gogh, un autopor
tret ; dar un autoportret 
spiritual, în care biogra
fia intră doar ca unul din
tre componente. Mi se 
pare că aci orice exclusi
vism devine fetișizare, 
după cum excluderea ex
perienței amenință să de- 
vitalizeze creația.

„Cuprindem în ființa 
noastră o lume întreagă, 
a contemporanilor și a 
strămoșilor noștri', spu
nea cîndva Lorca. Rela-
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înțelegi și, a- I 

împărtășești.
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I experiența a 
semnifica- I 

sub acest "

țiile acestea dintre năzuin
țele scriitorului și elanu
rile contemporane, dintre 
opera lui și tradiția de 
creație a unui popor sînt 
revelatorii pentru întreaga 
literatură a tuturor epoci
lor. Nu se poate concepe 
o adevărată personalitate 
în afara acestei mistuitoa
re dorințe de a se repre
zenta nu numai pe sine 
însuși, ci o categorie mult 
mai largă. Astfel încît ex
periența de viață își gă
sește rosturi mai înalte 
decît acelea la care o li
mitează unele teorii strict 
pozitiviste, de simplă cu
noaștere a faptului de 
viață. Firește, în afara a- 
cestei experiențe, cunoaș
terea poate deveni livres- 
ca. Dar cred ca nici „do
cumentarea* grăbită, în
sușirea unor elemente 
care țin mai mult de pi
toresc, citarea unor ticuri 
verbale nu pot ii con
fundate cu acea comu
niune profundă și patetică 
cu oamenii pe care-i cu
noști de-a lungul propriei 
tale existențe, ale căror 1- 
dealuri le 
desea, le i

Experiența ta de viață 
este- o experiență socială, 
valoarea ei crește pe mă
sură ce gîndurile pe care 
le desprinzi de pe urma 
trăirii ei sînt mai cuprin
zătoare și în ele se re
cunosc gîndurile mai mul
tor oameni. Interesantă 
pentru tine, ea poate să 
nu-i intereseze pe ei, dacă 
nu izbutești să-i convingi 
că sensurile ei depășesc 
propria-ți biografie.

Scriitorul e un exponent 
al umanității și experiența 
lui de viață e 
tlvă numai 
unghi.

rului II — că numai o parte din 
actori sînt cu adevărat utili, numai 
o parte își justifică existența artis
tică.

Balastul poate fi constituit fie din 
actori capabili care nu-și găsesc 
utilitatea în teatrul respectiv, fie 
din actori care, după un început 
promițător, au ajuns să se plafo
neze, iie din actorii care îngroașă 
rîndurile rezervei cenușii a hale
bardierilor.

Un actor submediocru dacă joa
că ucide personajul căruia trebuie 
să-i dea viață. Un actor talentat 
care nu joacă moare de tot atîtea 
ori cîte posibilități ar fi avut ca 
să dea viață unui personaj.

Problema „balastului' actoricesc 
nu este atît de insolubilă pe cît 
pare. Consider că trupele artistice 
actuale nu au o componență judi
cios alcătuită. Sînt unele teatre 
care au un număr mare de actori ; 
frecvența premierelor nu justifică 
schema supraîncărcată. Sînt, de 
asemenea, teatre — în Capitală și 
în provincie — care au în colec
tivul lor artistic actori ce nu joacă 
deloc, sau joacă foarte puțin, pen- 
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actori pentru același gen, în de
trimentul altor teatre care nu au 
acoperite nici măcar strictele ne
cesități. O justă redistribuire a ac
torilor se impune cu necesitate. 
Oricare teatru ar fi bucuros să 
primească în colectivul său actori 
valoroși ce nu-și găsesc o utilizare 
pe măsura lor în teatrele în care 
sînt angajați.

In ceea ce privește actorii al 
căror talent și a căror capacitate 
nu se ridică la nivelul cerințelor 
actuale, cred că și aici se pi»» 
găsi soluții eficiente. Unii cu prb 
gătire, experiență și dragoste de 
teatru pot ocupa posturi de im
portanță, de care depinde bunul 
mers al teatrului și anume postul 
de șef de producție sau de regizor 
tehnic. Un actor, dacă dă un ran
dament scăzut pe scenă, nu în
seamnă că nu ar da rezul
tate bune ca metodist cu pro
bleme de teatru la o casă de 
creație, ca instructor calificat pe 
lîngă casele de cultură și așeză- 
mintele culturale, înlocuind astfel 
pe cei care au fost improvizați 
pentru a ocupa aceste posturi. A- 
celași lucru se întîmplă și cu re
gizorii artistici.

Aflăm că în teatre din Capitală 
și din provincie activează un număr 
de 89 regizori artistici. Cifra este 
fmpresionantă și, dacă adăugăm 
la aceasta numărul directorii* de 
teatre, al secretarilor literari lșx al 
actorilor improvizați peste noapte 
în regizori artistici, vom avea ima
ginea globală a celor care se ocu
pă cu concepția spectacolelor tea
trelor noastre. Sînt de părere ca 
debutul în acest domeniu trebuie 
confirmat scru infirmat, pentru a nu 
se continua nepermis de mult lanțul 
slăbiciunilor artistice. In afara re
gizorilor care semnează afișele 
există regizori artistici care nu au 
spus, nu spun, și toți oamenii de 
teatru sînt convinși că nu vor spu
ne nimic în acest domeniu. Nu con
stituie oare un balast ce nu poate 
fi neglijat ? Desigur, în artă un 
eșec nu este definitoriu pentru 
personalitatea unui artist. Dar pro
misiunile neacoperite și suita con
secventă de eșecuri sînt îndeajuns 
de convingătoare.

Sînt actori și regizori artistici 
care în mod efectiv au ajuns la 
plafonare și suficiență. Alții, după 
o ușoară strălucire temporară, au 
eșuat în manierism și convenționa
lism. Cu ce sînt vinovați publicul 
și teatrul ? De ce nu și-ar putea 
canaliza aceștia eforturile către o 
altă muncă utilă ? în patria noastră 
orice om își poate aduce o contri
buție valoroasă la efortul general. 
Dar de ce să încurajăm sinecura ? 
De ce să privim cu mai puțină gra
vitate rezultatul muncii artistice de
cît rezultatul muncii economice și 
tehnice ? Prestigiul teatrului se 
menține prin rezultate prestigioase. 
Transformînd instituțiile teatrale în 
instituții filantropice nu putem viza 
asemenea rezultate.

Teatrul din Piatra Neamț are o 
experiență artistică scurtă și nu 
știu dacă poate fi generalizată. 
Cert este însă că avînd în perma
nență un număr mic de interpreți 
— colectivul nu a depășit nicioda
tă 25 de actori — fiecăruia i-au re
venit sarcini mari. în fața acestor 
sarcini nu existau decît două so
luții : ca actorii să le facă față sau 
să renunțe. Fiecare actor a avut 
de îndeplinit serioase sarcini in- <• 
terpretative și putem spune că nu 
a fost nici unul care sa asiste la 
munca de creație, nici unul care 
să nu participe activ la eforturile 
teatrului. Din această cauză atmo
sfera de creație — chiar dacă nu 
a fost ideală — am impresia că a 
cuprins factori stimulativi mai mari 
decît în teatrele unde unii muncesc 
iar ceilalți se transformă benevol 
în critici.

Pentru a face progrese cît mai 
importante în arta teatrului, insti
tuțiile artistice trebuie să găsească 
cele mai bune soluții pentru elimi
narea culiselor inactive. Numai în 
acest fel vom putea vorbi despre 
atmosferă de creație, numai în a- 
cest fel vom asista la adevărate 
realizări artistice înscrise cu con
secvență pe întreg perimetrul miș
cării noastre teatrale, numai în a- 
cest fel scena va cîștiga în dimen
siune, chiar dacă acest lucru se va 
înfăptui în detrimentul „culiselor".

Ion COMAN 
directorul Teatrului de stat 
din Piatra Neamț

tru motivul că sînt cîte 3 sau



SdNTEIA PAGINA 5

LUCRĂRILE SESIUNII Ședința colegiului lărgit TELEGRAME EXTERNE
GENERALE A ACADEMIEI

fn Capitală au început, joi dimi
neață, lucrările sesiunii generale 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, care dezbate activitatea 
desfășurată de Academie în anul 
trecut și proiectul planului de ac
tivitate pe anul 1967. Pe ordinea 
de zi a sesiunii generale mai sînt 
înscrise: modificări la Statutul 
Academiei, alegerea secretarului 
general și decernarea premiilor A- 
cademiei pe anul 1965.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii: Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Aurel Moga, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, membri ai conducerii unor 
instituții centrale.

La sesiune sînt invitați profe
sori universitari, cercetători din in
stitutele Academiei, din institute și 
Unități de cercetare departamentale 
și uzinale.

La primul punct al ordinei de zi, 
acad. Dumitru Dumitrescu, secreta
rul general al Academiei, a prezen
tat darea de seamă asupra activită
ții desfășurate în anul 1966.

Darea de seamă trece în revistă 
principalele realizări din domenii
le de cercetare științifică abordate 
în anul trecut. Un spațiu larg este 
rezervat analizei problemelor efi
cienței și valorificării rezultatelor 
cercetării științifice, recrutării, 
perfecționării și promovării cadre
lor. Sînt prezentate, totodată, ac
tivitatea editorială, de informare și 
documentare, relațiile externe ale 
Academiei, dezvoltarea bazei ma
teriale a cercetării științifice etc.

în condițiile create de existența 
programului unitar al cercetării 
științifice, Academia a orientat ac
tivitatea unităților sale spre abor
darea unor teme legate de con
strucția economică și social-cultu- 
rală. Au fost analizate și supuse 
dezbaterii unele neajunsuri în ac
tivitatea Academiei.

Darea de seamă a prezentat pro
puneri pentru o mai bună valori
ficare a rezultatelor cercetării în 
practica economică și socială, res
pectarea convențiilor de coopera
re dintre unitățile Academiei și 
alte unități de cercetare, ridicarea 
activității științifice pe o treaptă 
superioară.

în continuare, acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei, a 
expus planul de activitate pe anul 
1967.

Subliniind importanța pe care 
partidul și guvernul o acordă știin
ței în opera de desăvîrșire a con • 
strucției socialiste, vorbitorul a 
scos în evidență posibilitățile largi 
de dezvoltare a creației științifice 
în țara noastră, a prezentat măsu
rile menite să asigure îndeplinii ea 
sarcinilor ce revin oamenilor de 
știință din cadrul Academiei.

Planul de cercetare pe anul 1967 
al celor 57 de unități ale Acade
miei se înscrie pe linia cerințelor 
actuale ale economiei și culturii 
noastre, ținînd seama în același 
timp de realizările științifice pe 
plan mondial. Planul cuprinde 
peste 2 000 de teme din diferite 
ramuri ale științei.

Președintele Academiei a relevat 
importanța tematicii propuse, a 
cărei soluționare cere eforturi or
ganizate și o perfecționare a acti
vității de îndrumare și control în 
domeniul științei. în această direc
ție se prevede, printre altele, in
tensificarea preocupării pentru a- 
tragerea în munca științifică a ce
lor mai buni absolvenți din învă- 
țămîntul superior, cadrelor care 
vădesc aptitudini și pasiune pen
tru cercetare.

în vederea întăririi și dezvoltării 
bazei materiale a cercetării, în 
acest an vși începe construcția 
unor noi clădiri, iar altele vor fi 
dezvoltate și modernizate. Fonduri 
importante au fost alocate pentru 
procurarea de utilaje și aparatură 
de cercetare, de publicații, pentru

intensificarea activității editoriale 
și de informare științifică.

în plan se prevăd dezbateri știin
țifice — colocvii, consfătuiri, con
ferințe naționale — intensificarea 
schimburilor cu instituțiile simila
re din străinătate, participarea la 
cele mai de seamă manifestări 
științifice internaționale etc.

Președintele Academiei a expri
mat hotărîrea oamenilor de știință, 
a cercetătorilor din unitățile acestui 
for științific de a răspunde grijii 
pe care conducerea de partid și 
de stat le-o poartă, muncind cu în
suflețire pentru dezvoltarea econo
mică și social-culturală a Republicii 
Socialiste România.

Dezbaterile asupra primelor două 
puncte de pe ordinea de zi se des
fășoară în cadrul celor 13 secții 
ale Academiei.

Lucrările sesiunii generale con
tinuă.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 4, 5 și 6 februarie. In țară : 
Vremea va fi în general umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2

IDEEA

al Ministerului

Energiei Electrice

SPORT

Turneul zonal de șah de la Vrn- 
jacka Banja a continuat cu desfășu
rarea partidelor întrerupte din run
dele a 14-a șl a 15-a. Barczay a cîști
gat la Vacka, Hindle la Biliap, Zul- 
dema la Vizantiadis șl Morlock la 
Biliap. Partida Barczay-Kostro s-a 
încheiat la egalitate. înaintea penul
timei runde, în clasament conduce

marele maestru iugoslav Ivkov cu 11 
puncte, urmat de Matanovici — 10,5, 
Gheorghiu — 10, Barczay — 9,5,
Fuchs — 9, Lengyel, Haman, Kostro 
șl Morlock — 8,5, Pachman — 8, 
Jansa — 7,5 etc. în runda a 16-a Flo
rin Gheorghiu (cu negrele) îl întîl- 
nește pe Jansa.

Campionatele europene 
de patinaj artistic

LIUBLIANA 2 (Agerpres). — A 
treia zi a campionatelor europene 
de patinaj artistic a început cu 
executarea primelor trei figuri o- 
bligatorii ale probei feminine indi
viduale. Cea mai bună evoluție a 
avut-o vicecampioana mondială fi 
europeană, Gabrielle Seifert (R. D. 
Germană) care a obținut 513 puncte 
și un avans de 12,1 puncte față de 
concurenta engleză Sally Ann Sta
pleford. Elena Moiș (România) a 
totalizat 339,2 puncte.

In proba de dans, după exerciții
le obligatorii conduc englezii 
Towler-Ford cu 193,3 puncte.

In reuniunea desfășurată aseară 
a fost atribuit titlul de campion eu
ropean la individual masculin. Me
dalia de aur a revenit austriacului 
Emmerich Danzer, care a fost ur
mat in clasament de compatriotul 
său W. Schwarz, cehoslovacul O. 
Nepela și francezul P. Pera.

Din agenda federației de rugbi
gg| Ca de obicei, premiera sezo- 
” nului rugbistic intern este 
marcată și în acest an de tradițio
nala competiție „Cupa primăverii", 
la care vor participa 8 echipe 
bucureștene (6 din categoria A și 
2 din categoria B). Pentru ca an
trenorii să poată roda și verifica 
un număr cît mai mare de jucă
tori, regulamentul permite efectu
area de către fiecare echipă a 10 
schimbări în decursul unei parti
de ; prezintă interes, de asemenea, 
măsura luată de federație de a 
stimula în această întrecere jocul 
cursiv, cu mai multe acțiuni „la 
mînă", prin interzicerea trimiteri
lor în tușe din jumătatea de teren 
adversă.

Prima etapă, programată la 12 
februarie, cuprinde următoarele 
meciuri: seria I: Grivița Roșie- 
Constructorul; Dinamo-Gloria ;

seria a Il-a : Steaua-Rapid ; Pro- 
gresul-Vulcan. La 19 februarie, 
învingătoarele din aceste partide 
își vor disputa locurile 1—2, iar 
învinsele locurile 3—4 în* cadrul 
seriilor, urmînd ca la 26 februarie 
să aibă loc întîlnirile pentru alcă
tuirea clasamentului definitiv, în
tre ocupantele locurilor similare în 
cele două serii (1 cu 1, 2 cu 2 etc.).

■| După o lună de la startul în 
“ „Cupa primăverii", echipele 
din categoria A vor susține prime
le întîlniri din noua ediție a cam
pionatului republican. Iată meciu
rile etapei inaugurale, programate 
la 12 martie: Progresul-Știința 
Petroșeni; Rapid-Rulmentul Bîr- 
lad ; Dinamo-Farul Constanța; Pre
cizia Săcele-Gloria; Politehnica 
Iași-Steaua; Agronomia Cluj-Gri- 
vița Roșie.

Pe terenurile 
de fotbal

La Bologna, într-un meci contînd 
pentru „Cupa orașelor tirguri" la 
fotbal, echipa locală F.C. Bologna 
a dispus cu scorul de 3—0 (2—0) de 
formația engleză West Bromwich 
Albion.

t

în cadrul campionatului de fot
bal al America de Sud, care se 
desfășoară la Montevideo meciul 
dintre echipele Paraguayului și 
Venezuelei s-a încheiat cu victoria 
fotbaliștilor paraguayeni la scorul 
de 5—3 (4—2).

în turneul internațional de fot
bal pentru echipele de juniori de 
la Viareggio s-au disputat primele 
meciuri din sferturile de finală : 
Fiorentina — F.C. Barcelona 2—0 ; 
A.C. Milan — Torino 3—1. învin
gătoarele s-au calificat în semifi
nale. Celelalte două semifinaliste 
vor fi cunoscute după desfășurarea 
meciurilor Juventus-Roma și Bo
logna — Burevestnik (U.R.S.S.),

In cîteva rînduri

• Pe pîrtia olimpică de la Alpe 
d’Huez (Franța) s-au desfășurat cîte
va antrenamente în vederea campio
natelor mondiale de bob. Din cauza 
deteriorării pîrtiei la unul din viraje, 
începerea competiției a fost amânată 
cu 24 de ore pentru a se putea face 
amenajările necesare. Primele între
ceri rezervate boburilor de două per
soane vor avea loc duminică (două 
manșe), urmînd a fi continuate luni.

• în cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin, echipa Simmenthal Milano 
a învins cu 73—69 (43—21) echipa
Olympia Ljubljana. Returul va avea 
loc la 8 februarie, la Ljubljana.

• Turneul masculin de volei de la 
Ankara a fost cîștigat de echipa bul
gară Ț.S.K.A. Sofia, care în ultimul 
meci a învins cu scorul de 3—1 echipa 
Steaua București. Ț.S.K.A. a totalizat 
în clasament 9 puncte, fiind urmată 
de Steaua cu 6 puncte.

• Selecționata de rugbi a Austra
liei, aflată în Franța, a jucat la Per
pignan în compania unei selecțio
nate Languedoc-Roussillon. Rugbiștii 
australieni au învins cu 12—5 (5—3).

Ședința de lucru a colegiului 
lărgit al Ministerului Energiei E- 
lectrice, care a avut loc în zilele de 
1 și 2 februarie, a analizat modul 
în care a fost îndeplinit planul pe 
anul 1966 și a stabilit măsurile ce 
trebuie luate pentru realizarea sar
cinilor sporite ce revin unităților 
energetice în acest an. Au fost dez
bătute, de asemenea, modalitățile 
de scurtare a termenelor stabilite 
prin planul de stat pentru pune
rea în funcțiune a noilor obiective 
energetice.

Avînd în vedere sarcinile sporite 
ce revin unităților acestui minister 
în anul 1967, au fost analizate po
sibilitățile pentru o mai științifică 
organizare a producției. Vorbitorii 
au făcut numeroase propuneri pen
tru prevenirea și eliminarea ava-

grade, iar maximele între minus 
4 și plus 6 grade, local mal ri
dicate. Ceață. In București : 
Vremea va fi relativ umedă și 
în general călduroasă. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere. Ceață.

PRECONCEPUTA

riilor din centrale și rețele, atinge
rea parametrilor proiectați și spo
rirea eficienței economice a fiecă
rei unități. Problema eliminării a- 
variilor se pune cu acuitate în toa
te regiunile țării și în special în 
regiunile Galați, Dobrogea, Mureș 
Autonomă-Maghiară și București.

Colegiul a pus, de asemenea, în 
dezbatere măsurile ce trebuie luate 
pentru punerea în funcțiune în ter
men și înainte de termen a obiec
tivelor energetice planificate pen
tru acest an. Pornind de la faptul 
că în 1967 se prevede o creștere cu 
19,5 la sută la producția de ener
gie electrică, de 3,2 la sută la con
strucții și montaj față de anul 1966, 
s-a subliniat necesitatea devansării 
punerii în funcțiune a unora din 
cele 51 de capacități noi prevăzute 
în planul de stat. Măsuri deosebite 
prevăd organizarea ritmică a mun
cii pe șantiere, atenția fiind con
centrată, în special, spre Termocen
trala electrică de la Craiova, care 
va da 45 la sută din puterea totală 
ce urmează a fi instalată în cursul 
acestw an. S-a indicat, de aseme
nea, ca proiectanții să asigure din 
timp documentațiile de execuție 
atît pentru lucrările de investiții 
în curs, cît și pentru cele care ur
mează să înceapă în anul 1967. Ei 
trebuie, totodată, să adopte, în pro
blemele de concepție generală, ca 
și în cele de detaliu, soluții care să 
ducă la economisirea unor cantități 
cît mai mari de metal, la obținerea 
unei eficiențe economice ridicate. 
Realizarea acestor prevederi cere, 
pe lingă o activitate susținută din 
partea constructorilor și montorilor 
măsuri corespunzătoare pentru a- 
provizionarea din timp a șantiere
lor cu materialele și utilajele ne
cesare, domeniu în care ministere
le furnizoare sînt chemate să res
pecte cu mai multă strictețe terme
nele de livrare.

BRUXELLES 2 (Agerpres). — De
legația guvernamentală a Austriei, 
care duce la Bruxelles tratative cu 
reprezentanții C.E.E. în legătură cu 
posibilitatea stabilirii unor legături 
mai strînse între Austria și cele șase 
țări membre ale Pieței comune, a 
insistat miercuri asupra respectării 
politicii de neutralitate a guvernu
lui austriac în cadrul unui eventual 
acord cu această organizație vest» 
europeană. Lujo Toncic, ministrul 
afacerilor externe, a subliniat în
deosebi aspectele politice și juridice

ale politicii de neutralitate a guver
nului austriac. Propunerile făcute 
de delegație în legătură cu aboli
rea taxelor intervamale și armoni
zarea tarifelor externe ale celor 
două părți, în cazul unei înțelegeri 
contractuale, spun cercurile C.E.E., 
au făcut posibilă o apropiere a po
zițiilor interlocutorilor. Karl Schlein- 
zer, ministrul agriculturii, a preci
zat principiile guvernului său asu
pra unei armonizări a politicii a- 
grare. •

(Agerpres)
(Urmare din pag. I)

Cum se știe, viața concretă are 
inepuizabile forme de manifestare, 
scoate la iveală, din straturile ei 
cele mai adînci, probleme com
plexe, cu implicații insolite. Dar 
nu mai există în viața noas
tră cotidiană, ceea ce s-ar pu
tea numi idee preconcepută (care 
în cele mai multe cazuri nu 
este decît comoditate spirituală, 
lipsă de idei) ? Să depistăm deci 
cîteva din fațetele sub care se 
prezintă ideea preconcepută. Cu- 
noscînd numeroase institute de 
cercetări — din felurite ramuri de 
activitate — am mai întîlnit încă, 
regrettnd, patronajul sacramentalei 
formule moștenite de la scolastica 
Evului Mediu : „Magister-dixit". 
Nerostită, dar planînd impalpabil 
în atmosferă, formula provoca un 
soi de scurt-circuit. Și, din pricina 
ei, am văzut cum ședințe de lucru, 
promițătoare inițial, eșuau într-o 
liniște de pîslă, pentru că unii din
tre cei de față, profesînd un super 
respect față de prestigiu și vîrstă, 
nu-și ' ' ' " ~
putem citi în atitudinea 
tora : comoditate, nepăsare ? U- 
șurătatea celui ce-și spune : lasă, 
gîndește șeful și pentru mine 7 
Cum se împacă o asemenea ati
tudine cu unanim recunoscutul 
atribut al vieții noastre care spune 
că trebuie să ai idei, să lupți pen
tru ideile tale, ele urmînd să apar
țină tuturor ?

Vreau să mă refer și la alte 
manifestări ale ideii preconcepute 
— acum avînd alte resorturi și 
implicații. Se organizează în țara 
noastră numeroase conferințe și 
simpozioane privind cele mai fe
lurite domenii de activitate știin
țifică. Aceste întîlniri au caracter 
de lucru, trebuie să ducă la so
luții ferme și fertile. Te 
resezi cine a participat - 
Cluj, să zicem, — la 
le cutărui sau cufărul 
zion ? Ți se răspunde și constați 
că, nu o dată, te afli în fața unor 
„delegații de reprezentare". „Dar 
X sau Y — întrebi — de ce nu a 
fost de față ?' Răspuns : „S-a zis 
despre el că este, încă, prea tî- 
năr". Cîntărești lucrurile, îți dai 
seama că acel „prea tînăr" este 
o capacitate strălucită în profesia 
sa și, în concluzie, îți spui : „Cei 
ce au alcătuit delegațiile în cauză 
nu cunoșteau versul clasicului 
francez după care valoarea nu 
așteaptă întotdeauna numărul 
anilor ?' E o realitate și un merit 
al societății noastre socialiste : ea, 
această societate, a știut să creeze

specialiști dintre cei mai străluciți, 
în cele mai deosebite ramuri de 
activitate, din cadrul generațiilor 
intrate de curînd în maturitate. Mai 
este nevoie să argumentez, în 
acest caz, nocivitatea ideii pre
concepute ?

Este atît de firesc și necesar azi 
să utilizăm la loc potrivit șt de
plin toate forțele creatoare ale 
țării. Tovarășul Nicolae < 
arăta, la plenara din decembrie 
Comitetului Central, că destule în
treprinderi — cu capacități de pro
ducție și resurse interne mari 
— nu dau încă satisfacție, re
zultatele lor fiind sub posibilită
țile reale de care dispun. Această 
prețioasă precizare, iăoută în cel

SANTIAGO DE CHILE

Congresul a aprobat 
reforma constituțională

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres). — Congresul chilian a apro
bat miercuri proiectul de reformă 
a constituției propus-de președin
tele Eduardo Frei, prin care i se 
dă acestuia posibilitatea să dizolve 
Congresul și să fixeze noi alegeri 
legislative. Acest proiect a fost 
introdus de Frei în Congres la 19 
ianuarie, la numai două zile după 
ce Senatul chilian a refuzat să-i a-

TOKIO 2 (Agerpres). — Peste 
10 000 de demonstranți s-au adunat 
marți în fața sediului Parlamen
tului insulelor Ryukyu (ocupate 
în prezent de S.U.A.), împiedicînd 
începerea sesiunii acestuia. De
monstranții au împiedicat pe re-

mai exprimau ideile. Ce 
aces-

ÎNSCRIEREA 
DOBfNZILOR 
LA C. E. C.

inte- 
din 

lucrări- 
simpo-

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a Republicii Socia
liste România face cunoscut 
titularilor libretelor de econo
mii cu dobîndă, libretelor de 
economii cu dobîndă și cîști- 
guri și libretelor de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme, că începînd cu data 
de 6 februarie 1967 se pot pre
zenta la unitățile CEC în ve
derea înscrierii dobînzilor cu
venite pentru sumele păstrate 
la CEC în' anul 1966.

Depunătorii din întreaga 
țară pot solicita înscrierea do
bînzilor la casele raionale și 
orășenești de economii, care 
le-au emis libretele, sau de 
care depind unitățile emitente.

corde autorizația de a face o vizită 
în S.U.A., la invitația președintelui 
Johnson Frei a declarat, după a- 
doptarea proiectului de reformă a 
constituției, că procedînd în pers
pectivă la dizolvarea Congresului și 
convocarea de noi alegeri legisla
tive, va putea înlătura „criza insti
tuțională", cum este caracterizată 
situația creată după refuzul Sena
tului.

prezentanții Partidului democra
tic — de tendință proamericană — 
să pătrundă în interiorul sediului, 
protestînd împotriva intenției a- 
cestora de a adopta o lege care să 
interzică activitatea politică a ca
drelor didactice din arhipelag.
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dustrie. Mi-e cu neputință să nu mă 
gîndesc la numeroasele 
unde mereu, la fiecare s 
ridică problema „balastului1. ___
tă în teatrele noastre j 
prematuri, oameni care, 
letin, sînt în plinătatea puterilor, 
dar care trec dintr-un an în altul, 
dintr-o stagiune în alta, contribu
ind numai cu autografe chenzinale 
— pe statele de plată — la acti
vitatea teatrului. „Este o situație 
care nu se poate rezolva, zic unii 
acreditînd ideea — preconcepută, 
firește — -întotdeauna a fost la 
fel»". Și situația se permanenti
zează. Dar viața societății româ
nești n-a fost niciodată, în trecut 
asemănătoare cu cea de azi : mai 
dornică și mai aptă de a se eli
bera de orice încătușări ce-i vi
ciază demnitatea dobîndită prin 
muncă. Niciodată, mai mult decît 
acum, problemele eticii nu ni s-au 
înfățișat mai nuanțat, niciodată 
sentimentul civic, patriotismul înțe
lept n-a avut, ca acum, posibilita
tea de a curăța grădina patriei de 
tot ce-i poate primejdui înflorirea.

Mai sînt idei preconcepute ? Da, 
mai sînt. Dar nu mai există nici 
un fel de piedici să le asanăm de
finitiv.

Din La Paz s-a anunța* 
că guvernul bolivian și-a 
prezentat miercuri demi
sia președintelui Rene 
Barrientos. După cum 
transmit agențiile de pre
să, demisia a fost cauza
tă de serioase divergențe 
în sînul coaliției guver
namentale asupra proiec
tului noii constituții a 
țării, care urmează să fie 
promulgată astăzi. Este 
pentru a doua oară în 
decurs de numai cîteva 
săptămîni cînd cabinetul 
bolivian își prezintă de
misia.

Datorită unor aranja
mente de ultim moment, 
după cum s-a anunțat în 
cursul serii de joi, criza 
ministerială a fost, provi
zoriu, reglementată; cu 
excepția titularului porto
foliului Muncii, ceilalți mi
niștri și-au menținut pos
turile.

Ce se întîmplă pe sce
na politică boliviană ?

„De pe acum se preve
de înfruntarea între gru
pările care l-au adus la 
putere pe actualul preșe
dinte" — apreciau obser
vatorii, la puțin timp după 
alegerile de la 3 iulie 
1966 din Bolivia. Intr-ade
văr, generalul Rene Bar
rientos (fost șef al juntei 
militare, care, în noiem
brie 1964 a răsturnat gu
vernul președintelui Paz 
Estenssoro), a fost insta
lat în scaunul prezidențial 
cu sprijinul așa-numitului 
„Front al revoluției bo
liviene", plămădit din

BOLIVIA
■t
✓

SUBSTRATUL
UNOR DEMISII

partidele cele mai de 
dreapta în scopuri pur e- 
lectorale. El reunea șase 
grupări cu interese dife
rite și dornice să obțină 
fiecare o recompensă cît 
mai mare de pe urma 
sprijinului acordat lui 
Barrientos. Unirea lor în- 
tr-un singur front a fost 
opera vîrfurilor militare, 
dornice de a-și vedea „le
galizată" puterea institui
tă prin lovitura de stat 
din 1964. Ce a însemnat 
această „legalizare" ?

Planul de guvernare al 
președintelui Barrientos, 
bazat pe „pacificarea po 
litică, conciliere naționa 
lă și dezvoltare economi
că" prevede măsuri o- 
rientate spre deznaționali
zarea sectorului minelor 
de cositor (principala bo
găție a Boliviei), conce
sionarea zăcămintelor de 
fier și zinc unor compa
nii străine, încurajarea 
capitalului străin mono
polist, retrocedarea pă- 
mînturilor împărțite țăra
nilor prin reforma agrară 
de acum 15 ani. Cu pro
gramul său „de pacifica
re politică" Barrientos n-a 
putut concilia nici măcar 
forțele eterogene care

i-au sprijinit candidatu
ra. Președintele însuși re
cunoștea, la sfîrșitul a- 
nului trecut, că în cadrul 
„Frontului revoluției bo
liviene" nu a fost reali
zată „o unitate de păreri 
și de obiective", fiind ne
cesară „crearea unui par-

comentariu

tid care să sprijine gu
vernul”.

Politica de înghețare a 
salariilor, introducerea u- 
nor condiții mai aspre de 
muncă sînt însoțite de 
creșterea continuă a cos
tului vieții. Bolivia deține 
recorduri triste în privința 
procentului de analfabeți 
(aproape 84 la sută), a 
mortalității infantile, a du
ratei medii a vieții, a foa
mei cronice. Aplicarea 
practică a măsurilor pre
văzute în planul de gu
vernare al actualului pre
ședinte a stîrnit un val 
de nemulțumiri în întrea
ga țară. Au avut loc ne
numărate greve ale mine
rilor, funcționarilor, cadre-

lor didactice, pe care 
mata și poliția le-au 
primat cu cruzime. Arestă
rile și expulzările din țară 
a celor care au luat parte 
la aceste acțiuni s-au în
mulțit. Recent, 20 de per
sonalități politice bolivia
no progresiste au fost 
arestate, urmînd să li se 
stabilească domiciliu for
țat, deoarece au partici
pat la manifestațiile orga
nizate în semn de protest 
împotriva adoptării legii 
cu privire la îngrădirea 
libertăților politice în uni
versități.

Așadar, dincolo de in
teresele și ambițiile con
tradictorii ce caracteri
zează diversele grupări 
ale coaliției guvernamen
tale, demisiile repetate ale 
guvernului bolivian as
cund semnificații mult 
mai profunde, care își au 
rădăcina în situația eco
nomică și socială a țării. 
Ele reflectă totodată criza 
vîrfurilor conducătoare 
boliviene, aflate sub oblă
duirea mundirelor milita
re, neputința lor de a 
soluționa problemele com
plexe ale țării.

ar-
re-

E. IONESCU

DE PRETUTINDENI
Piscul Aconcagua 

a fost cucerit!

(F.A.O.), al activității tuturor 
vaselor de pescuit din lume pe 
anul 1965. Primul loc îl ocupă 
Peru cu 7 400 000 tone, urmat 
îndeaproape de Japonia.

O patrulă militară argentinea- 
nă, formată din 8 membri, a es
caladat piscul Aconcagua (Ar
gentina), cel mai înalt pisc din 
Anzii Cordilieri. Ascensiunea s-a 
desfășurat în condiții atmosfe
rice joarte neprielnice, la o tem
peratură de minus 20 grade C.

In ultimele zile alte trei expe
diții — una germană, una sue
deză și una japoneză — au fost 
obligate să renunțe la escalada
rea acestui pisc datorită frigului 
și condițiilor atmosferice defavo
rabile. Echipa militară argenti- 
neană plecase pe urmele expe
diției japoneze, despre care de 
mai bine de zece zile nu se știa 
nimic și se credea că datorită 
viscolului din ultimele zile ar fi 
în primejdie.

52400000 tone 
de pește...

...este bilanțul, comunicat recent 
de Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație fi Agricultură

Moscova — Oslo 
pe schiuri

Cinci sportivi din Moscova — 
T. Savostin, I. Iakovlev, E. Rodio
nov, I. Papșev fi S. Cijov — vor

întreprinde luna aceasta un marș 
pe schiuri cu următorul itinerar : 
Moscova — Leningrad — Hel
sinki — Stockholm — Oslo, ur
mînd să străbată aproximativ 
2 200 km. Ei și-au propus să par
curgă zilnic 90—100 km. De-a 
lungul traseului cei cinci schiori 
vor beneficia de 5 zile de 
odihnă. Anul trecut, Iakovlev și 
Rodionov au parcurs 
ningrad — Moscova 
șase zile.

Cinci gemeni

distanța Le- 
(720 km) în

Societatea Națională a Căilor ferate franceze va atașa la trenuri 
vagoane-restaurant cu autoservire

Din New York s-a anunțat ci. 
doamna Hildarene Harris a dat 
naștere miercuri la cinci copii 
gemeni. Unul s-a născut mort, iar 
ceilalți patru, un băiat și trei 
fetițe, se simt bine. Nașterea nu 
a fost prematură, ceea ce se în- 
iîmplă foarte rar in cazurile de 
naștere multiplă.

Un purtător de cuvînt al spi
talului unde a născut doamna 
Harris a declarat că greutatea 
normală cu care s-au născut co
piii sporește șansele acestora de 
supraviețuire.

Pagubele provocate 
de rozătoare

Organizația Mondială a Sănă
tății a evaluat la circa 4,8 mili
arde numărul rozătoarelor pe su
prafața globului. Potrivit unor sta
tistici acestea au consumat nu 
mai puțin de 33 milioane de tone 
de cereale și orez numai în cursul 
anului 1965. In urma acestor con
statări specialiștii lucrează la ela
borarea unor mijloace mai eficace 
pentru distrugerea lor.



viața internațională
VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,

CHIVU STOICA, Ifl TUNISIA
(Urmare din pag. I)

intonează imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Tunisia. Cei doi președinți 
trec în revistă garda de onoare. 
Oaspeților români le sînt oferite 
buchete de flori.

Președintele Burghiba prezintă 
pe membrii guvernului tunisian, ai 
Biroului Adunării Naționale, pe 
guvernatorul primar al Tunisului, 
Marele Muftiu al Republicii Tuni
sia, decanul corpului diplomația 
și alte persoane oficiale.

Apoi, președintele Chivu Stoica 
și președintele Habib Burghiba iau

loc într-o mașină deschisă, escorta
tă de motocicliști. Cortegiul se în
dreaptă spre reședința oficială „1 
Iunie", unde înalții oaspeți români 
vor locui în timpul șederii lor la 
Tunis.

Pe întregul traseu, de la aeroport 
spre reședință, mii de locuitori ai 
Tunisului au făcut o călduroasă 
primire președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii-Socialiste Ro
mânia și persoanelor care îl înso- 
țesa. Deasupra mulțimii se zăreau 
pancarte cu inscripții: „Trăiască 
prietenia româno-tunisianăI", „Bun 
venit președintelui Stoica!“.

Vizita protocolară la președintele Burghiba
In seara zilei de 2 februarie, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu soția și celelalte persoa
ne oficiale române cu soțiile, au 
făcut o vizită de curtoazie la Pala
tul Cartagina președintelui Repu
blicii Tunisia, Habib Burghiba.

In cadrul unei ceremonii care a 
avut loc cu acest prilej, președin
tele Habib Burghiba a înmînat 
președintelui Chivu Stoica „Marele 
ordin al independenței cu cordon". 
Președintele Consiliului de Stat a 
înmînat apoi președintelui Bur

ghiba ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I.

Cei doi conducători de stat au 
relevat că prin acordarea acestor 
înalte distincții se evidențiază sen
timentele de prietenie și stimă 
reciprocă Intre cele două țări.

★
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit joi după- 
amiază la reședința sa pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Tunis.

Dineul de la Palatul Cartagina
Joi seara, președintele Republicii 

Tunisia, Habib Burghiba, și soția, 
au oferit un dineu la Palatul Car
tagina în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
și a soției sale.

La dineu au luat parte conducă
tori ai Republicii Tunisia, persona
lități ale vieții culturale și științi
fice, generali, ziariști, precum și 
șefi ai misiunilor diplomatice. •

Au fost prezente, de asemenea,

persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Consiliului de Stat 
în vizita sa în Tunisia. După toas
turile rostite de președintele Tuni
siei, Habib Burghiba, și președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu Stoica, 
au fost intonate imnurile de stat 
ale țărilor respective. Dineul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

A urmat apoi un program de dan
suri folclorice tunisiene.

TOASTUL ROSTIT DE PREȘEDINTELE HABIB BURGHIBA
Luînd cuvîntul la dineul oferit 

joi seara la Palatul Cartagina, pre
ședintele Tunisiei, Habib Burghi
ba, a adresat președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Cțiivu Stoica, și 
persoanelor care îl însoțesc urări 
cordiale de bun sosit.

Această vizită, a arătat pre
ședintele Burghiba, concretizează 
relațiile excelente dintre cele două 
popoare ale noastre, va contri
bui la consolidarea legăturilor de 
prietenie stabilite între Tunisia și 
România și va reafirma colabora
rea între cele două țări în multe 
domenii.

Rezultatele de pînă acum, a re
levat președintele, sînt încuraja
toare. Ele trebuie să ne stimuleze 
la dezvoltarea și extinderea și mai 
mult a colaborării noastre în toa
te domeniile în care aceasta va fi 
posibilă și reciproc avantajoasă.

Președintele Habib Burghiba a 
relevat că relațiile dintre Tunisia 
și România se bazează pe princi
pii fundamentale ca cele ale apă
rării suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne ale 
altor state, egalității în drepturi 
între toate statele mari sau mici, 
puternice sau slabe, adeziunea ia 
politica de coexistență pașnică ac
tivă între state, indiferent de re
gimul lor politic, social sau eco
nomic, convingerea că relațiile în
tre state trebuie să se bazeze pe 
avantaje reciproce.

Noi considerăm că aplicarea sin
ceră a acestor principii nu poate 
să nu ducă la o colaborare pașnică 
și fructuoasă între națiuni.

Cînd studiem istoria țării dv., 
atît cea veche cît și cea recentă, 
noi, tunisienii, găsim adesea exem
ple și învățăminte instructive. Ceie 
două țări au trebuit să lupte cu 
îndîrjire pentru a salva mai întîi 
cultura națională și apoi libertatea 
și independența lor.

Eforturile și sacrificiile dv., ac
tivitatea și entuziasmul dv. au per
mis să atingeți niveluri excepțio
nale în dezvoltarea industrială și 
agricolă, și să realizați progrese 
remarcabile în domeniul economic, 
cultural și social. Dv. ați devenit 
pehtru Tunisia și pentru nume
roase țări care și-au cucerit recent 
independența un exemplu șl un 
prilej de referire.

Tunisia — a spus în continuare 
vorbitorul — imediat după obți
nerea independenței, a mobilizat 
toate energiile sale pentru a 
înlătura în primul rînd sechelele 
dominației coloniale: obținerea e- 
vacuării teritoriului său, eliberarea 
economiei sale, reintrarea în pose
siunea patrimoniului său național. 
Această luptă a fost îndelungată și 
grea. In același timp, noi am mo
bilizat împotriva subdezvoltării și 
structurilor perimate toate forțele 
națiunii. Poporul nostru a acceptat 
numeroase sacrificii dar rezultatele 
sînt pe măsura eforturilor depuse. 
N-am ajuns încă la capătul greu
tăților, dar avem încredere în suc
cesul final, iar progresele deja rea
lizate ne permit să sperăm că vic
toria nu este departe.

Sînt sigur că — a spus în conti
nuare președintele Tunisiei — vi
zita Excelenței Voastre, care va 
folosi dezvoltării relațiilor între 
Tunisia și România, va contribui 
în mare măsură la cauza înțelegerii 
și colaborării între popoare cu re
gimuri sociale diferite, dar care 
tind spre același obiectiv.

în încheiere, președintele Tuni
siei a toastat pentru înflorirea prie
teniei tunisiano-române, pentru să
nătatea președintelui Chivu Stoica 
și a soției sale, pentru prosperitatea 
și succese tot mai mari poporului 
român prieten.

rile interne, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta. Aplicarea acestor princi
pii în viața internațională contem
porană — pentru care milităm con
secvent — o considerăm singura 
bază rațională și acceptabilă pe 
care se pot clădi relațiile de coope
rare între popoare, securitatea în 
întreaga lume, se poate asigura 
pacea.

Președintele Chivu Stoica a ară
tat că poporul român nutrește sen
timente de profundă simpatie și 
este pe deplin solidar cu popoare
le din Africă și din alte părți ale 
globului care luptă încă împo
triva jugului străin și a discrimi
nărilor rasiale, pentru lichidarea 
deplină și definitivă a colonialis
mului și neocolonialismului,' pen
tru cucerirea și apărarea indepen
denței și suveranității naționale. 
Republica Socialistă România ma
nifestă un interes deosebit pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești, 
multilaterale, cu noile state inde
pendente, care depun eforturi stă
ruitoare pentru dezvoltarea lor de 
sine stătătoare, pentru consolida
rea independenței politice și eco
nomice.

Referindu-se Ia vizita pe care o 
întreprinde în Tunisia, președintele 
Consiliului de Stat a spus că aceas
ta reprezintă o transpunere în fapt 
a dorinței de a cunoaște în mod 
nemijlocit viața harnicului popor 
tunisian, mărturiile vechii sale is
torii și civilizații, dar mai ales efor
turile și realizările sale pe calea 
dezvoltării contemporane. Sîntem 
profund convinși că șederea în 
frumoasa dv. țară, convorbirile cu 
Excelența Voastră, pe care le aș
teptăm cu mult interes, vor aduce 
o nouă contribuție la mai buna cu
noaștere reciprocă, la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de priete
nie dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Tunisia, în 
interesul ambelor popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a toastat pentru 
prosperitatea și fericirea poporului 
tunisian, pentru continua înflorire 
a relațiilor de prietenie româno- 
tunisiene, în sănătatea președinte
lui Burghiba, a soției sale și a ce
lorlalte personalități prezente.

COMENTARII
ALE PRESEI TUNISIENE

TUNIS 2 (Agerpres) — Presa tu
nisiană de joi, atît de limba fran
ceză cît și de limba arabă, consacră 
numeroase materiale vizitei preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica.

Sub titlul „Bun venit", ziarul 
,,L’Action", organul Partidului So
cialist Desturian, subliniază, prin
tre altele, că legăturile tunisiano- 
române nu pot decît să se consoli
deze după acest important eveni
ment. întreaga pagină a treia in
titulată „România — o țară agri
colă, care a cîștigat cursa indus
trializării", inserează materiale cu- 
prinzînd date despre dezvoltarea 
industrială și a nivelului de trai 
în țara noastră, despre avîntul 
construcției de locuințe și despre 
relațiile externe ale României.

România, se spune în editorialul 
aceluiași ziar, s-a impus pe plan 
internațional prin eforturile și ini
țiativele sale. în foarte scurt timp, 
ea a reușit să-și asigure în lume 
un important prestigiu. Tunisia, 
se arată în continuare în articol, 
urmărește cu admirație eforturile 
României.

Ziarul „La Presse de Tunisie" 
releva la rîndul său bunele rela
ții existente între România și Tu
nisia, cu toată diferența dintre orîn- 
duirile celor două țări.

TOASTUL ROSTIT DE PREȘEDINTELE CHIVU STOICA
în toastul său, președintele Con

siliului de Stat . al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a 
mulțumit pentru primirea priete
nească, pentru prețuirea pe care 
guvernul și poporul tunisian o a- 
cordă relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Tunisia, a transmis un călduros 
salut poporului tunisian și pre
ședintelui Habib Burghiba, emi
nent om de stat guvernului Repu
blicii Tunisia.

Vorbitorul a arătat că în ciuda 
distanțelor care le separă, popoare
le român și tunisian au năzuit de-a 
lungul veacurilor să se cunoască și 
să schimbe roadele creației lor ma
teriale și spirituale. El a evocat 
în continuare transformările care

x au avut loc în țara noastră, efortu
rile pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii naționale, meni
te să ridice România pe o nouă 
treaptă de civilizație și progres, a- 
tașamentul ferm față de cauza pă
cii și colaborării internaționale.

O caracteristică importantă a po
liticii noastre externe, a spus vor
bitorul, o constituie dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pentru apropie
rea între popoare, în scopul destin
derii internaționale și al păcii. Re
publica Socialistă România așează 
la temelia acestor relații de cola
borare principiile respectării stric
te a suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în trebu

După scurta escală de 
miercuri de la Bruxelles, 
premierul britanic, Harold 
Wilson, și ministrul său de 
externe, George Brown, au 
ajuns la jumătatea drumului 
lor explorator spre Piața co
mună. Ce au constatat mi
niștrii britanici pînă acum? 
La Roma și la Bruxelles e- 
xistă dorința de a vedea An
glia în comunitatea vest-eu- 
ropeană. De altfel, nu ar 
constitui o surpriză dacă pre
mierul britanic s-ar simți în
conjurat de aceeași bunăvo
ință și în celelalte capitale 
ale țărilor din Piața comu
nă, pe care urmează să le 
viziteze. întrebarea este 
însă : cum s-ar putea rea
liza această dorință ?

Observatorii de presă 
vest-europeni sînt unanimi 
în a aprecia că Londra se 
află deja în posesia unei 
sinteze atît a problemelor e- 
conomice, cît și politice, în 
baza căreia ea ar putea, în 
caz de scadență, să redes
chidă negocierile cu „cei 
șase*. Finanțarea politicii a- 
gricole comune, relațiile An
gliei cu țările Common- 
vealth-ului, situația lirei ster
line sînt dintre cele mai im

Primirea delegației P. C. R.
la C. C. al U. C. din Serbia

BELGRAD 2. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite: 
Delegația de partid, condusă de to
varășul Mihai Dalea, secretar ai 
C.C. al P.C.R., a făcut joi o vizită 
la Comitetul Central al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, unde s-a în- 
tîlnit cu Stevan Doronski, secretar 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia. La 
convorbiri au participat tovarășii 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Aurel Mălnășan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Belgrad, precum și Koli Șiroka,

membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, Dușan Gllgorievici, secretar 
republican pentru industrie și co
merț, și alți activiști de partid și 
de stat din Republica Socialistă 
Serbia.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

In aceeași zi, tovarășul Mihai Da
lea a vizitat întreprinderea belgră- 
deană „21 Mai". La prînz, Stevan 
Doronski a oferit o masă în cinstea 
delegației.

SIMM» UNUI «0 Dl CHIII'IIIIII!
ICMOIIICi ÎMI BOMÎIIJ $1 HIHTA
PARIS 2. Corespondentul Ager

pres Al. Gheorghiu transmite : 
Joi după-ainiază, ministrul comer
țului exterior al României, Gheor- 
ghe Cioară, a avut la Quai d’Orsay 
o întrevedere cu ministrul afaceri
lor externe al Franței, Couve 
de Murville.

Cei doi miniștri au făcut un 
schimb de păreri referitor la si
tuația relațiilor economice și co
merciale româno-franceze’ și în ge
neral asupra relațiilor dintre cele 
două țări. Ei au apreciat ca foarte 
favorabil stadiul dezvoltării relații
lor româno-franceze, cît și perspec
tivele bune ale dezvoltării în con
tinuare a acestor relații.

La secretariatul de stat al Co
merțului Exterior al Franței a avut 
loc în după-amiaza aceleiași zile 
semnarea unui acord de cooperare 
economică și industrială între Fran
ța și România. Acordul a fost sem
nat de Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior al României, și 
de Charles de Chambrun, secretar 
de stat pentru comerțul exterior al 
Franței.

în cadrul acestui acord a fost 
creat un comitet specializat pen
tru studierea dezvoltării cooperării 
în domeniu] industriei chimice. Ul
terior se va proceda la crearea 
unui comitet competent pentru in
dustriile mecanice, electrice și al
tele. De asemenea, au fost aduse 
diverse îmbunătățiri protocolului 
comercial referitor la schimburile

între cele două țări pentru anul 
1967 în cadrul acordului pe termen 
lung.

Gheorghe Cioară șl Charles de 
Chambrun au rostit scurte cuvîn- 
tări, în care au subliniat importan
ța semnării acestui acord pentru 
dezvoltarea ulterioară a schimburi
lor economice și comerciale, pre
cum și a relațiilor dintre cele două 
țări.

După-amiază, ministrul comerțu
lui exterior al României a ținut o 
conferință de presă la care au 
participat numeroși ziariști de la 
principalele ziare și publicații eco
nomice din Paris, ai agenției France 
Presse, cît și ai radioteleviziunii.

★
Ambasadorul Republicii Socia

liste România la Paris, dr. Victor 
pimitriu, și șeful agenției economi
ce române, Tudor Matea, au oferit 
joi seara în saloanele ambasadei 
o recepție în cinstea delegației ro
mâne. conduse de Gheorghe 
Cioară. La recepție au participat 
Edgar Faure, ministrul agriculturii, 
Charles de Chambrun, secretar de 
stat pentru comerțul exterior, Paul 
Huvelin, președintele Consiliului 
Național al Patronatului francez, 
(C.N.P.F.), funcționari superiori din 
Ministerul Economiei și Finanțelor, 
Centrul național de comerț exterior, 
Ministerul Afacerilor Externe, con
ducători a numeroase firme in
dustriale, ziariști.

portante probleme, care 
deocamdată condiționează 
intrarea Marii Britanii în 
C.E.E. Interlocutorii belgieni, 
precum și cei italieni și 
francezi l-au prevenit pe 
premierul Wilson că acor
durile încheiate între „cei 
șase’ ar fi greu de modifi-

fare tranzitorie, dar și modi
ficarea acordurilor existente. 
Sînt vizate îndeosebi înțele
gerile cu privire la finanța
rea agriculturii „celor șase’. 
Marea Britanie fiind unul 
dintre cei mai mari ■ impor
tatori, ea ar urma să ver
se în casa comună a C.E.E.

în vizită la Munchen
MUNCHEN 2. — Trimișii spe

ciali Agerpres N. Ionescu și P. 
Stăncescu transmit: în continua
rea vizitei pe care o întreprinde 
în Republica Federală a Germa
niei, ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, a so
sit la Munchen. Pe peronul gării 
centrale a capitalei landului Bava
ria, oaspetele român a fost întîm- 
pinat de ministrul economiei al 
guvernului landului, Otto Schedl, 
de oficialitățile locale, de numeroși 
ziariști.

în aceeași dimineață, Corneliu 
Mănescu a avut o întrevedere cu 
primul ministru al landului Ba
varia, Alfons Goppel. A avut loc 
o convorbire amicală In cursul 
căreia primul ministru al landului 
s-a interesat îndeaproape de reali
zările pe plan economic ale po
porului român.

KINSHASA

Autoritățile 

congoleze au 

respins condițiile

Consorțiului

Alfons Goppel a oferit apoi, în 
saloanele hotelului „Continental", 
un dejun în onoarea ministrului de 
externe al României, Corneliu Mă
nescu. Au participat membri al 
guvernului și parlamentului Ba- 
variei, oameni de afaceri, ziariști.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
români au vizitat Pinacoteca din 
Miinchen, vestită pentru bogata 
sa colecție de tablouri, care poartă 
semnăturile unora dintre cei mai 
proeminenti pictori ai omenirii.

în vizita pe care o întreprinde 
prin tară, ministrul de externe, 
Corneliu Mănescu, este însoțit de 
Erich Straetling, șeful reprezentan
tei comerciale a R.F.G. la Bucu
rești, și de Mircea Năstase, șeful 
reprezentantei comerciale a Româ
niei la Frankfurt

Președintele I. B. Tito 
a sosit la Budapesta

MADRID. — 
Ieri s-a anunțat 
că rectoratul 
universității a 
hotărit să pre
lungească sus
pendarea cursu
rilor, care ur
mau să reîn- 
ceapă la 2 fe
bruarie, pentru 
„evitarea de
zordinilor in in
cinta universi
tară". în cursul 
ultimelor zile, 
studenții de la 
facultățile de 
medicină șl ști
ințe sociale au 
demonstrat in 
fața rectoratu
lui, cerind eli
berarea cole
gilor arestați 
(peste 350) în 
cursul manifes
tațiilor din săp- 
tămîna trecu
tă. In imagi
nea alăturată — 
un aspect de 
la manifestațiile 
din 30 I.

KINSHASA 2 (Agerpres). — Gu
vernul congolez este împotriva par
ticipării societății belgiene „Union 
Miniere du Haut Katanga" la ac
tivitatea Societății Generale congo
leze a minereurilor (GECOMIN), 
creată prin anularea concesiunilor 
celei dintîi. Acest punct de vedere 
a fost expus de către înaltul comi
sar pentru informații al guvernu
lui de la Kinshasa care, într-un 
comunicat dat publicității, a respins 
condițiile „prealabile" puse de 
banca belgiană „Lambert" — u- 
nul dintre membrii Consorțiului 
internațional ce negociază cu gu
vernul congolez cumpărarea a 40 
la sută din acțiunile „GECOMIN". 
Guvernul congolez va continua să 
ducă tratative cu banca, se spune 
în comunicat, însă îi cere să renun
țe la cererea sa de a se plăti socie
tății „Union Miniere" o indemniza
ție și de a se admite participarea 
ei la asistența tehnică acordată 
„GECOMIN" și la comercializarea 
producției de minereuri congoleze.

Potrivit unei informații anterioa
re, transmise de guvernul congolez, 
luni a avut loc la Bruxelles o re
uniune a reprezentanților mai mul
tor firme — americane, belgiene și 
franceze — care au constituit un 
consorțiu ce plănuiește să achizi
ționeze cele 40 la sută din acțiu
nile „GECOMIN" destinate vînzării 
publice.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. anunță că joi dimi
neața a sosit la Budapesta losip 
Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, care 
va face o vizită prietenească de cî- 
teva zile în R. P. Ungară.

în aceeași zi, oaspetele iugoslav 
a avut o întrevedere cu Jânos Kă- 
dâr, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

tre argumentele folosite de 
actualul cabinet laburist pen
tru a pleda cauza aderării 
la Piața comună este acela 
al beneficiilor pe care le-ar 
aduce Marea Britanie parte
nerilor săi — cu tehnologia 
sa avansată — în special în 
lupta de concurență a aces-

Anglia și Piața comună
cat în favoarea Angliei, că 
respectarea Tratatului de la 
Roma este o condiție prea
labilă aderării la Piața co
mună.

Dar, înainte de a părăsi 
capitala Belgiei, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, mi
niștrii britanici au ținut să-și 
reafirme părerea potrivit că
reia unele probleme, cum 
sînt cele agricole, ar nece
sita nu numai o reglemen-

(dln care sînt subvenționate 
exporturile de produse a- 
gricole ale „celor șase*) cît 
ceilalți membri la un loc. Cu 
același prilej, premierul bri
tanic a subliniat, de aseme
nea, că o extindere a co
operării în domeniul tehno
logiei între Anglia și țările 
vest-europene nu ar putea 
fi întrevăzută decît atunci 
cînd aceasta va adera la 
C.E.E. Este știut că unul din-

tora cu Statele Unite. Unii 
specialiști din Occident a- 
preciază însă că S.U.A. ar 
putea cîșfiga competiția 
chiar în cazul în care An
glia s-ar alătura „celor șase’. 
De altfel, statisticile vorbesc 
în același sens. încă în 1962, 
S.U.A. alocaseră 17 500 mi
lioane de dolari în scopul 
promovării tehnicii noi, adică 
de cinci ori mai mult decît 
întreaga Europă de vest și de 
8 ori mai mult decît țările

ATENA. In marea sală „Zap- 
peion" s-a deschis expoziția 
„Tapiseria modernă românea
scă", organizată in cadrul 
programului de schimburi cul
turale dintre cele două țări. 
Expoziția a fost organizată sub 
auspiciile Ministerului Educa
ției Naționale al Greciei și 
ambasadei Republicii Socialiste 
România. La vernisaj, K. Pa- 
papanos, director general in 
Ministerul Educației Naționale, 
și dr. Mircea Bălănescu, amba
sadorul României, au rostit 
cuvintări in care au subli
niat dezvoltarea armonioasă a 
schimburilor culturale greco- 
romăne.

din C.E.E., iar în 1964 și 
1965 au cheltuit 46 000 mi- 
lioane. Deci unul din prin
cipalele atuuri ale Angliei 

■— tehnica avansată — se 
pare că nu este de natură 
să ademenească pe 
șase".

Premierul Wilson a 
să se înțeleagă că va conti
nua să-și expună pozițiile 
neschimbate cu privire la a- 
derarea Angliei și celorlalți 
membri ai Pieței comune. In 
cercurile de presă vesf-eu- 
ropene se vorbește însă de 
o eventuală schimbare a 
tacticii Londrei, în sensul că 
Anglia nu ar mai considera 
intrarea în C.E.E. ca o pro
blemă urgentă. Unii obser
vatori spun că premierul bri
tanic ar intenționa să mear
gă și mai departe, averfi- 
zîndu-i pe „cei șase’ că in 
cazul neaderării la C.E.E., 
Anglia va încerca să forme
ze o Piață comună cu parti
ciparea țărilor zonei liberu
lui schimb, Statelor Unite și 
Canadei, lată de ce etapele 
viitoare ale acestui turneu 
comunitar sînt așteptate cu 
un viu interes în Occident.
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■ FRAGA. Ieri, au continuat 
lucrările celui de-al VI-lea

Congres al Sindicatelor Ceho
slovace. Congresul a fost salu
tat de conducătorii unor dele
gații de peste hotare. Condu
cătorul delegației romăne, loan 
Cotoț, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, a transmis congre
sului salutul sindicatelor din 
România.

MOSCOVA. Potrivit nnul 
•“ protocol privind schimbul 
de mărfuri Intre U.R.S.S. și 
Cuba pe anul 1967, volumul co
merțului reciproc va spori Ir 
1967 cu 23 la sută față de 1966.

M BUDAPESTA. Cu prilejul 
■“ aniversării a 25 de ani de 
la apariția ziarului „Szabad 
Nep”, la redacția ziarului 
„Nepszabadsag" din Budapesta 
a avut loc o seară festivă. 
Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a rostit o 
scurtă cuvîntare, în care s-a re
ferit la importanța ziarului 
„Szabad Nep”, apărut în condi
țiile ilegalității, precum șl la 
sarcinile ziarului „Nepszabadsag* 
în construcția socialistă.

■ FRAGA. O delegație a Con
siliului Mondial al Păcii, 

condusă de Isabelle Blume, 
președinte coordonator al Prezi
diului Consiliului, a plecat în 
Republica Democrată Vietnam.

M VIENA. Tenorul român
Ion Buzea a interpretat pe 

scena „Volksopera" din Viena 
rolul principal din opera „Tief- 
land" de D’Albert. Presa aus
triacă subliniază calitățile vo
cale deosebite ale tenorului ro
mân. „Cu vocea sa strălucitoare 
și caldă, Ion Buzea a cucerit 
sufragiile publicului", scrie 
„Kurler".

Miting de 
protest la 
Washington

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc miercuri 
un mare miting de protest al lide
rilor organizațiilor religioase ameri
cane împotriva politicii guvernului 
american în Vietnam. Cei peste 
2 000 de participanți sosiți din 45 
de state ale S.U.A. au condamnat 
războiul dus de S.U.A. în Vietnam.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
senatorul Wayne Morse a declarat 
că pretențiile guvernului american 
de a menține două state vietname
ze reprezintă „un amestec flagrant 
în treburile interne ale Vietnamu
lui". Poporul vietnamez, a spus 
Morse, trebuie să-și hotărască sin
gur soarta.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres) — 

Solicitat în cursul unei conferin- 
țe de presă să precizeze care este 
poziția Washingtonului în legătură 
cu propunerea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud privind încetarea focului pe 
timp de o săptămînă cu prilejul 
sărbătorilor Anului nou vietna
mez, purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Robert McCloskey, a declarat că’ 
S.U.A. se vor limita să respecte o 
asemenea încetare a focului în 
Vietnamul de sud numai patru 
zile, între 8 și 12 februarie a.c.
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