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ANCHETA „SCÎNTEU» ÎN LEGĂTURĂ CU...

RĂSPUNDERE MAXIMĂ
față de avutul nostru material

O sarcină de prim ordin și permanentă în do
meniul investițiilor este utilizarea cu înaltă efi
ciență economică și spirit gospodăresc a 
resurselor alocate de stat. Subliniind exigența 
maximă de care trebuie să dea dovadă toți cei 
ce mînuiesc fondurile de investiții, în cuvîntarea 
rostită la recenta consfătuire consacrată acti
vității de proiectare în domeniul construcțiilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „Avem 
răspundere față de poporul nostru — adevăratul 
stăpîn al bogățiilor țării — de a gospodări cît 
mai bine, cu rezultate economice optime, mij
loacele materiale și financiare ce îi aparțin".

Ce ...
tlve

se constată în 
de investiții ?

acest sens la unele obiec-

Fabricii de
Aici

Șantierul 
porțelan din Cluj, 
s-au prevăzut să fie exe
cutate lucrări de moder
nizare și reutilare tehnică 
în valoare de aproape 25 
milioane lei. Studiind cu 
atenție proiectul întocmit 
de Institutul de proiec
tări pentru industria u- 
șoară, conducerea fabri
cii a ajuns la concluzia 
că se poate renunța la 
unele utilaje din import 
pentru secția de șamote- 
rle, utillzindu-se cele exis
tente. De asemenea, s-a 
stabilit ca montajul utila
jelor să se facă cu forțe 
proprii. Alte soluții eco
nomicoase au fost propu
se pentru construcția ha
lei ce va adăposti cup
toarele, pentru finisarea 
și glazurarea ei. „Toate a- 
cestea — preciza ing. 
ION TUDORAN, șeful 
serviciului mecanic-șef — 
investiții — echivalează 
cu o economie, față de 
devizul general, de circa 
3 milioane lei. Cu aceste 
fonduri urmează să fie a- 
chiziționat un cuptor care 
va spori capacitatea de 
producție a fabricii cu 
încă 500 tone de porțe
lan".

Cu spirit gospodăresc 
s-a procedat și la con
strucția noii secții de bi
carbonat de sodiu alimen
tar și farmaceutic de la 
Uzina de produse sodice 
din Ocna Mureșului, 
vestiția, în valoare 
5 695 000 lei, a fost 
iectată de un grup 
specialiști din uzină. Pro
iectarea s-a încheiat 
tr-un termen foarte scurt, 
permițînd utilizarea dife
ritelor utilaje disponibile 
din uzină. în final au re
zultat economii de circa 
1 milion de lei, iar insta
lațiile au fost date în 
funcțiune cu două luni 
mai devreme.

La unele obiective însă, 
fondurile alocate nu sînt 
gospodărite cu înalt spi
rit de răspundere. Și a- 
ceasta fie din cauză că se 
fac dese schimbări de so
luții care cer cheltuieli în 
plus, fie că se achizițio
nează utilaje sau se con-

In-
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pro- 
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în-

struiesc suprafețe de pro
ducție care apoi nu sînt 
utilizate. Concludent în 
acest sens este cazul poli
gonului de prefabricate 
al Trustului regional de 
construcții Cluj. Deși con
strucția iui a început de 
mai bine de 3 ani, el nu 
este gata nici acum. Ter
menul de dare în funcțiu
ne, modificat de cîteva 
ori, a expirat de mult. 
Valoarea devizului gene
ral, calculat pe baza pro
iectului întocmit de
stitutul de proiectări al 
industriei materialelor 
prefabricatelor de con- 
strucții-București, era de 
13 milioane lei. Cînd pro
iectul a fost adaptat 
teren, s-a constatat 
suma nu corespunde 
în consecință, s-a cerut o 
suplimentare de 3 milioa
ne lei. S-a construit hala, 
dar cînd să se monteze 
liniile tehnologice, lucra
rea a fost suspendată pen
tru... schimbarea profilu
lui. Altă schimbare, alți 
bani ; valoarea devizului 
s-a ridicat astfel la 
18 286 000 lei. Concomitent 
însă, a fost schimbat din 
nou termenul de intrare 
în funcțiune, fiind „pasat" 
în semestrul I 
în curs.

„Situația care 
la poligonul de 
cate, continuă să fie în
grijorătoare — ne spune 
ERNEST LIVE AN, ingi
nerul șef adjunct al Trus
tului regional de construc
ții. In primul rînd, majo
rarea sumei cu peste 2 
milioane lei, solicitată in 
ultimul timp, nu a fost 
încă aprobată, iar uzina 
„Vulcan" din București, 
car» trebuie să confec
ționeze tiparele pentru 
panouri, ne-a anunțat că 
nu va putea să nt le li
vreze decît in lunile ur
mătoare. Asta înseamnă 
un real pericol pentru da
rea în funcțiune a poligo
nului la termenul... re- 
planificat.

Ș‘

la 
că 
și.

al anului

s-a creat 
prefabri-

(Continuare 
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K Creșterea veniturilor bănești 
din salarii ale populației

t Creșterea veniturilor bănești
ale țărănimii
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La întreprinderea

„Țesătura"-Iași

Au intrat
în funcțiune 
noi capacități 
de producție

La întreprinderea textilă „Țesătura"- 
Iași a intrat în funcțiune, la sfîrșitul a- 
nului trecut, în cadrul noii filaturi, o 
capacitate de producție de 2 000 tone fire 
de bumbac pieptănate. Cu aceasta, ca
pacitatea anuală a filaturii — construc
ție modernă, dotată cu utilaje de mare 
randament — se ridică la circa 4 000 
tone anual. Se va asigura astfel materia 
primă necesară țesătoriilor din aceeași 
întreprindere. Totodată, noua filatură 
va deveni principalul furnizor de fire al 
fabricii de tricotaje „Moldova".
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TUNIS 4. — Trimișii speciali
Nicolae Puicea și Nicolae N. Lupu 
transmit: Programul vizitei oficia
le de prietenie a președintelui Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, în 
Tunisia a cuprins sîmbătă vizi
tarea orașului Bizerta și a unor 
exploatări agricole și industriale,

Primul obiectiv vizitat a fost 
stațiunea agricolă-pilot de la El- 
Habibia, situată la 30 kilometri de 
Tunis, producătoare de legume, 
fructe, vin etc. Aici se află, de ase
menea, o modernă crescătorie de 
păsări, de la care se obțin anual 
5 milioane de ouă și aproximativ 
500 000 de pui.

In continuare, președintele Con
siliului de Stat și persoanele care 
îl însoțesc au vizitat oțelăria El 
Fouladh din localitatea Menzel 
Burghiba, provincia Bizerta. La in
trarea pe teritoriul provinciei, Hedi

(Continuare în pag. a Vl-a)
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începerea 
convorbirilor oficiale

TUNIS 4 (Agerpres). — Sîmbătă 
după-amiază, la Palatul guverna
mental de la Casbah au avut loc 
convorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și președintele Tunisiei, Ha
bib Burghiba. Au participat Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Geor
ge Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, loan 
Georgescu, ambasadorul României 
la Tunis, Ștefan Cleja, ambasador, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe, Ion Pătruț, director în

Ministerul Petrolului. Din partea 
tunisiană au participat Bahi Lad- 
gham, secretar de stat la președin
ție, Habib Burghiba-junior, minis
trul afacerilor externe, Ahmed Ben 
Salah, ministrul economiei și pla
nificării, Ahmed Nuredin, ministru] 
lucrărilor publice și construcțiilor 
de locuințe, Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Tunisiei la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă și cordialitate.

Pe ce loc se află
MA TEMA TIC A
în instrucția 

publică ?
opinii

Acad. Gheorghe MIHOC

Dezvoltarea considerabilă a ști
inței în epoca noastră pune pro
bleme complexe de natură peda
gogică privind întreg sistemul 
învățămînt, dar mai cu seamă 
vățămîntul liceal și universitar, 
estimează de unii specialiști în 
toria științei că, în ultima vreme, 
intr-o perioadă de 10—15 ani, sfera 
cunoștințelor umane se dublează, 
într-adevăr, toate criteriile cantita
tive după care se poate evalua 
progresul științei, ca numărul de

de 
în-
Se
is-

în depozitul da lingouri de la Uzina de aluminiu Slatina
Foto : Mihsl Andreesoa

cercetători, numărul de publicații, 
numărul rezultatelor pur teoretice 
sau care dau naștere la aplicații 
etc. confirmă acest lucru.

Evenimentele cele mai importan
te petrecute în secolul nostru au 
demonstrat că știința este elemen
tul determinant al viitorului ome
nirii, dar, în același timp, că fără 
aplicarea metodelor matematice 
progresul științei nu poate atinge 
eficiența maximă.

Imensitatea științei impune spe
cializarea cercetătorilor în domenii 
din ce în ce mai restrînse. Ceea ce 
în curînd îi va uni pe toți acești 
specialiști va fi o cultură matema
tică de bază, necesară pentru a 
avea un limbaj științific comun, 
pentru a aplica o metodologie co
mună, logică și exactă, pentru a 
putea găsi și enunța legile canti
tative în specialitatea lor. Această 
preciziune este confirmată de pro
cesul de matematizare a științe
lor, la care asistăm și asupra că
ruia socotesc că este inutil să mai 
insist. Aceasta arată că în liceu 
matematica trebuie să capete im
portanța corespunzătoare rolului 
pe care îl are în știința modernă. 
Cînd spun acest lucru mă gîndesc 
în primul rînd la numărul de ore 
atribuit studiului matematicii. Fă- 
cînd parte anul trecut dintr-o co
misie numită de Ministerul învăță- 
mîntului pentru a studia predarea 
matematicii în licee, am constatat 
că numărul săptămînal de ore a- 
fectate matematicii în actuala sec
ție științifică este mai mic decît nu
mărul săptămînal de ore din sec
ția reală de acum cîteva decenii, 
cînd aplicațiile matematicii în ști
ință și tehnică erau cu mult mai 
reduse decît în prezent. Consider 
că cea mai importantă măsură 
pentru îmbunătățirea predării ma
tematicii în licee este mărirea nu
mărului de ore pentru această spe
cialitate și nu numai la secția ști
ințifică, ci și la secția umanistică, 
deoarece aplicațiile metodelor ma
tematice în științele sociale devin 
din zi în zi mai importante.

în ce privește conținutul mate
riei predate, in ultimii ani în liceu 
s-au făcut progrese însemnate. De
fectul cel mai mare care se putea 
reproșa predării matematicii în în- 
vățămîntul mediu pînă acum cîțiva 
ani era totala lipsă de legătură 
între matematica predată în liceu 
și matematica predată la univer
sitate sau la celelalte instituții de 
învățămînt superior. Prin introdu
cerea analizei matematice, geome
triei analitice, a elementelor d9 
teoria mulțimilor etc. această lipsă 
a fost în bună parte înlăturată. Un 
mare merit în această privință îl 
are manualul de analiză maiema- 
tică pentru clasa a Xl-a, scris de 
N. Dinculeanu șt E. Radu Notațiile 
și modul de expunere a materiei 
din această carte aparțin analizei 
matematice moderne, nemaifiind 
necesar, după cum arată autorii 
în prefața cărții lor, ca în învăță- 
mîntul superior să fie revizuite cu-
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în urmă cu un an, tot pe vremea 
nămejilor și a viscolelor, urcasem în 
munții Căliman, avi nd ca țintă tabăra 
îndepărtată, situată la o altitudine de 
1 600 metri, a unor exploratori ai bo
gățiilor subpămîntene. La despărțire, 
oamenii ne-au dăruit, ca simbol al 
muncii și prieteniei lor, două eșantioa
ne, un strop din comoara pe care o 
descoperiseră. în încheierea reportaju
lui scris atunci îndrăznisem să prevăd 
— pe temeiul optimismului pionierilor 
acestor locuri 
potecile înguste, greu accesibile 
care am urcat, vor 
Și nu s-ar putea 
timpul unui an nu 
spre aceasta ; chiar

Am pornit zilele
Dornei, în întîmpinarea vechilor cu
noștințe : „Moș Căliman”, cum i se mai 
spune aici sondorului Zamfir Paraschiv, 
decan, de vîrstă al taberei, inginerul 
Dan Șerbănescu, șeful șantierului, Pe
tre Mihăilă, secretarul organizației da 
bază, maistrul Alexiu Voropciuc, teh
nicianul Mihai Alexeevici, șeful secției 
minerit...

Cum spuneam, am luat „start” din 
Vatra Dornei. Nu ne-am pregătit atît 
pentru lungimea celor 41 km ai dru
mului, cit pentru obstacolele pe care 
aveam să le întîlnim. Apoi, „în Căli- 
mani nu pofi urca cu mina goală”, 
ne-a prevenit, în urmă cu un an, ingi
nerul Șerbănescu. Duceam cu noi ilus
trate, timbre... și creioane cu pastă. Ne 
țineau tovărășie pe acest itinerar to
varășul Samoilă Gheață, secretar al co
mitetului raional de partid, și șoferul 
Trăian llișoiu.

...Iată-ne, în fapt de seară, luminînd 
cu farurile mașinii tabăra adormită. Po
tecile de odinioară deveniseră drum 
accesibil. Pentru prima dată, pe o ase
menea vreme, mașina raionului de par
tid a urcat pină sus ; adevărat, nu pe 
o magistrală...

Am bătut la ușa primei 
Vreascuri uscate trosneau în sobă, 
de caldă e atmosfera de aici, dar, 
cu seamă, intimitatea, ospitalitatea 
menilor I Am încercat de multe 
să-mi explic de ce oare fiecare 
cei peste 300 de cetățeni ai acestei 
localități, încă fără nume, cunoaște cu 
exactitate anul, luna și chiar ziua primei 
întîlniri cu Călimanul. Dacă noaptea nu 
și-ar fi respectat atît de rigid progra
mul, am fi avut de aflat multe din jur
nalul de evenimente al taberei.

...Venise la partid un cioban. Nici una, 
nici două, și-a deșărtat desaga cu pie
tre în mijlocul biroului. Multe generații 
de mioare crescuse el prin părțile Că- 
iimanilor, dar pietrele pe care le cu-

lesese ani de-a rîndul erau rare, ne
maivăzute, trebuiau să fie fare pre
țioase. Ochii primului secretar clipiră. 
Nu era de meserie, dar bulgării de pia
tră cu sclipirea și culoarea lor îl fas
cinau. A chemat un specialist. Și s-au 
dumirit pe loc. Activiști de partid și 
specialiști au urcat de atunci în multe 
rinduri spre Căliman. Pădurari le-au fost

ghid, dar asia nu i-a împiedicat să nu 
se rătăcească. Se spune că pină atunci, 
pe locurile cunoscute astăzi, n-a călcat 
picior de om. Și în scurtă vreme — dor- 
nenii îți amintesc — munjii au început

Constantin MORARU

(Continuare în pag. a V-a)

că în anii următori
pe 

deveni magistrale, 
spune că în răs- 
s-a făcut un pas 
un pas mare, 
trecute, din Vatra

cabane. 
Cît 

mai 
oa- 
ori 
din

Zafra uriaș
efort colectiv

însemnări din Cuba
rea trestiei — 
efort colectiv, 
va continua 
spre toiul verii.

în întreaga
se respiră acum mi
rosul dulce al zahă
rului.

★

uriaș 
care 
pină

Cubă

într-una din ulti
mele seri mă întor
ceam de la ferma 
Banao spre vechiul 
oraș Sancti Spiritus. 
Din cînd în cînd vîn- 
tul înfiora frunzele 
palmierilor, aducînd 
cu el o aromă dulce; 
un tren încărcat cu 
trestie ne însoțea prin 
cîmpie mergînd spre 
o centrală de zahăr 
din apropiere ; pe 
șosea camioane cu 
remorci încărcate 
vîrf transportau a- 
ceeași trestie.

Parcursesem peste 
2 000 de kilometri pe 
drumurile Cubei și 
peste tot m-am întîl
nit cu Zafra. Pe Via 
Blanca, autostrada 
care leagă Havana 
de centrul turistic Va- 
radero, pe șoselele 
vecinale din provin
cia Pinar del Rlo, pe 
drumurile de piatră 
și de pămînt, pămîn- 
tul roșcat, „argilosul 
de Matanzas", m-am

sub soarele 
conțin în- 

chemăii, 
masele

întîlnit cu Zafra. 
Mari placards dese
nate în culori vii, mai 
vii încă 
tropical, 
demnuri,
mobilizează 
în vederea Zafrei, „a 
7-a Zafra a poporu
lui".

într-adevăr, odată 
cu noul an a început 
„marea Zafra" — 
secerișul și prelucra-

La Palmira, o sub
urbie a orașului 
Cieniuegos, am asis
tat la o însuflețită 
adunare populară 
care omagia succe-

Paul DIACONESCU

(Continuare 
in pag. a Vl-a) (Continuare în pag. a IV-a)

In ziarul de azi
• „CARE E VÎRSTA AFIRMĂRII ?" 
(ecouri) • AUTOCRITICA NR. 10 (foile
ton) • AM REDUS CONSUMUL DE 
METAL Șl VOM CONTINUA SĂ-L REDU
CEM • S-A UITAT DESTINAJIA



PA~INA 2 SCÎNTEIA

FAPTUL ecouri
Care e

DIVERS
Anunț 
de familie

Mama Păuna Ristea, de 65 
ani, din Telega-Cîmpina, își a- 
nunță, nominal, șapte din cei 
nouă copii ai săi : Maria — că
sătorită în comuna Bănești ; Ion
— maistru mecanic, str. Caran
sebeș 3, București ; Constantin — 
tehnician mecanic la I.C.M.D.; 
Gheorghe — electrician la Fabrica 
„7 Noiembrie" București ; Mihai
— strungar, comuna Telega; 
Anica (căsătorită Spînu), comuna 
Telega ; Alexandru -— mecanic, 
șos. București—Ploiești 2, Bucu
rești — că a luat cunoștință de 
promisiune^ lor, din urmă cu 
cîțiva ani, de a-i da un ajutor 
la bătrînețe, sperînd că odată 
și-odată își vor aduce aminte de 
ea. Doar doi din cei 9 copii — 
Petre și Nicolae — își amintesc 
cum mama lor, văduvă din 1941, 
a luptat din greu să le dea pîine 
și învățătură.

...Pietrele crapă, e drept, dar de 
ger. Pe ele rușinea nu le atinge. 
Le-ar sfărîma.

în doi peri
Baia populară din comuna 

Horezu este închisă de multă 
vreme. Cinstindu-se prea des 
cu țuică, mecanicul Gh. Căpi- 
tanu a ars, pe rînd, electromo
toarele. Vorbind la figurat, el 
nu s-a „ars" ? Cei de la sfat 
spun că ar merita un duș rece. 
Atunci, de ce o scaldă ?

Friguroasă
La combinatul de fibre arti

ficiale Chiscani-Brăilă a sosit 
un vagon cu amoniac. Imediat 
au fost descărcate patru tone. 
A doua zi, nereușind să des
carce și restul pînă la ora 14, 
maistru] șef Constantin Zbâr
cea, care răspundea de înma- 
gazinarea amoniacului (pentru 
a scăpa de această sarcină)-a 
trimis o adresă căilor ferate 
uzinale în care arăta că vago
nul e gol și poate fi trimis la 
furnizor, provocînd astfel uzi
nei pagube de cîteva mii de 
lei. Și a plecat acasă liniștit 
Așa au făcut cale întoarsă la 
Combinatul chimic Făgăraș, 8 
tone de amoniac, adus Ia Brăi
la pentru producerea frigului 
artificial. Acum maistrul Zbâr
cea ar vrea să „înghețe" cer
cetările. Dar cu ce, dacă a tri
mis înapoi amoniacul ?

îl cunoaș
teți ?

11 caută procuratura raionu
lui Reghin pentru abandon fa
milial. Sa numește Andrei 
Stroiescu, născut la Ciofliceni, 
raionul Snagov. Individ cu an
tecedente de imoralitate Se 
stabilise la Reghin, luîndu-și 
angajamente ferme Colectivi
tatea nu l-a respins. El s-a 
căsătorit, de un an, cu tînăra 
Maria K. — și totul părea să 
fi intrat în normal Pînă într-o 
zi, cînd și-a luat lucrurile și a 
dispărut de-acasă, lăsîndu-și 
soția fără mijloace materiale 
și gravidă.

Și-a uitat, la Reghin, por
tretul. 1-1 trimitem.

Serviciu 
amical

„Dragă Costică, ajută-mă. Eu 
fac naveta cu tractorul rutier, 
de la Rm. Sărat — la S.M.T. 
Sihlea, transported muncito
rii. Intr-una din zile, a trecut 
val-virtej un autocamion Bu- 
cegi, de la care a sărit o roată 
din spate. Șoferul nici n-a bă
gat de seamă. Roata-i ta mine 
acasă /Rm. Sărat str. Matei Ba- 
sarab 81). N-am apucat să iau 
numărul autocamionului. Tu. 
care cunoști toți șoferii, spu
ne-mi cam pe unde circulă, să 
mă țin după el. Azi o roată, 
miine alta, și uite așa. adunind 
din urma lui piesă cu piesă 
poate-mi fac o mașină. Dacă 
nu un Bucegi. măcar un Ciu- 
caș. Scrie-mi urgent. Sn nu-i 
scap urma tocmai cind și-o 
pierde caroseria".

S-a găsit 
„pasărea 
călătoare"

Se semnalează prezența 
..păsării călătoare' a cărei 
dispariție fusese anunțată la 
,,Faptul divers" într-un număr 
anterior. Economistul Nicolae 
Popescu, care a plecat de la 
C.I.L. Comănești „uitînd" să 
restituie colegilor de muncă 
banii împrumutați (cîteva mii 
de lei) lucrează acum la Sa
natoriul T.B C Borșa, raionul 
Vișeu Deci „pasărea călătoa
re" a poposit la Borșa Credi
tori, grăbiți-vă. pînă nu-și ia 
din nou zborul 1

Rubrică redactată de
Stefan ZIDĂRIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

virsta
afirmării?

în fata încercării
1

Cu ani în urmă se făcuse remar
cat în orașul Bîrlad un tînăr pro
fesor de matematică. Cunoștințele 
sale vaste în acest domeniu al 
științei, pasiunea cu care studia 
l-au recomandat ca asistent în în- 
vățămîntul superior. Tînărul profe
sor, apreciat și respectat de mulți, 
o pornise pe calea adevăratei afir
mări. A intervenit însă în viața sa 
un accident, o puternică decepție. 
Fata pe care o iubea și care urma 
să-i devină tovarășă de viață, l-a 
părăsit.

Omul înzestrat de natură cu o 
minte sclipitoare, dar cu o fire 
slabă, firavă, nu a rezistat. V. G. 
cade 
după 
tenți, 
buție 
școlii 
găsit

în patima beției. Cel care, 
părerea unor oameni compe
ar fi putut aduce o contri- 
însemnată la îmbogățirea 
matematice românești, n-a 

în el tăria morală de a în-

vinge impasul. Astăzi, cu sănăta
tea zdruncinată, V. G. duce o viață 
stearpă, se simte vlăguit, 
din jurul său, uimiți 
spontaneitatea soluțiilor 
în rezolvarea celor mai 
probleme de geometrie, 
nează numai, cu compasiune și re
gret, ceea ce ar fi putut realiza 
profesorul V. G.

în viața fiecăruia dintre noi sînt 
momente grele. Măreția omului 
stă tocmai în puterea de a învinge 
greutățile, obstacolele. Altfel, riști 
să-ți ratezi viața, să-ți faci țăndări 
visurile, să te scufunzi într-un pe
nibil anonimat. Este cu atît mai 
trist cînd se condamnă la o exis
tență stearpă oameni deosebit de 
înzestrați.

Prilejuri ratate
Citind ancheta publicată în 

„Scînteia" referitoare la vîrsta a- 
firmării, m-am gîndit la un anumit 
aspect al problemei în discuție, as
pect de care mă voi ocupa mai jos.

Tov. Sorin Bucătaru, inginer-șef 
la fabrica „Căprioara“-Sebeș, este 
unul dintre nu prea mulții 
noștri specialiști în fabricarea 
articolelor de marochinărie. El 
a făcut unele lucruri bune în fa
brica unde lucrează, însă foarte 
puține în raport cu posibili
tățile pe care le are. Ministe
rul nostru, în dorința de a-1 ajuta 
să-și ridice măiestria profesională, 
l-a trimis recent, pentru documen
tare, în întreprinderi similare din 
străinătate. Dar, din păcate, cunoș
tințele acumulate acolo nu prea 
se resimt în producția fabricii. 
Si specialiști din fabrica „11 Iu- 
nie“-Galați, care livrează acceso
riile, au plecat în străinătate 
pentru documentare : Inginerul șef 
al întreprinderii, Mihai Gheorghe, 
șl ing. Gheorghe Tatu, șef de 
serviciu. Ei au fost trimiși să stu
dieze tocmai problema fabricării 
accesoriilor pentru marochinărie și 
încălțăminte — produse care ne
mulțumesc încă din punct de ve
dere calitativ și al numărului de 
modele.

La fel s-au petrecut lucrurile șl 
cu ing. Constantin Dumitrescu, șef 
de. sector la I.P.I.U. Lui îi revine 
sarcina proiectării unor întreprin
deri de industrie ușoară. Și el s-a 
deplasat în străinătate pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele de specialita
te, dar rezultatele practice ale a- 
cestei vizite nu se văd încă.

Cei 
cîndva de 
date de el 
complicate 
își imagi-

Prof. Constantin PARFENE 
Bîrlad

O situație mai neplăcută în a- 
ceastă privință ne-a creat-o ing. 
Viorel Stănciulescu, fost șef de sec
ție la întreprinderea „Inox“ din 
București. El a fost trimis peste 
hotare pentru a studia modul de 
exploatare și întreținere a mașini
lor și utilajelor cu care este do
tată întreprinderea. La scurtă 
vreme de la întoarcerea în țară 
însă, ing. Stănciulescu a dat bir 
cu fugiții, părăsind întreprinderea, 
care abia-1 aștepta să pună în prac
tică cele învățate. Astăzi el lu
crează în cu totul alt domeniu, la 
Institutul de studii și proiectări a- 
gricole. Se înțelege că ing. Stănciu
lescu nu a folosit această plecare 
în străinătate pentru a se speciali
za, a se afirma în meseria lui, ci 
a considerat-o ca pe o simplă ex
cursie de agrement, 
statului. Este 
de etică, dacă 
necinste.

Ce concluzii 
cele cîteva exemple enumerate mai 
sus, care nu sînt nici pe departe 
unice sau cele mai reprezentative ? 
Unii dintre cei plecați în străină
tate pentru specializare, în loc să 
facă totul pentru ca în acest timp 
să învețe cît mai mult și la în
toarcere să fie de mare folos pro
ducției, să-și creeze un renume cel 
puțin în ramura în care lucrează, 
folosesc prilejul în scopuri secun
dare.

Se nasc noi modele de imprimeuri 
(la uzinele textile „30 Decembrie"- 

Arad)
Foto : A. Cartojan I

multitudinea și 
complexitatea problemelor 
în tematica adunărilor ge
nerale trebuie să se re
flecte și cele ce se referă 
la starea de lucruri „la 
zi“ din organizația res
pectivă. Practica ne-a 
confirmat cît de impor
tant este ca analizele fă
cute în adunările generale 
să nu se refere „în gene
ral", la stările de lucruri. 
Discuții în adunările ge
nerale despre contribuția 
personală a comuniștilor 
în producție ; preocuparea 
lor pentru ridicarea nive
lului de pregătire profe
sională ; comportarea în 
societate și familie ; ridi
carea nivelului de învăță
tură și disciplină în școli; 
educarea partinică au 
stîrnit nu numai interes 
dar au dat și rezultate 
certe. în alte cazuri, cînd 
au fost puse în dezbatere 
probleme marginale, de 
mai redusă actualitate, ele 
n-au reușit să determine 
emulație în colective. A- 
nul trecut, organizațiile 
de bază de la I.R.A., 
T.R.C. și altele din orașul 
nostru, neaducînd în dez
baterea adunărilor gene
rale la timpul oportun 
problema îndeplinirii rit
mice a producției, s-au 
pomenit la sfîrșit de an 
(cu „surprindere" — zi
ceau tovarășii de aici), că 
sarcinile de plan n-au 
fost îndeplinite la toți in
dicatorii. La fabricile de 
confecții, tricotaje „Mol
dova", „Țesătura", ca și la 
Uzina Metalurgică, pro
blemele îmbunătățirii ca
lității au fost supuse dez
baterii în adunările comu
niștilor. Dar cînd ? După 
ce fenomenele negative se 
înmulțiseră, după ce refu
zurile de mărfuri din par
tea beneficiarilor s-au a- 
dunat în vrafuri mari. în 
aceste condiții și efectul 
analizelor a fost redus, ele 
au consemnat starea de

viața de partid

CÎND tNSCRIEJI

0 CHESTIUNE

PE ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII

GENERALE?

lucruri, au fotografiat-o, 
dar nu au mai putut con
tribui la recuperarea pier- 
■derilor.

Mai sînt de întîlnit de 
asemenea adesea adunări 
generale care se referă la 
măsuri strict tehnice ca și 
cînd s-ar urmări dublarea 
planului M.T.O. al între
prinderii. Organizațiile de 
bază din schimbul b, sec
torul de finisaj și schim
burile b și c, sectorul de

■

, pe cheltuiala 
aici și o chestiune 
nu chiar un act de

se pot trage din

Nicolae HALAS
economist,
Ministerul Industriei Ușoare

Teren impropriu realizării•• \ L z-
în și-a primit oaspeții 

Foto s R. Costfn
pitoreasca „Dumbravă" a Sibiului, noua cabanâ „Valea aurie'Discutam deunăzi cu un prieten, 

inginer minier în bazinul carbo
nifer Schitu Golești, raionul Mus
cel, pe marginea anchetei publi
cate de „Scînteia" în legătură cu 
vîrsta afirmării omului. El mi-a 
povestit cu mîhnire un caz pe 
care-1 relatez mai jos, pe scurt:

Petre Jubleanu a absolvit, în 
anul 1961, facultatea de exploa
tări miniere din cadrul Institutu
lui de mine din Petroșeni. A lu
crat cîțiva ani în specialitate, pen
tru ca apoi, cînd îndeplinea func
ția de șef al sectorului Slănic al 
întreprinderii miniere Cîmpulung 
Muscel, să-și părăsească profe
siunea, de care multă vreme a 
fost atras și pentru care s-a pre
gătit ani în șir. A fost angajat, 
la insistențele inginerului șef Ion 
Loghinescu, la întreprinderea re
gională de industrie locală „Pro
gresul" din Pitești, întreprindere 
care n-are nici în clin, nici în 
mînecă cu exploatarea cărbunelui. 
La I.R.I.L. se ocupă, printre al
tele, de întreținerea morilor din 
regiune De bună seamă, este și 
aceasta o muncă pe care trebuie 
s-o facă cineva, dar de ce tocmai 
un inginer minier? Petre Jubleanu, 
de altfel cadru apreciat, a dezertat 
nejustificat dintr-un post în care 
putea, realmente, să dea randa-

ment, să fie util, să se afirme ca 
specialist. în noul său loc de 
muncă îi surîde doar descalificarea.

Trebuie să spun că, din păcate, 
Petre Jubleanu a fost ajutat în a- 
ceastă direcție. Și iată de ce : la 
I.R.I.L., el a formulat cîteva con
diții categorice : „Vin dacă-mi dați 
salariul maxim, locuință și îmi an
gajați soția în întreprindere". 
Este uimitor, dar, de îndată, toate 
aceste dorințe i-au fost satisfăcute. 
Cu toate acestea, el 
poate va rămîne — 
lizat !

La combinatul de 
a lemnului Pitești și-au mai găsit 
adăpost și tinerele profesoare 
Elena Găișteanu și Florina Hirică. 
La absolvire, amindouă au fost 
repartizate în învățămînt, dar 
nici una nu s-a prezentat la post. 
Pentru că amîndouă au pe cîte 
cineva care lucrează la serviciul de 
cadre al D.R.E.F. Argeș.

Nu cumva, la unele râmîneri în 
urmă în activitatea combinatului 
își aduc contribuția și numeroasele 
cadre necorespunzătoare calificării 
pe care o cere procesul de produa- 
ție al diferitelor unități ale combi
natului ?

a rămas — și 
ca om, nerea-

industrializare

Ion ONICEL 
economist

Alegerile de deputați în sfaturile populare comunale

încheierea propunerilor de candidați
Din informările primite de la co

mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și ale orașelor 
București și Constanța, reiese că, în 
întreaga țară în adunările cetățe
nești, s-au încheiat propunerile de 
candidați pentru alegerile de depu- 
tați în sfaturile populare comunale, 
ce vor avea loc la 5 martie, și în
registrarea candidaturilor depuse la 
comisiile electorale de circumscrip
ție.

La adunările cetățenești, care au 
avut loc cu acest prilej, au partici
pat peste 5 320 000 de cetățeni, din 
care au luat cuvîntul, susținînd can
didaturile propuse, aproape 423 000. 
Aceștia au făcut, totodată, aproape 
54 000 de propuneri privind buna 
gospodărire și înfrumusețare a co
munelor, îmbunătățirea activității 
instituțiilor social-culturale sătești și 
a deservirii populației de către ma
gazinele cooperației de consum.

trecut laOrganele locale au și 
realizarea acestor propuneri.

Din totalul candidaților propuși, 
43,8 la sută provin din rîndul co
mitetelor de cetățeni și din activul 
comisiilor permanente, aceasta de- 
monstrînd orientarea justă a cetă
țenilor de a propune pentru a fi 
aleși ca deputați pe acei locuitori 
care s-au dovedit activi și au o bună 
legătură cu masele.

De asemenea, sîntem informați 
că. pînă la aceeași dată, în toate 
cele 4 259 de comune existente în 
țara noastră, comitetele executive 
ale sfaturilor populare au terminat 
înscrierea cetățenilor cu drept de 
vot în listele de alegători. Pe în
treaga țară sînt înscriși în listele 
electorale 8 266 311 alegători. în 
prezent se desfășoară o largă 
acțiune de mobilizare a cetățenilor 
pentru verificarea listelor afișate.

(Agerpres)

Autocritica nr. 10
Veneam dinspre Sămăileni, spre Bucu

rești. Cam prin dreptul podului de beton, 
am oprit mașina. Am văzut în șanț un 
tractor răsturnat. Lingă tractorul răstur
nat un tînăr de vreo 19—20 de ani se în
călzea la un foc de vreascuri.

— Cum. ai reușit să-l răstorni ?
— A avut sor-mea nuntă.
— Și-ai fost și tu cu tractorul... Da’ nu 

mi-ai spus cum l-ai răsturnat.
— Am vrut s-o iau mai de-a dreptul... 

S-ajung mai repede.
— Ce-o să pățești acum ?
— Ce-o să pățesc 7 I îmi fac autocri

tica nr. 3. Stricăciunile tractorului sînt 
de autocritica nr. 3, maximum nr. 4. S-au

foileton
de Micuță TĂNASE

X

stricat numai cabina și roata din față. 
Motorul n-are nimic.

— Dacă distrugeai și motorul 7
— Trebuia să-mi fac autocritica nr. 10.
— Cum sînt autocriticile astea nume

rotate 7
— Simplu! Dacă distrug din neglijență 

o piesă nu prea însemnată de la tractor, 
în ședința de analiza muncii mă ridic 
și recunosc. Zic : „Eu, tovarăși, în munca 
mea am dat dovadă de neglijență. Cri- 
ticați-mă, tovarăși, ca să-mi fac eu auto
critica..." La concluzii nu se mai vorbește 
de piesa pe care am stricat-o, ci de felul 
„sincer" cum mi-am făcut autocritica. 
Mă mai trece și la primă că mi-am ana
lizat bine lipsurile. Ba mă promovează 
și în muncă.

— Dacă distrugeai și motorul, spuneai 
să trebuia să-ți faci autocritica nr. 10.

— La autocritica nr. 10 trebuie să caut 
și rădăcinile.

— Ce rădăcini 7
— Rădăcinile cauzelor care m-au fă

cut să distrug tractorul.
— Și ce 

analiză a
— Spun 

răi, că am
mediu care 
două zile înainte 
beau oțet, ca să mai slăbesc puțin, să mă

in ședința despui ? Ce spui 
muncii ?
că mi-am ales 
trăit in ultima

m-a influențat negativ. Cu 
de ședință încep să

niște prieteni 
vreme într-un

înverzesc la față, să se observe că eve
nimentul m-a pus pe gînduri... Apoi, în
chei cu un angajament puternic. Strig și 
o lozincă în legătură cu realizarea pla
nului anual de economii al S.M.T.-ului 
nostru.

■— Dar dacă se întîmplă să te prindă 
tractorul sub el și să dai ortul popii, să-ți 
îmbraci familia în negru 7 Atunci ce 
autocritică-ți mai făceai ?

— Nici una.
— Și intrau șefii tăi la apă...
— Cu autocritica nr. 10 scăpau și ei.
— Și tractorul cine-l plătea ?
— își mai făceau o autocritică și pen

tru tractor.
M-am urcat 

spre București. Tot 
la autocritică și la

Dacă un birocrat 
Bod să fie trimis 
șoara, iar cel de 1 
zează la Brașov, < 
cratul ? Dar mai 
concret. Mi-aduc. 
Moara „Răsăritul' 
făină albă în regiunile Cluj și Maramu
reș. Iar a doua zi, cumpăra Oradea făină 
albă din Cluj și Maramureș. întreb încă 
o dată : ce se întîmplă cu birocratul 1 își 
face autocritica nr. 4, 5, 6 ori mai știu 
eu ce calibru — și scapă ? Cheltuielile 
inutile provenite din aceste încrucișări 
cine le suportă 7 El este iertat ! Și-a fă
cut o autocritică „sinceră".

Dar dacă proiectantul ori constructorul 
îți face un bloc și uită să prevadă siste
mul de încălzire ori în loc de acoperiș 
pune șvaițer și îl plouă pe locatar, ce se 
întîmplă 7 Vinovatul își face autocritica 
nr. 10 7 Atunci cine plătește 7

Intr-o gară se uită cîteva vagoane cu 
îngrășăminte chimice. Intr-o magazie 
putrezesc zeci de tone de cartofi. De pe 
cîteva hectare nu se culege sfecla la 
timp. Vinovății își fac autocritica cu 
șmirghel nr. 10 și... te cuprinde mila față 
de vinovați. Zici în sinea ta: 
autocritică și-a făcut! A mers 
cime, la rădăcină !"...

Mărfurile se încrucișează, 
plouă, cartofii putrezesc, sfecla 
schimb, vinovății și-au făcut autocritici 
nr. 10. Doamne, ce autocritică!

Dacă dumneavoastră credeți că am 
exagerat prea mult în acest foileton, 
uitați, îmi fac și eu autocritica. Una mai 
mare, nr. 11 1

în mașină și am pornit 
drumul m-am gîndit 
numerotarea ei.
face ca zahărul de la 
în consum la Timi- 

la Timișoara îl reparti- 
ce se întîmplă cu biro- 
bine să vorbim despre 
aminte de un caz. 

" din Oradea a livrat

țevi de la Uzina Metalur
gică, au urmărit multă 
vreme îmbunătățirile ce 
trebuie aduse la patul 
de răcire, unde este nevoie 
de înlocuirea lanțurilor 
care-1 pun în mișcare. De
sigur, este foarte bine 
dacă se urmărește aplica
rea neîntîrziată a unor 
prevederi ale planului de 
măsuri tehnico-organiza- 
torice, cu condiția să nu 
fie uitate — așa cum s-a 
întîmplat în cazul discu
tat — problemele de cea 
mai stringentă actualitate 
și importanță, ca necesita
tea întăririi disciplinei în 
producție, îmbunătățirea 
colaborării între lamino- 

. riști, lăcătuși și electri
cieni, insuficienta asisten
ță tehnică în aceste 
schimburi, neajunsuri care 
le mențin la. un nivel scă
zut față de schimburile de 
dimineață.

Planificarea tematicii 
pentru o perioadă mai 
lungă, de regulă trei luni, 
nu înseamnă că ea trebuie 
aplicată mecanic; este 
nevoie ca organizațiile de 
partid să dovedească mo
bilitate, receptivitate față 
de problemele pe care 
viața le pune tot timpul 
în față.

Nu de puține ori pot fi 
întîlnite cazuri cînd, deși 
tematica adunărilor gene
rale răspunde cerințelor, 
totuși ea nu determină 
dezbateri vii, propuneri, 
măsuri energice.

Am putut întîlni la u- 
nele organizații de bază 
(de la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice, Fabri
ca de confecții, întreprin
derea de construcții-mon- 
taj, I.C.I.L., Autobaza II, 
O.C.L. Produse industria
le ș.a.) referate și infor
mări care nu analizau de
cît la suprafață, activita
tea comuniștilor, a mem
brilor birourilor. Ele a- 
bundau în situații statis
tice, în liste de cifre și 
alte date. Cum au ajuns 
aceste analize să aibă un 
caracter administrativ ? — 
ne-am întrebat. Sînt ca
zuri cînd la pregătirea 
materialelor au fost atrași 
numai specialiști, fără să 
li se explice că pro
blemele tehnico-economi-

se sau cele de comerț, d» 
învățămînt trebuie abor
date în adunarea comu
niștilor prin prisma mun
cii de partid, a influenței 
acesteia asupra activității 
profesionale. O dezbatere 
în adunările de partid 
este cu totul altceva decît 
o dezbatere la conducerea 
tehnico-administrativă sau 
în consfătuirile de pro
ducție ; abordarea prin 
prisma specificului mun
cii de partid a probleme
lor ne ajută să evităm 
discutarea acelorași lu
cruri în organizațiile 
noastre, la conducerea u- 
nității, în grupele sindi 
cale, în organizațiile 
U.T.C..„

Membrii de partid este 
de dorit să cunoască din 
vreme nu numai ordinea 
de zi, dar și conținutul 
materialului ce urmează 
să fie supus dezbaterii; 
astfel ei au timp să chib- 
zuiască, să se sfătuiască, 
să se pregătească, aduc 
soluții care de multe ori 
nu pot fi găsite în timpul 
scurt al unei adunări ge
nerale. După părerea mea 
ți a altor tovarăși cu care 
m-am consultat în această 
privință, este bine ca re
feratul sau informarea 
pregătite pentru adunate, 
să fie puse la îndemîna 
celor ce vor să le consulte.

Pe ordinea de zi este 
bine să fie, pe cît posibil, 
cît mai puține probleme 
de examinat pentru ca în 
acest fel să li se dea mem
brilor de partid posibili
tatea să analizeze în pro
funzime subiectul pus în 
discuție. Pe de altă parte, 
în acest fel adunările de 
partid sînt concise, con
crete, la obiect.

Cu cît discernămînt a 
fost aleasă tema adunării 
generale, cît de temeinic a 
fost ea pregătită, toate 
acestea se reflectă în ni
velul și combativitatea 
dezbaterilor, în emulația 
pe care o declanșează și, 
în ultimă instanță, în re
zultatele practice pe care 
le determină.

Gheorghe CAMBOSE 
secretar al Comitetului 
orășenesc lași 
al P.C.R.

„Măi, ce 
la adîn-

în bloc 
la fel, în

Studiu

despre apele

minerale

Un colectiv de cer
cetători de la catedra 
de chimie analitică 
a Institutului de 
medicină și farmacie 
din Tg. Mureș a în
cheiat noi studii și do
cumentații cu privire la 
microelementele exis
tente în unele ape mi
nerale din țară. Aceste 
studii vor contribui la 
0 mai bună folosire a 
factorilor balneari din 
stațiunile care dețin 
ape minerale, înlesnind 
totodată medicilor bal- 
neologi prescrierea u- 
nor tratamente mai 
complexe pentru diferi

tele afecțiuni. Astfel de 
documentații au fost în
tocmite pentru apele 
minerale existente în 
regiunile Brașov, Mu
reș-Autonomă Maghia
ră, Suceava, Bacău și 
Cluj.

In urma acestor stu
dii, specialiștii vor în
tocmi o hartă a unot 
zone balneare mai mari, 
punînd la dispoziția 
balneologilor un bogat 
material științific și do
cumentar în vederea fo
losirii cu eficiență spo
rită a apelor minerale.

(Agerpres)
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„Cartea apicultorului" de ing. 
E. Mîrza și dr. Al. Popa are 
un caracter practic, ceea ce in
teresează îndeaproape pe api
cultorii dornici de c cunoaște 
toate tainele albinelor și mo
dul de a le face tot mai folosi
toare omului.

tribuna experienței înaintate în G.A.S.

Dacă avem în vedere specificul 
produselor pe care le fabricăm — 
poduri și construcții metalice, pre
fabricate din beton — întreprinde
rea noastră este o mare consuma
toare de metal. Anual intră în fa
brică zeci de mii de tone metal, în 
special oțeluri de diferite tipuri. 
Ceea ce merită în mod deosebit 
menționat este faptul că, în chel
tuielile legate de materii prime și 
materiale, consumul de metal are 
o pondere de peste 50 Ia sută. în 
aceste condiții, a apărut cu totul 
firesc și necesar ca, în ansamblul 
preocupărilor colectivului nostru 
pentru scăderea consumurilor de 
materii prime și materiale, accen
tul principal să-1 punem pe eco
nomisirea metalului.

Citeva rezultate concludente, la 
care mă voi referi în continuare, 
au puterea de a da un contur pre
cis strădaniei și experienței noa
stre în acest domeniu. Numai în 
secția prefabricate din beton, prin 
aplicarea unor procedee tehnologi
ce avansate — cum ar fi cel al pre- 
comprimării — consumul de oțel 
pe traversă a scăzut de 2,6 ori, ceea 
ce reprezintă o economie anuală 
de 5 600 tone metal la volumul ac
tual de producție. Desigur, o ase
menea reducere a consumului de 
metal a fost posibilă doar ■ prin- 
tr-un ansamblu de măsuri tehnico- 
organizatorice, pornind de la pro
iectare și pînă la execuție, prin 
aplicarea cărora s-a urmărit con
comitent și îmbunătățirea altor in
dicatori tehnico-etonbmici — pro
ductivitate, preț de cost, calitate. 
Este de remarcat, între altele, că 
actuala traversă din beton reali
zează performanțe tehnice superi
oare cu 20 la sută, deși — după 
cum am arătat — consumul de oțel 
a fost redus în mod substanțial.

La un moment dat se credea că 
executarea traverselor prin proce
deul precomprimării ar fi epuizat 
toate sursele de economisire a me
talului. Nu ne-am oprit totuși la 
rezultatele obținute, întrucît ne-am 
dat seama că reducerea consumu- 
•lui specific de metal, are efecte eco
nomice deosebite, fiind vorba de o- 
țeluri care în bună parte se procu
ră din import. Ca atare, un co
lectiv din întreprindere a revizuit 
calculul de armare a traversei. S-a 
creat astfel posibilitatea ea, prin 
dispunerea firelor într-o altă or
dine, să se reducă diametrul ar
măturii de la 3,7 mm la 3 mm și. 
prin aceasta, consumul specific să 
fie micșorat de la 7,1 la 6 kg ar- 
mătură/traversă. Calculul a fost ex
perimentat pe produs, iar probele 
de calitate s-au făcut cu concursul 
institutului de cercetări din Minis
terul Căilor Ferate. Numai după a- 
ceea a fost introdus în fabricație 
acest nou tip de traversă. Rezul
tatele au întrecut așteptările noa
stre. Economia de oțel ce s-a rea
lizat prin reprofilarea unei singu
re linii de fabricație, care a pro
dus numai în ultimul trimestru al 
anului trecut noul tip de traversă, 
se ridică la peste 100 tone.

Ținînd seama de aceste rezulta
te, ne-am propus ca în acest an să 
introducem noul tip de traversă 
și pe celelalte două linii de fabri
cație ; preconizăm că pe această 
cale consumul de oțel se va reduce 
cu 500 tone anual, ceea ce înseam
nă o economie de aproape 
1 000 000 lei-valută. în același timp, 
cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan, au fost scoase la iveală și 
alte rezerve de economisire a me
talului, pe care le vom valorifica 
intens în cursul acestui an. Este 
vorba, între altele, de folosirea ca- 
petelot subdimensionate rezultate 
din împletire și debitare; apre
ciem să realizăm, pe această bază, 
o economie de 50 tone oțel, care 
înainte se trimitea la retopit.

O altă secție din întreprindere, 
mare consumatoare de metal, este 
secția de poduri și construcții me
talice. Se poate afirma că și aici 
s-a acumulat o bună experiență în 
privința gospodăririi judicioase a 
metalului, pe care va trebui să o 
consolidăm în viitor, pentru a rea
liza economii și mai mari de me
tal.

S-ar părea că, în această secție, 
posibilitățile de economisire sînt 
mai reduse, deoarece executarea 
produselor se face potrivit proiec
telor primite din afară. Măsurarea 
reducerii consumului de metal se 
face practic numai în raport de 
consumul specific; aceasta este o 
normă republicană sau departa
mentală, față de care stăm în ge
neral bine. Ceea ce ne nemulțu
mește însă este faptul că prin mo
dul cum se proiectează construc
țiile metalice se creează întreprin
derii noastre o serie de impedi
mente în gospodărirea cît mai ju
dicioasă a metalului. Bunăoară, 
tipizarea unor construcții metalice, 
gum ar fi stilpii de înaltă tensiune

și mai mari de me-

că, în această secție,

deoarece executarea

și altele, a vizat numai forma con
structivă, fără să se urmărească, 
totodată și reducerea tipurilor de 
laminate și a lungimilor acestora ; 
din această cauză se face o apro
vizionare grea, iar din debitare râ- 
min capete însumind zeci de tone, 
care nu mai pot fi utilizate. De a- 
semenea nu de puține ori specia
liștii noștri au ridicat problema 
proiectării și executării unor lu
crări de construcții metalice mai 
suple, folosind mai bine caracteris
ticile mecanice ale oțelurilor uzua
le. întreprinderea noastră a fost 
dotată cu aparatură automată de 
sudură și control cu raze X care 
asigură calitativ realizarea unor 
îmbinări echivalente ca rezistență 
cu materialul de bază. Cu toate 
acestea, proiectele prevăd în con
tinuare îmbinări supradimensiona
te, care încarcă nejustificat cu me
tal construcțiile metalice.

Importante economii de metal se 
pot obține și prin folosirea unor 
noi sortimente de oțeluri. Nu este 
vorba de oțeluri cu aliaje costisi
toare, a căror elaborare poate ri
dica probleme grele metalurgiei, ci 
de oțelul slab aliat care se pro
duce în țară, dar în cantități ne
satisfăcătoare. Prin caracteristicile 
sale, oțelul slab aliat prezintă a- 
vantaje mari la consum, acesta re- 
dueîndu-se cu peste 30 la sută față 
de oțelul carbon obișnuit. La noi 
în întreprindere s-a utilizat în 1966 
un oțel slab aliat. la construirea 
vagonului de mare capacitate. E- 
fectele economice sînt evidente: a 
rezultat o construcție metalică mai 
ușoară cu 40 tone. Din păcate, îiv 
prezent nu se întrevede o utilizare 
mai largă a acestui sortiment de 
oțel. Ar fi necesar ca industria 
noastră siderurgică să treacă la fa
bricarea oțelului slab aliat pe sca
ră industrială — și nu întimplător 
ca pînă acum — iar proiectanții 
să prevadă în viitor folosirea lui.

Desigur, în întreprindere rămîn

încă o multitudine de probleme 
tehnice și organizatorice care tre
buie soluționate cît mai urgent 
pentru a se înlătura pierderile de 
metal. Dezbaterile din secția de 
poduri și secția mecanică, ce au 
avut loc recent, au scos la iveală 
o serie de rezerve nevalorificate 
încă. Pe bună dreptate a fost cri
ticat faptul că secția mecanică nu 
are un sector propriu de debitare, 
fiecare brigadă ridicînd din depo
zit materialele necesare fără ca, în 
prealabil, să se verifice dacă res
turile de la comenzile mari nu se 
pot folosi. Crearea unui sector de 
debitare pentru întreaga secție va 
concentra la un loc trasarea și de
bitarea pieselor, astfel că începînd 
cu acest an metalul va fi mai bine 
gospodărit și în această secție. 
Ne-am propus, totodată, ca servi
ciile constructor-șef și tehnolog- 
șef să revizuiască în cel mai scurt 
timp proiectele elaborate pină a- 
cum pentru locotractoare, autoîn- 
cărcătoare și alte produse, în ve
derea dimensionării cu maximum 
de exigență a fiecărei piese pro
iectate, astfel ca recomandările fă
cute anterior proiectanților din 
fără să prindă viață mai întîi 
întreprindere.

Stimulînd inițiativa creatoare
muncitorilor, inginerilor și tehni- 
cienildr, dezvoltînd experiența a- 
cumulată pînă acum, sîntem ho- 
tărîți să desfășurăm o activitate 
permanentă și de perspectivă pen
tru ca toate sursele de economi
sire a metalului' să fie valorificate 
din plin, îndeplinind astfel una din 
sarcinile importante trasate de 
Plenara din decembrie 1966 a C.C. 
al

a- 
în

a

P.C.R.

Ing. Gheorghe NICOLAE 
directorul întreprinderii 
de poduri metalice 
și prefabricate din beton 
Pitești

CARTEA
APICULTORULUI

In lucrarea „Investițiile și 
reparațiile capitale în C.A.P." 
de I. Mihai se tratează pe 
larg problemele ce se ridică 
în cooperativele agricole în 
legătură cu folosirea cu maxi
mum de eficiență a fonduri
lor de investiții. în ce pri
vește reparațiile, se sublinia
ză latura organizatorică a a- 
cestei acțiuni, ținîndu-se sea
ma de specificul activrtățri 
cooperativelor agricole.

Gospodăria noastră este 
situată în inima Bărăga
nului, în apropierea lacu
lui Strachina. Ea are nu 
mai puțin de 7 300 ha 
de teren 
tor, bun 
varea 
telor tehnice și 
plante. Pînă acum 
va ani recoltele 
destul de mici, 
justificarea acestei situa
ții se invocau în mod in
variabil precipitațiile re
duse. Adevărul este că 
seceta era adesea înso
țită de proasta organizare 
a muncii, 
rientare în 
turilor și a 
producție, 
aplicarea 
Pînă acum doi ani s-au în
registrat pierderi de mi
lioane de lei anual. In 
această situație organiza
ția de partid, conducerea 
gospodăriei au început 
căutările, depistarea tu
turor cauzelor care du
ceau la pagube. Și nu 
erau puține anomalii. 
Pînă în 1963, munca era 
organizată în 12 brigăzi 
de cîmp, majoritatea bri
gadierilor fiind slab pre
gătiți profesional. Fiecare 
brigadă cultiva un număr 
mare de plante : grîu, po
rumb, floarea-soarelui, 
soia, fasole, ricin, cîte 
20—30 de ha cu plante 
furajere și alte culturi, 
în felul acesta era greu 
de muncit, dai- și mai 
greu era de îndrumat și 
controlat activitatea bri
găzilor. Adesea se tre
ceau pe situații lucrări 
fără ca în realitate ele să 
fie efectuate. Din cauză 
că producția de furaje era 
neglijată nu se realizau 
nici cantitățile de lapte 
prevăzute. în 1963 pro
ducția de lapte pe vacă 
furajată a fost cu 200 1 
sub prevederile planului. 
Recolte reduse s-au obți
nut și la cereale și plante 
tehnice. înregistrîndu-se 
o pagubă de 2 900 000 lei.

Schimbarea acestei situ
ații a început, ce-i drept, 
destul de timid în 1964, 
cînd s-a trecut la o nouă 
organizare a muncii și la 
o altă orientale în alege
rea culturilor. Am con
stituit doar 3 brigăzi, în 
fruntea

arabil rodi- 
pentru culti- 

cerealelor, a 
tehnice

plan- 
altor 
cîți- 
erau 

Pentru

de slaba o- 
alegerea cul- 
sectoarelor de 
de greșeli în 

agrotehnicii.

Am îndepărtat
deficiențele

am lichidat
pierderile
planificate,
am obtinut

Inginerul șef al G.A.S. Murgeanca, raionul Slobozia,
Constantin DICU

relatează cum această gospodărie a lichidat din 1965 
pierderile, a devenit rentabilă

miți ca brigadieri cei 
mai buni tehnicieni de 
cîmp din unitate. Din no
ianul de culturi am ales 
doar griul, porumbul, 
floarea soarelui și spar- 
ceta pentru sămînță.

în sectorul 
ne-am profilat 
rea vacilor de

zootehnic 
pe crește- 
lapte și a

batalilor pentru lînă și 
carne. Pentru producerea 
furajelor s-a înființat o 
brigadă căreia i s-au atri
buit 600 ha de teren, în 
apropierea fermelor de a- 
nimale. Pentru prima dată 
a fost depășit planul de 
furaje, s-au redus chel
tuielile de transport al

La uzina de sîrmă-Buzău

A început construcția fabricii de electrozi

Una din uzinele de fertilizare a ogoarelor : Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș
Foto : Gh. VlnfilS

PLOIEȘTI (corespondentul „Scinteii"). — La Uzina de sîrmă din Buzău a început con- 
sfruefia fabricii de electrozi, unitate care va avea in final o capacitate de produefie de 36 000 
tone electrozi anual.

Directorul general al uzinei, Leonida Cazacu, ne-a pus în curent cu stadiul lucrărilor la 
noul obiectiv. Înainte de sfîrșitul anului trecut s-au luat toate măsurile pentru ca constructorii să 
aibă ta dispoziție proiectele și documentația necesară. Ei au terminat deja turnatul fundațiilor 
halei care va avea o suprafață productivă de 1 600 mp. Zilele acestea încep să se ridice și 
stilpii de susținere.

Noua fab'ică va începe să produci parțial la începutul anului 1968. în acest scop s-au 
luat o serie de măsuri și în ceea ce privește pregătirea cadrelor. Mai mulfi ingineri se specia
lizează in uzinele furnizoa'e de utilaje ; o parte din muncitori sînt pregătiți la școala profesio
nală de la Cîmpia Turzii, iar maiștrii la centrul tehnic profesional.

Răspundere maximă
față de avutul
nostru material

(Urmare din pag. I)

Iată deci un obiectiv 
unde nu s-a chibzuit pro
fund la elaborarea proiec
tului, unde importante 
fonduri materiale și bă
nești stau de multă vreme 
„înghețate*1, fără să dea 
producție, ceea ce influen
țează negativ asupra efi
cienței economice a inves
tiției. La întreprinderea 
forestieră din Năsăud, au 
fost abandonate lucrări 
pentru realizarea cărora 
s-au cheltuit însemnate 
sume de bani. Printre al
tele, s-a renunțat la cons
trucția unor porțiuni de 
drumuri forestiere auto de 
la Fiezelul Sterp, Gușetel, 
Ișase, pe motiv eă nu sînt 
rentabile. Ing. BELA 
GORGENI, șeful serviciu
lui investiții de la Direc
ția regională a economiei 
forestiere, justifică aceste 
abandonări de lucrări 
prin faptul că în apropie-

re s-ar afla... alunecări de 
teren. Aceasta — adău
găm noi — din cauză că, 
înainte de începerea lu
crărilor, Institutul de stu
dii și proiectări forestiere 
București nu a făcut pros
pecțiunile geologice im
puse de normativele în 
vigoare. De aceea, aștep
tăm din partea conduce
rii institutului vizat expli
cații asupra cauzelor a- 
cestei stări de lucruri in
tolerabile șl răspuns la 
întrebarea: cine suportă 
pagubele, banii irosiți din 
fondurile statului ?

La Galați, lima anche
tei noastre am abordat-o 
într-o discuție cu tov. ing. 
IANCU MARAN, directorul 
adjunct al sucursalei re
gionale a Băncii de Inves
tiții.

— Considerați, du
pă analizele și con
troalele întreprinse,

că cei răspunzători 
de realizarea investi
țiilor — proiectantul, 
beneficiarul și con
structorul — dovedesc 
spirit gospodăresc in 
cheltuirea fondurilor 
încredințate ?

în— Fără îndoială, 
acest domeniu s-au înre
gistrat o serie de progre
se. Totuși, nu peste tot au 
fost închise robinetele de 
irosire a fondurilor de in
vestiții. La 
ve se mai 
insuficient 
scumpesc 
execuția lucrărilor. Insti
tutul de proiectări lami
noare, de pildă, a prevă
zut consolidarea terenului 
la depozitul intermediar 
de la laminorul Slebing, 
cu 20 600 bucăți piloți de 
loes-ciment — soluție 
care, dacă s-ar fl folosit, 
ar fi dus la întîrzierea 
cu mult a terminării lu-

unele obiectl- 
adoptă soluții 
studiate, care 

și prelungesc

crării. Prevederea în pro
iectele de execuție a unor 
lucrări de finisaje preten
țioase, cum sînt vopsirea 
în ulei și pe bază de ră
șini sintetice în culori a 
acoperișurilor din tablă 
zincată ondulată la hale
le industriale, a pereților 
de tablă cutată, placarea 
cu ceramică glazurată a 
unor elemente de con
strucții, mozaicuri preten
țioase pe holuri, supradi
mensionarea scărilor la 
grupurile social adminis
trative, reprezintă, după 
părerea noastră, exagerări 
care duo la irosirea unor 
însemnate fonduri.

pllmentare are adesea 
Ia bază o proiectare ne
aprofundată. Se manifes
tă din partea unor pro- 
iectanți tendința de a 
subevalua lucrările în pro
iectele de execuție preda
te. Institutul de proiectări 
pentru industria alimen
tară a proiectat o serie 
de lucrări în regiunea Ga
lați, la care în cursul 
execuției s-au făcut mai 
multe modificări ale do
cumentației. Așa s-a în- 
tîmplat în cazul lucrărilor 
de electrificare și sistema
tizare a morii din Brăila, 
ca și în cel al construc
ției centrelor de vinifica- 
ție Odobești și Găgești, 
unde în cursul execuției 
proiectantul a avizat no
te de comandă suplimen
tare de sute de mii de 
lei. Nu de puține ori, be
neficiarul și proiectantul 
eliberează și avizează «u 
multă ușurință unele note 
de comandă — prin care 
se încarcă costul anumitor 
lucrări de investiții — sau 
modifică procesele de 
execuție de la mecanio 
la manual, deși construc
torii sînt dotați cu utilaje.

murilor de fier-beton cu 
54 000 kg la centrele de 
viniiîcație, cifră care de
pășea indicele de consum 
normat. Dar, după păre
rea noastră, Institutul de 
proiectări celuloză și fi
bre sintetice, proiectant 
principal al lucrărilor de 
la grupul industrial chi
mic Brăila, excelează în 
întocmirea unor documen
tații tehnice și economice 
de slabă calitate. Numai 
la fabrica de celofibră, 
după două refaceri ale de
vizului general, s-a ajuns 
de la 648 categorii de lu
crări, Ia 1 304. în plus, aisi 
s-au emis 954 note de 
comandă suplimentare, a 
căror valoare se ridică la 
96 milioane lei.

Apreciez că documenta

țiile tehnice ale unora 
dintre noile obiective con
țin încă rezerve iar anu
mite soluții pot fi îmbună
tățite. Iată un exem
plu. D.S.A.P.C. Galați a 
proiectat platforma de de
pozitare a Bazei de apro
vizionare nr. 2. La inter
venția băncii și a organe
lor locale de partid și de 
stat, dalele de beton ar
mat prefabricate, 
zute de proiectant, au fost 
înlocuite cu dale de be
ton turnate pe loc. Costul 
investiției s-a redus 
această 
lei. Cred 
a j unsuri 
printr-o 
strînsă a
beneficiarii și construc
torii.

prevă-

pe 
cale cu 600 000 
că asemenea ne
pot fi evitate 
colaborare mai 
proiectanților cu

— Cum explicați 
numărul mare de lu
crări executate pe u- 
nele șantiere pe baza 
notelor de comandă 
suplimentare ?

— La cine vă refe
riți ?

vorba de un 
Institutul de 
pentru lndus- 

pus

Nu putem eă nu remarcăm că, înainte 
de toate, este vorba de o serie de gre
șeli care dovedesc spiritul scăzut de răs
pundere cu care se studiază șl elaborează pro
iectele unor lucrări. A devenit absolut ne
cesar ca ministerele titulare de investiții și 
organele de control bancar să urmărească în
deaproape cum sînt utilizate fondurile, să pre
vină orice irosire a lor, încît fiecare leu investit 
șl material consumat să fructifice din plin, fle
care lucrare ce urmează să fie executată să 
corespundă unei necesități reale. Nici o clipă 
să nu se piardă din vedere că fondurile de in
vestiții alocate de stat fiecărei lucrări sînt rodul 
muncii întregului popor și ele trebuie gospodă
rite cu înalt spirit de răspundere, așa fel încît 
cu mijloace financiare și materiale cît mai re
duse să se obțină o eficiență economică cît 
mai ridicată.

— Volumul exagerat al 
notelor de comandă su-

— Nu e 
singur caz.
proiectări 
trla alimentară țl-a
semnătura pe o notă de 
comandă, prin care se 
cerea majorarea consu*

Alexandru MUREȘAN 
Radu APOSTOL 
corespondenți ai „ScTnteîi'

acestora, s-a realizat pla
nul de lapte. Era un în
ceput bun. La culturile de 
cîmp, rezultatele n-au 
fost însă satisfăcătoare. 
Vina s-a dat din nou pe 
secetă. Dar efectele aces
teia puteau fi mult dimi
nuate dacă nu s-ar fi fă
cut greșeli în folosirea 
îngrășămintelor și chiar 
în efectuarea unor lucrări 
agrotehnice. De aceea, și 
în 1964 gospodăria a în
registrat pierderi.

în anul 1965 am trecut 
în mod hotărît la aplica
rea științifică a metode
lor agrozootehnice, anali- 
zînd fiecare factor de 
creștere a producției și de 
1-educere a prețului de 
cost. între altele, s-a 
efectuat cartarea solului. 
Aceasta ne-a permis să 
administrăm îngrășămin- 
tele în funcție de sub
stanțele 
sol. La cultura griului, 
în locul 
nual, care 
tuieli în 
ministrat 
găseau în 
în gospodărie, dar 
erau folosite. Și la cultura 
porumbului au fost în
locuite unele lucrări de 
întreținere manuală prin 
aplicarea de ierbicide.

Mare însemnătate a 
avut extinderea lucră
rilor mecanizate. De 
exemplu, s-a trecut la re
coltatul mecanic la po
rumb și floarea soarelui, 
ceea ce are o importantă 
deosebită în economia u- 
nității. în afară de re
ducerea cheltuielilor de 
muncă și de însilozarea 
cu bune rezultate a unor 
cantități mai mari de co
ceni, s-au putut elibera 
terenurile mai repede și 
s-au efectuat la timp ară
turile adinei de toamnă, 
în 1965, pentru prima 
dată am avut o adevărată 
satisfacție a muncii noa
stre : am depășit produc
țiile cu 
grîu la 
pe cele 
proape 
soarelui 
1 000 
țul 
mai 
nificat.

Rezultate bune 
ținut și în sectorul zoo
tehnic. De Ia cei 8 000 de 
batali 
4,1 kg 
carne 
pășit. în anul 1965 gos
podăria noastră a înregis
trat un beneficiu de 3,1 
milioane lei, față de 1,8 
milioane lei planificați. 
Aceasta ne-a întărit con
vingerea că am pus o 
piatră de hotar între pier
deri și beneficii, între 
trecut și viitor.

Activitatea desfășurată 
în 1965 
meinică 
găsi căi 
bună a 
neficiile 
s-au datorat în cea mai 
mare măsură depășirii 
producției la grîu, dar în 
același timp nu s-a rea
lizat planul la porumb cu 
200 kg la ha, lucru care 
desigur nu putea să ne 
mulțumească. în 1966 am 
mers pe aceleași culturi 
și aceleași specii de ani
male și nu am greșit. 
Ne-am convins că aces
tea sînt sectoarele de pro
ducție cele mai rentabile 
pentru unitatea noastră. 
Profilarea și specializarea 
înfăptuite pe bază de cal
cule economice și, o dată 
cu acestea, organizarea 
rațională a muncii și-au 
spus cuvîntul. Anul tre
cut am depășit producțiile 
în toate sectoarele de ac
tivitate și am realizat un 
beneficiu de 2 780 000 lei, 
cu 80 000 lei mai mult 
față de plan ; valoarea 
producției globale a fost 
de 33,2 milioane lei.

în acest an ne-am pro
pus să dezvoltăm expe
riența puțină ca timp, e 
drept, dar bună, și să 
obținem producții mal 
mari, să realizăm peste 
3 milioane de lei bene
ficii.

Succesele pe care do
rim să le realizăm au o 
bază_ de plecare sigură. 
Pe lîngă specializarea și 
profilarea unității, fac
tori de prim ordin sînt 
munca în colectiv și ține
rea unei evidențe stricte 
a cheltuielilor pe lucrări 
și culturi. Lunar se face 
confruntarea rezultatelor 
dobîndite cu cele prevă
zute. Aceasta ne ajută la 
luarea unor măsuri ope
rative. Lucrătorii gospo
dăriei noastre sînt hotă- 
rîți să nu-și precupețească 
nici un efort pentru a 
realiza, anul acesta pro
ducții și beneficii cît mai 
mari.

nutritive din
I»

privitului ma- 
ducea la chel- 

plus, s-au ad- 
ierbicide ce se 
cantități mari 

nu

peste 1 000 kg 
hectar în medie

3 100 ha și cu a-
400 kg floarea 

la hectar 
ha. Totodată, 

a 
cel

de cost 
mic decit

pe 
pre- 
fost 
pla-

am ob-

s-au obținut cîte 
lină. Și la lapte și 
planul a fost de-

a prilejuit o te- 
anaiiză pentru a 
de rezolvare mai 
problemelor. Be- 
realizate în 1965
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR j 
SESIUNII GENERALE | 

A ACADEMIEI !
Sîmbătă au continuat dezbate

rile în cadrul sesiunii generale a 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

în cursul dimineții, adunarea 
generală a dezbătut și aprobat 
unele modificări aduse statutului 
Academiei și a ales pe prof. dr. 
Radu Voinea, membru corespon

dent, ca secretar general al Aca
demiei.

în cadrul sesiunii a luat cuvîntul 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. în 
încheiere, participanții la sesiune 
au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene- _ 
ral al C.C. al P.C.R.

A urmat festivitatea de decer- | 
nare a premiilor Academiei pe _ 
anul 1965.

în numele Prezidiului Academiei, | 
acad. Miron Nicolescu, președin- _ 
tele Academiei, a felicitat călduros ț 
pe laureați. 5

(Agerpres)

I 
IPremiile Academiei

Republicii Socialiste

România pe anul 1965
Secția de științe matematice

1. PREMIUL „SIMION STOI- 
LOV" — Lucrările : a) Algebra lo
cală. Autor: Alexandru Lascu; 
b) grupul de lucrări în domeniul teo
riei axiomatice a funcțiilor armo
nice : Nicu Boboc (pentru contribuția 
adusă la realizarea acestor lucrări).

2. - PREMIUL „GHEORGHE ȚI- 
ȚEICA" — Lucrările : a) Asupra unor 
evaluări ale funcțiilor derivabile cu 
aplicații la studiul problemei polilo- 
cale. Autor — Oleg Aramă ; b) Asu
pra problemei bilocale pentru ecuații 
diferențiale liniare. Autor — Dumi
tru Ripianu.

3. — PREMIUL „GHEORGHE LA- 
ZĂR* — Lucrările: a) Lucrări asupra 
problemelor la Urnită în dinamica 
mediilor deformabile. Autor : Nicolae 
Cristescu ; b) Lucrări în domeniul 
programării parametrice. Autor : Iri- 
nel Drăgan.

nescu (pentru contribuția adusă la 
realizarea acestor lucrări) ; c) Purifi
carea virusului îngălbenirii sfeclei 
în vederea studiului electrono-mi- 
croscopic. Autor: Petru Ploaie.

11. — PREMIUL „EMIL RACOVI- 
ȚĂ“ — Lucrările : a) Harta regiunilor 
carstice din România : Vasile Decu, 
Teodor Rusu (pentru contribuția a- 
dusă la realizarea acestei lucrări) ; b) 
Variația acidului lactic după stimula
rea electrică a mușchiului gastro-cne- 
mian al broaștei tratate cu acid mo- 
no-iodo-acetic,. fluorură de natriu și 
1—2—4 dinitrobenzen. Autor s Dinu 
Tănăsescu.
Secția de științe agricole și silvice

PREMIUL „TRAIAN SAVU- 
LESCU" — Lucrările : a) Bazele mo
derne ale alimentației. Autor: Gheor- 
ghe Baia : b) Studiul ecologic și sil
vicultural al gîrnițetelor dintre Olt și 
Teleorman. Autor : Gheorghe Marcu.

Secția de științe filologice

22. — PREMIUL „TIMOTEI 
PARIU" — Lucrările : a) Individua
litatea limbii române între limbile 
romanice. Autor : Alexandru Nicu- 
lescu ; b) Studii de stilistică emines
ciană. Autor : Gheorghe Tohăneanu.

23. - PREMIUL „B. P. HAȘDEU" 
— Lucrările : a) I. Slavici.
Pompiliu Mareea ; b) Gheorghe 
cai. Autor : Mircea Tomuș.

Secția de literatură și artă

24. — PREMIUL „MIHAIL EMI- 
NESCU" — Lucrarea : Cîntece tăcute. 
Versuri în proză (2 volume). Autor : 
Adrian Maniu.

CI-

Autor : 
șin-

12.
25. — PREMIUL „ION CREANGĂ" 

— Lucrarea : Francisca. Autor : Ni
colae Breban.

Secția de științe fizice

4. — PREMIUL „DRAGOMIR
HURMUZESCU" — Grupul de lucrări 
efectuate la Ciciotronul Institutului 
de fizică atomică : Nicolae Martalogu, 
Magda M. Tatiana, Radu Dumitrescu, 
Alexandru Alevra (pentru contribu
ția adusă la realizarea acestor lu
crări).

13. — PREMIUL „ION IONESCU 
DE LA BRAD" — Lucrarea : Loesul 
ca fundație a solului pentru sisteme 
de Irigare. Autori : Rene-Jacques 
L. Bally, Ion Antonescu, Vlad Perlea.

Secția de științe geologice 
și geografice

26. — PREMIUL „ION ANDREES- 
CU“ — Lucrările : a) Pentru pace, 
pentru prietenie (Pictură). Autor: 
Virgil Almășanu ; b) Cîmp cu flori în 
violet, Lan de grîu, Cîmp cu pă
pădii (și pentru toată activitatea 
din anul 1965). Autor: Vasile Gri- 
gore.

5. PREMIUL „C. MICULESCU" — 
Lucrările : a) Grupul de lucrări pri
vind teoria lărgimilor reduse : Aurel 
Săndulescu (pentru contribuția adusă 
la realizarea acestor lucrări) ; b) 
Grupul de lucrări privind caracteris
ticile unor diode tunel din germaniu 
puternic dopat cu stibiu în care s-au 
introdus impurități de nichel cu cu
pru. Autor : — Cristian George Con- 
stantinescu.

Secția de științe chimice

6. — PREMIUL „GHEORGHE SPA- 
CU" — Lucrarea : Fenomene de pa
sivitate și inhibiție a coroziunii la 
aliaje feroase și aliaje de aluminiu : 
dr. Octavian Radovici (pentru contri
buția adusă la realizarea acestor lu
crări).

7. — PREMIUL „NICOLAE TE
CLU" — Lucrările : a) Reacții de 
transpoziție prin ion de carboniu : 
ing. Aurora Bucur (pentru contribu
ția adusă la realizarea acestor lu
crări) ; b) Reacții ale sărurilor de pi- 
riliu cu nucleofill: dr. Constantin 
Toma (pentru contribuția adusă 
realizarea acestor lucrări).

14. — PREMIUL „GRIGORE CO- 
BALCESCU" — Lucrările : a) Masivul 
eruptiv de la Bîrzava (Munții Dro- 
cei). Autor : Haralambie Savu ; b) 
Studiul geologic și petrografic al re
giunii 
Autor: Marcela-Dessila Codarcea.

15. — PREMIUL „GHEORGHE 
MURGOCI" — Lucrările : a) Munții 
Godeanu. Autor : Gheorghe Nicules- 
cu ; b) Delta Dunării : Aurel Banu 
(pentru contribuția adusă la realiza
rea acestei lucrări).

Secția de științe medicale

16. - PREMIUL „VICTOR BABEȘ"
— Lucrările: a) Activitatea antimitoti- 
că a lipidelor alcalistabile în micro- 
zomil celulelor în interfază (adulte) : 
Gheorghe Gancevlci (pentru contri
buția adusă la realizarea acestei lu
crări) ; b) Lucrări asupra histochi- 
miei funcționale și patologice a pro- 
teazelor : Elena Gabrîelescu (pentru 
contribuția adusă la realizarea aces
tor lucrări).

27. — PREMIUL „GEORGE ENES
CU" 
țării. Autor : Gheorghe Costinescu ; 
b) Simfonia. Autor : Zoltan Aladar.

Lucrările : a) Cîntec apelor

la

Secția de științe tehnice

8. — PREMIUL „AUREL VLAICU"
— Lucrările — a) Studiul teoretic și 
experimental al suspensiilor de auto
vehicule cu amortizoare telescopice : 
Florea Dincă, Cristian Teodosiu. 
(pentru contribuția adusă la realiza
rea acestei lucrări); b) Cercetări teo
retice și experimentale în domeniul 
mișcărilor supersonice efectuate în 
sufleria aerodinamică supersonică 
realizată tn cadrul Institutului de 
mecanica fluidelor. Autor: Alexe 
Marinescu.•

9. - PREMIUL „TRAIAN VUIA"
— Lucrările : a) Comportarea motoa
relor sincrone în regimuri dinamice 
speciale: Constantin Bălă. Pompiliu 
Oprișan, Mihu Bărgăuanu (pentru 
contribuția adusă la realizarea aces
tei lucrări) ; b) Contribuția la studiul 
cavitației rețelelor de profile : Octa
vian Popa (pentru contribuția adusă 
la realizarea acestei lucrări).

Secția de științe biologice

10. — PREMIUL „EMANOIL TEO- 
DORESCU" — Lucrările : a) Asupra 
acțiunii biologice a sulfonamidelor. 
Autor : Andrei Lazanyi; b) Lucrări în 
domeniul citologiei și cltochimiei ve
getale : Dumltru-Grigore Constantl-

Rășinari-Cisnădioara-Sadu.
28. — PREMIUL „CIPRIAN PO- 

RUMBESCU" — Lucrarea : Suita și 
sonata. Autor : Dumitru BughicL
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17. - PREMIUL „GHEORGHE 
MARINESCU" — Lucrările : a) Lu
crări publicate în domeniul relațiilor 
dintre virusuri șl tumori : Elisabeta 
Nastac (pentru contribuția adusă la 
realizarea acestor lucrări) ; b) Lucrări 
privind acțiunea directă a unor hor
moni la nivelul ficatului izolat și 
perfuzat : Vaisler Lupu (pentru con
tribuția adusă la realizarea acestor 
lucrări).

Secția de. științe istorice

18. — PREMIUL „NICOLAE BĂL- 
CESCU" — Lucrările : a) Bănia din 
Tara Românească. Autor : Ștefan 
Ștefănescu ; b) Comerțul Țării Ro
mânești și Moldovei cu Brașovul 
(sec. XIV—XVI). Autor : Radu Mano- 
lescu.

19. - PREMIUL „VASILE PÎR- 
VAN" — Lucrările : a) Dacii. Autor : 
Hadrian Daicoviciu ; b) Cum trăiau 
romanii. Autor : Nicolae Lascu.

20. - PREMIUL „SIMION BĂR- 
NUȚIU" — Lucrarea : Preemțiunea în 
istoria dreptului românesc. Dreptul 
de protimisis. Autor : Valentin Geor
gescu.

21. PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" — Lucrarea : Mișcarea mun
citorească din România 1893—1900. 
Autori : Damian Hurezeanu, Victor 
Rață. Ion lacoș, Vasile Petrișor, 
Georgeta Tudoran, Nicolae Copoiu, 
Ion Vitner, Gheorghe Dobre.

concerte
r --

La Ateneu începe la ora 11 
concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". Concertul, dirijat de 
Mihai Brediceanu și avînd ca 
solist pe Pierre Fournier (Fran
ța), cuprinde Simfonia a IV-a (în 
primă audiție) de Nicolae Bui- 
cliu, Concertul pentru violoncel 
și orchestră în si minor, op. 104,

de Dvorak și Preludiile Ia actele 
I și II din opera Lohengrin.

La ora 10,30 începe concertul 
educativ pentru elevi pe tema 
„Evoluția muzicii corale". Con
ferențiar : Constantin Palade. 
Exemplificările vor fi susținute 
de corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu", dirijat de 
Vasile Pîntea.
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• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran 
panoramic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : REPUBLICA — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• LUMEA MINUNATĂ 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; 19, ARTA — 9; 12,15; 16; 19,30; 
DRUMUL SĂRII — 10,30; 15,30; 19.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, GRIVIȚA
— 9,30; 12; 16; 18,15; 20,30 (la ambele comple
tarea 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.
0 BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : 
BUZEȘTI (completare Din pămint și foc) — 
15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare Orașul 
interzis) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR — 
cinemascop : VICTORIA (completare Orizont 
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.

în întreaga țară s-au 
construit teatre și cinema
tografe, casele de cultură 
ridicate în unele orașe, 
cum ar fi Petroșani, Ba
cău, Tulcea, sînt adevă
rate palate ale culturii, în 
unele localități au fost 
destinate acestui scop 
clădiri spațioase, care 
oferă condiții optime unei 
activități susținute, numă
rul căminelor culturale 
sporește. Cu toate aces
tea, în unele locuri, dezin
teresul, nepriceperea, lip
sa de sprijin a organelor 
locale ridică tot felul de 
piedici în calea unei ac
tivități culturale la cel mai 
înalt nivel, iar baza ma
terială în care s-au in
vestit importante sume de 
bani fie pentru construc
ție, fie pentru reamenajă- 
rile ulterioare, rămîne in
suficient folosită sau, în 
anumite cazuri, destinată 
altor scopuri decît cele 
culturale.

Am vizitat la începutul 
noului an Sinaia. Sezonul 
rece, cu atracțiile speci
fice pe care le oferă, atră
sese în localitate nume
roși oameni ai muncii. 
Cum e și firesc, după o zi 
în care excursiile erau pe 
prim plan, seara centrul 
de greutate al activității 
se muta în localurile clu
burilor și al casei de cul
tură. Vizitîndu-le, am în- 
tîlnit însă o situație cu
rioasă. In fiecare seară 
cele două cluburi (unul 
sus. pe Furnica, iar altul 
jos, în oraș) sînt intens 
solicitate. în schimb, în 
localul casei de cultură 
nu se găsesc mai mult de 
20—30 de persoane. Și 
totuși programul de acti
vitate este variat și inte
resant. Entuziasmul șl

• 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 INDIAN : 
TIMPURI NOI — 9—15 în continuare; 17; 
19; 21.
• SANJURO — cinemascop : DACIA (comple
tare Drumul spre succes) — 9—13,30 în conti
nuare ; 16; 18,30; 20,45.

cinema
• FAUST XX — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Mimetism) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
« CUMBITE : COSMOS (completare Năică și 
barza) — 15.30; 18; 20,30.
o EL GRECO — cinemascop : BUCEGI (com
pletare Cicloni, anticicloni, fronturi) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA (com
pletare Drumul spre succes) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA (completare 
Orizont științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
GLORIA (completare A 6-a sesiune a Marii 
Adunări Naționale) — 9,15; 11,30; 14; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
MODERN — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la 
ultimele două completarea Ultima treaptă).
• GOLGOTA — cinemascop : UNIREA (com

priceperea unor organiza
tori locali nu sînt puse în 
valoare din pricina po
ziției improprii a casei de 
cultură. De altiel, această 
remarcă am întîlnit-o și 
răsfoind „cartea de im
presii" : „Casa de cultu
ră este situată prea de
parte de oraș' — scrie 
Filip Margareta din Med
gidia. „De ce nu mai func
ționează casa de cultură 
în fostul local al Cazinou
lui — adaugă Alexandri
na Franceschini de la 
Combinatul Chimic Bor- 
zești — unde ar bene
ficia de un spațiu sufi
cient ?'

Această stare de lucruri 
a mai fost semnalată de 
ziarul nostru, cu cîteva 
luni în urmă. Atunci am 
relevat faptul că ' multe 
din sălile Cazinoului, în 
prezent în folosința între
prinderii de Hoteluri și 
Restaurante Sinaia, nu 
și-au găsit utilizarea co
respunzătoare. Răspunsul 
primit din partea Direcției 
Generale a Hotelurilor și 
Restaurantelor din M.C.I. 
a contestat însă valabili
tatea criticilor. „Conside
răm că cele țelatate în 

(privința folosifț comple
xului „Cazinou"’ca depo
zit de materiale și utilaje 
— se spunea în încheierea 
sarisorii — nu corespund 
realității, fapt ce se poate 
constata la fața locului". 
Am profitat de invitațfa 
făcută și, la 6 luni de la 
primirea răspunsului, am 
vizitat din nou fosta sală

0 Teatrul de Operă și Balet: RĂPIREA DIN SERAI — 11 ;
SEARĂ VIENEZĂ - 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNĂ — 
10,30, LĂSAȚI-MĂ SA CÎNT - 19,30, (la sala Palatului) : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 10,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : CUZA 
VODĂ — 10, ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE — 15,30, EURIDICE — 20, 

(sala Studio) : CASTILIANA — 10, ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 15, PATIMA ROȘIE — 19,30. 
0 Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10,30, INSULA — 15,30. ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE - 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CEZAR ȘI CLEO
PATRA — 10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 15, JURNALUL UNUI NEBUN — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR ! — 10. TAKE, IANKE ȘI 
CADÎR — 15, CASA BERNARDEI ALBA - 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 10, HIPNOZA — 15,30, 
PATIMI - 19,30. (sala Studio) : ANTIGONA și MEDEEA — 10,30, SONET PENTRU O PĂPUȘA 
—16. ABSENTA UNUI VIOLONCEL - 20. 7

0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPITER — 20.
• Teatrul Mic : LINIA MOARTĂ ; NORUL CU PANTALONI — 10,30, HANUL DE LA RĂS
CRUCE (premieră) — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : LUCEAFĂRUL DINSPRE ZIUA — 11, CEI TREI MUȘCHETARI — 
19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : PAGINI DE ANTOLOGIE DIN POEZIA EVREIASCA — 11, BLA
ZONUL — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : — COLIBRI MUSIC-HALL — 11; 19,30.

teatre

pletare Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20,30, 
COTROCENI (completare George Coșbuc, 
cîntăreful pămintului românesc — 10,30; 15,15; 
18; 20,45.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VITAN (com
pletare Căsuțe zburătoare) — 11; 15,30; 18; 
20,15, CLUBUL UZINELOR „REPUBLICA" 
completare Trei ori trei) — 15.30; 18; 20,30. 
« DIPLOMATUL GOL : MUNCA (completare 
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.
0 NEVESTE PERICULOASE : MOȘILOR 
(completare Pilula) — 15,30; 18; 20,30, FEREN
TARI (completare Orizont științific nr. 7) — 
15,30; 18; 20,30.
« GIUSEPPE LA VARȘOVIA : PROGRESUL 
(completare înflorim și noi cu țara) — 11,30; 
15,30; 18; 20,30, PACEA (completare Din adîn- 
cul secolelor) — 15,45; 18; 20,15.
• CIMARON — cinemascop : COLENTINA 
(completare Apa în pericol) — 15,30; 17,45; 20.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : LIRA (com
pletare Cantonamentul) — 16; 18,15; 20,30.
e CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
CRÎNGAȘI (completare Consfătuirea de con
stituire a Consiliului National al organizației 
de pionieri) — 15,30; 18; 20,30.

UITAT DESTINAȚIA
de dans. Aici continuă să 
fie depozitate tot felul de 
mărfuri, în timp ce oame
nii aflați la odihnă re
simt acut lipsa unei săli 
în care să poată fi orga
nizate manifestări de 
mare anvergură.

Actuala situație a Ca
zinoului din Sinaia a 
analizată de mai multe

mai

fost

ales în ultima vreme, ele 
și-au încetat activitatea. 
Una din cauze o consti
tuie și cedarea treptată a 
spațiului afectat altădată 
muncii artistice, unor bi
rouri, fără nici o tangență 
cu această activitate. In 
prezent, formațiile care 
mai supraviețuiesc (corul, 
teatrul de păpuși, radio-

INSTITUȚII DE CULTURĂ

CARE-ȘI PIERD

PE NESIMȚITE FUNCȚIA

comisii centrale. Există 
chiar și o indicație care 
prevede intrarea Casei de 
cultură în drepturile ei. In- 
tîrzie însă hotărîrea fermă 
care să stabilească defi
nitiv „paternitatea" aces
tui local mult disputat. N-a 
sosit momentul de a se 
pune punct acestui provi
zorat și de a se folosi 
baza materială existentă 
în mpdtil cel mai eficient?

Și îh București am gă
sit o situație întrucîtva a- 
semănătoare. După cum 
ne' semnala profesorul 
Mircea Bădulescu, la clu
bul sindicatelor din învă- 
țămînt funcționau o serie 
de cercuri artistice sau de 
perfecționare profesiona
lă. Dar, rînd pe rînd, mai

■,;'j I

tv

amatorii) trec prin clipe 
grele, fără a se bucura de 
sprijinul cuiva. Situația 
este cunoscută de organe
le care răspund de aceas
tă activitate. Ce se va îri- 
tîmpla în continuare cu 
vechiul club al profesori
lor bucureșteni ?

în țară sînt numeroase 
așezăminte culturale cu 
activitate interesantă, per
manentă.. Și totuși, în une
le orașe localnicii își ma
nifestă nemulțumirea față 
de ceea ce li se oferă. 
Să fie oare aceștia prea 
exigenți ? E drept că la 
casele de cultură se poa
te dansa, pot fi vizionate 
filme, spectacole ale tea
trelor profesioniste în tur
neu. Dar pentru cei care

vor să facă ei înșiși artă, 
să-și valorifice talentul, a- 
ceasta nu este suficient. 
Un exemplu : după cum 
ne semnala scrisoarea u- 
nul vechi artist amator, 
la casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița acti
vau, mai de mult, o serie 
de cercuri artistice. Cu 
timpul însă unele și-au 
încetat activitatea. Astfel, 
în prezent, deși condițiile 
materiale locale ar per
mite, nu mai există nici 
vechiul ansamblu munci
toresc de operetă, nici 
tradiționala fanfară sau 
orchestra simfonică, iar 
la repetițiile corului abia 
se string 40 de persoane. 
Desigur că există și o se
rie de cauze obiective 
care fac ca, după un nu
măr de ani, o echipă ar
tistică „să se stingă". Dar 
tocmai de aceea ea ar 
trebui mereu reîmprospă
tată, susținută, pentru a 
nu se pierde un bun oda
tă cîștigat. Iar în cazul 
Reșiței recomandarea este 
cu atît mai valabilă cu 
cît artiștii amatori au aici 
de partea lor, pe lîngă 
tradiție, și o casă de cul
tură cu posibilități.

De altfel, în toate ora
șele țării, din ce în ce mal 
numeroasele construcții 
destinate culturii nu-și 
justifică numele decît în 
măsura tn care devin a- 
devărate „case" primi
toare, deschise tuturor iu
bitorilor artei.

Radu CONSTANTINESCU

8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea ?
8,32 — întîlnirea de duminică — emisiune pentru femei.
9,15 — Emisiunea pentru copii și tineretul școlar.

10,30 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic.
17,00 — Campionatul european de patinaj artistic (Demonstrații).
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Magazin — 111.
20.15 — Sărituri cu schiurile — Zakopane 1967.
20.35 — „Pași spre Brâncuși" — film.
20.55 — San Remo — melodii de la ediția din acest an a festi

valului.
21,25 — Album cu amintiri — emisiune muzicală.
21.55 — Micro-varietăți.
22.15 — Invitata noastră. Cîntăreața de muzică ușoară Visnja

Korbar (Iugoslavia).
22.35 — Telesport.
22,50 — Telejurnalul de noapte.

Pe ce loc se află MATEMATICA
(Urmare din pag. I)

noștințele dobîndite de elevi în 
școala medie, ci doar ca ele să fie 
aprofundate și completate.

Prelungirea învățămîntului liceal 
cu un an înseamnă un pas înainte 
și în această privință — respectiv 
introducerea studiului teoriei pro
babilităților, statisticii matematice 
șl mecanicii raționale. Aplicațiile 
acestor discipline tn viața modernă 
sînt notorii. Predarea lor devine 
necesară și prin faptul că mate
matica predată în liceu nu tre
buie să fie ruptă de viață. Teoria 
probabilităților aduce în plus un 
element nou în gîndirea matemati
că a elevilor : raționamentul pro
babilistic.

Problema modernizării învăță
mîntului matematicii în școala me
die a făcut obiectul mal multor dis
cuții teoretice, urmate în general 
de prea puține propuneri concrete. 
Modernizarea nu trebuie privită 
greșit. Ea nu înseamnă renunțarea 
totală la tot ce s-a predat pînă în 
prezent. Edificiul matematic este 
unic. Nu există o graniță între ma
tematica modernă șl matematica 
clasică, după cum nu se poate 
vorbi de o matematică pură și de 
o matematică aplicată. Algebra 
elementară, trigonometria, geome 
tria sînt materii din liceu la care 
nu se poate renunța. Ele trebuie 
însă să fie predate la un nivel 
accesibil elevilor, folosind no
tațiile și metodele cu care se lu
crează în prezent în matematică. 
Acest lucru este posibil, după cum 
arată experiențele făcute în alte 
țări, ca de exemplu în Franța.

in instrucția publică?
posibilă renunța-Desigur că este 

rea la unele capitole sau o xestrîn- 
gere a lor, după cum alte capitole 
vor trebui să capete mai 
dezvoltare, ca de exemplu 
țiile cu mulțimile. Acestea sînt lu
cruri de amănunt, care pot 
o rezolvare practică relativ ușoară

Invățămîntul superior modern 
pune mare preț pe cursurile post
universitare. Se consideră că ma
teria învățată în cei 4—5 ani de 
universitate nu este suficientă 
spre a forma un specialist pen
tru tot restul vieții lui și aceasta 
din următoarele două cauze mai 
importante : știința avansează re
pede și specialistul uită cunoștin
țele căpătate din timpul studen
ției, în afară de cele cu care vine 
în contact în profesiunea lui, tin- 
zînd să devină un rutinar. Rezultă 
de aici necesitatea ca absolventul 
de universitate să studieze singur 
după terminarea studiilor și să fie 
ajutat în acest scop prin manuale, 
cursuri postuniversitare etc.

Pentru profesorii de matematică- 
din țara noastră asemenea acțiuni 
există. In primul rînd trebuie men
ționată activitatea Institutului de 
perfecționare a cadrelor didactice 
(I.P.C.D.). In aproape toate țările 
reîmprospătarea cunoștințelor și 
completarea lor cu cuceririle cele 
mai importante ale științei este în
credințată institutelor de învăță- 
mînt superior. Și la noi în țară

mare 
opera-

căpăta

cursurile de perfecționare a cadre
lor medicale intră în atribuțiile In
stitutului de medicină și farmacie. 
Tocmai de aceea consider necesar 
ca pregătirea în continuare a ab
solvenților, după trecerea unui nu
măr oarecare de ani, să fie făcută 
în institutul de învățămînt supe
rior pe care ei l-au absolvit sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, 
de un alt institut a cărui compe
tență științifică și didactică să fie 
superioară primului. în ce priveș
te matematica, acest lucru, din pă
cate, nu se întîmplă în momentul 
de față. Pregătirea viitorilor profe
sori de matematică este făcută în 
universități și în institute pedago
gice, iar reîmprospătarea 
pietatea cunoștințelor lor 
ce și pedagogice, numită 
priu „perfecționare", cade 
institutelor de perfecționare a ca
drelor didactice, care sînt departe 
de a avea un nivel universitar. 
Profesorii de la I.P.C.D., al căror rol 
este la fel de important ca al ca
drelor didactice din învățămîntul 
superior, nu sînt recrutați după 
norme universitare în ceea ce pri
vește matematica, I.P.C.D. nu are 
cea mal mică legătură cu univer
sitatea pe ai cărei absolvenți îi 
perfecționează. Or, pentru ca elevii 
să capete în liceu cultura matema
tică necesară spre a putea conti
nua cu succes studiile în universi
tate și în institutele tehnice, a a-

șl corn- 
teoreti- 
impro- 

în grija

vea buni profesori este una din 
condițiile de bază, iar respectarea 
acesteia reclamă o mai bună or
ganizare a cursurilor postuniversi
tare în direcția amintită mai sus.

Paralel cu activitatea depusă de 
I.P.C.D., Societatea de Științe Ma
tematice organizează de cîțiva ani 
cursuri de vară pentru profesorii 
de liceu. In anul 1966 cursurile au 
avut loc în luna iulie la Predeal, 
P. Neamț și Cluj. La ele au partici
pat aproximativ 200 tineri profe
sori de matematici care au avut 
ocazia să asiste la conferințele de 
informare științifică ținute de aca
demicieni și profesori sau confe
rențiari universitari. Desigur că 
numărul participanților este mic în 
raport cu numărul total al profeso
rilor de matematică din licee. To
tuși aceste cursuri au un larg ecou 
în școlile medii din întreaga țară, 
prin faptul că sînt publicate în 
fiecare an într-un volum, tipărit în 
3 000 de exemplare. In afară de a- 
ceasta, majoritatea participanților 
expun la filialele societății de știin
țe matematice, aflate în fiecare re
giune, datele cele mai interesante 
din conferințele pe care le-au au
diat. Inițiativa societății de științe 
matematice este din ce în ce mai 
lăudabilă, pe linia marilor înfăp
tuiri pe care această instituție le 
realizează pentru progresul mate
maticii din țara noastră de peste 
70 de ani fără întrerupere. Ea ar

trebui să fie cît mal mult spri- 
jinită.

Recent Ministerul învățămîntului 
a luat măsura să se publice ma
nuale de matematici destinate nu 
elevilor, ci profesorilor, pentru con
sultare. Ele âonțin un comsntar la 
nivel înalt al materiei pe care pro
fesorul o predă la școală. S-a în
ceput cu teoria probabilităților și 
statistica matematică. Acest prim 
volum este sub tipar și sperăm că 
va fi un ghid prețios pentru profe
sor în predarea lecțiilor sale. Ar fi 
bine să fie urmat cît mai curînd de 
alte manuale privind predarea al
gebrei, geometriei, analizei mate
matice etc.

In același scop al perfecționării 
predării matematicii, în alte țări au 
fost înființate așa-numitele „școli 
pilot", în care se dă o mai mare 
dezvoltare învățămîntului matema
ticii. Puse sub conducerea unei u- 
niversități, aceste licee cu caracter 
special au drept sepp să selecțio
neze pe tinerii cei mai dotați în 
domeniul matematicii și să le dea 
0 pregătire științifică superioară, 
în același timp „școlile pilot" per
mit abordarea celor mai interesan
te experiențe privitoare la moder
nizarea predării matematicii în li
ceu. La noi s-a făcut pînă acum o 
încercare prea timidă în această 
direcție. S-au înființat numai patru 
clase, la care se predă aceeași 
materie ca la toate liceele. Univer
sitățile n-au fost antrenate în 
ceastă acțiune.

Predarea matematicii în licee 
dică, evident, și alte probleme 
ordin științific și pedagogic. 
ZZZZ'.Z rînduri am

a-

ri
de 

. . în
aceste cîteva rînduri am făcut 
doar unele considerații cu carac
ter personal. Aș sugera o discuție 
organizată, la care să participe 
cîțiva distinși profesori din liceu și 
unii profesori universitari, preocu
pați de progresul învățămîntului 
matematicii din țara noastră.
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Noi perspective in colaborarea 
româno-iraniană

Interviu acordat de tovarășul Gheorghe Rădulescu 
unui redactor al Agenției „Agerpres"

Plecarea tovarășului 
Corneliu Mănescu in Belgia

„Vizita pe care am avut prilejul 
s-o întreprind în Iran, la amabila 
invitație a primului ministru, Amir 
Abbas Hoveida, a fost deosebit de 
interesantă și rodnică". Astfel a ca
racterizat contactul avut cu reali
tățile iraniene tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, în interviul pe 
care l-a acordat redactorului Agen
ției „Agerpres", Adrian Ionescu.

Răspunzînd unei întrebări în le
gătură cu rezultatele întrevederilor 
avute cu personalități ale vieții po
litice și economice a Iranului, d-sa 
a spus :

în timpul schimburilor de vederi, 
utile și constructive, s-a reafirmat 
dorința reciprocă de a explora și 
folosi căi și posibilități noi pentru 
dezvoltarea cooperării româno-ira- 
niene, care, după cum se știe, a fost 
pusă pe baze solide cu prilejul vizi
telor reciproce anterioare ia nivel 
înalt.

în acest context, convorbirile a- 
vute în Iran au ocazionat un amplu 
și sincer dialog în direcția lărgirii 
perspectivelor colaborării între ță
rile noastre, ambele părți manifes
tând dorința dezvoltării relațiilor de 
prietenie. Astfel, apare ca posibilă 
colaborarea dintre țările noastre in 
domeniul agricol, energetic, petro
lier, minier, metalurgic și în alte 
sectoare. După aprecierea ambelor 
părți, există deja o bună bază de 
plecare în direcțiile amintite. Co
merțul și colaborarea economică 
între cele două țări se desfășoară 
în ritm și proporții ascendente, pe 
baza trainică a acordurilor pe care 
le-am încheiat. în anul trecut, 
schimburile comerciale româno-ira- 
niene au crescut de peste 8 ori în 
comparație cu nivelul atins în 1965. 
Acordul de colaborare economiGă și 
tehnică, semnat în urmă cu doi ani 
la Teheran, precum și celelalte în
țelegeri interguvernamentale înche
iate ulterior au creat condiții fa
vorabile necesare creșterii volumu
lui schimburilor de mărfuri între 
cele două țări. In acest cadru men
ționez exportul românesc de trac
toare și colaborarea pentru reali
zarea unei fabrici de trac
toare în Iran, livrări de țiței către 
România, precum și alte schimburi 
reciproce de produse importante, 
necesare economiilor naționale ale 
celor două țări. S-au realizat tot
odată pași importanți pe tărîmul 
relațiilor cultural-știirițifice.

Cronica z'*e'
Sîmbătă seara a plecat spre Paris 

o delegație de specialiști, condusă 
de prof. dr. David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii. împreună cu auto
ritățile franceze, delegația română 
va definitiva manifestările ce ur
mează să aibă loc în acest an în 
ambele țări, potrivit planului de 
schimburi culturale, științifice și 
tehnice, stabilit între cele două țări 
și aranjamentul de colaborare știin
țifică și tehnică în domeniul agri
culturii și silviculturii între Consi
liul Superior al Agriculturii și Mi
nisterul Agriculturii al Franței.

(Agerpres)

La marginea pămîntului...
(Urmare din pag. I)

să se cutremure de „suflul* detunătu
rilor. Prin muncă voluntară se croiau 
în codrul secular luminiș și pîrtie spre 
tabăra de azi. Copacii din cale nu erau 
tăiați din ciutură : cu „patroane* de di
namită erau smulși din pămînf. Cu ră
dăcină cu tot. înaintarea trebuia să se 
facă cu viteză maximă I In urma aces
tui detașament de constructori ad-hoc a 
urcat primul eșalon de geologi. Cioba
nul și mioarele s-au retras din calea 
iui, salutîndu-l.

...S-a dat frîu destăinuirilor. „De-a- 
bia ne-am stabilit și noi in cort, cînd, 
deodată, într-o noapte am fost puți cu 
fața la perete. Ne-au atacat prin sur
prindere tilharii. Că erau pe atunci și 
din ăștia. Sub amenințarea armelor, am 
rămas goi ți fără alimente. Ce-am pu
tut tremura zilele următoare de frig și 
foame I Ne încălzeam făcînd haz*. 
„Dar cînd ni s-a pierdut urma pe pă- 
mintul ăsta ? Cînd am rămas izolați ? 
Ninsese cîteva zile în șir. Ne-am apu
cat să descopertăm de zăpadă tufele de 
afine. Boabe mari cît cireașa. Cu ele 
ne-am hrănit o vreme*. Dar oamenii 
care ne povestesc n-au dat un pas în
dărăt. După alte anotimpuri capricioa
se, se găsesc tot la confluența senti
mentelor lor de respect pentru profe
sie și simțul datoriei.

In Căliman, zilele cele mai grele au 
fost însă altele. Unul din cei mai au
torizați geologi ai țării și-a pus semnă
tura sub certificatul de închidere a 
șantierului Oamenii se întreabă și a- 
cum pe ce temei. Aprecia că rezer
vele zăcămîntului sînt neînsemnate.

Cînd povestesc acest episod, oame
nii nu zîmbesc. Iși amintesc însă cu o 
deosebită stimă de inginerul comunist 
Emil Butnaru, fost șef al șantierului, și 
după cum spun ei — mult mai mult 
decît atît. Cu cît curaj a înfruntat el 
„zidul* ce-l ridicau în cale inerția, ru
tina, șovăiala și neîncrederea scepti
cilor I A ales soluții de mare risc, care 
în caz de nereușită puteau să-l coste.

Referindu-se la contribuția pe 
care o aduce cooperarea româno- 
iraniană la promovarea colaborării 
între popoare, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri a declarat:

Sînt convins că prin străduința 
comună de a perfecționa modalită
țile de colaborare și de a fructifica 
posibilitățile existente, relațiile din
tre România și Iran vor cunoaște 
noi progrese, în folosul ambelor po
poare, constituind în același timp 
un aport la cauza păcii și colaboră
rii internaționale. în acest sens țm 
să subliniez constatarea, făcută și 
cu prilejul vizitei în Iran, că țări
le noastre sînt animate de dorința 
comună de a-și aduce contribuția 
la cauza păcii și securității interna
ționale, la înțelegerea și colabora
rea între popoare. De o mare în
semnătate în acest sens este faptul 
că ambele țări pun la baza relați
ilor dintre ele principiile respectă
rii suveranității și independenței 
naționale, egalității și avantajului 
reciproc.

Călătoria prin Iran — a subliniat 
d-sa — ne-a permis să cunoaștem 
mai bine Iranul, realitățile vieții 
din această țară. Am vizitat obiec
tive industriale, ca, de pildă, rafină
ria de la Abadan și instalațiile pe
troliere de pe insula Khargh și am 
avut prilejul să admirăm monu
mente ale milenarei istorii și civili
zații iraniene din Teheran, Shiraz, 
Takhte Djamchid și Isfahan. Suc
cesele dobîndite pe plan economic, 
cum ar fi de exemplu cele din in
dustria petrolieră, agricultură și din 
alte domenii, în cadrul îndeplinirii 
programului de dezvoltare, în curs 
de desfășurare, sînt remarcabile și 
constituie rezultatul aplicăm' unor 
soluții 'determinate de condițiile 
specifice ale acestei țări.

Trebuie să relev în încheiere os
pitalitatea cu care am fost încon
jurați în tot timpul vizitei, aprecia
tă ca o nouă și însemnată contri
buție la promovarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ira- 
niene.

A apărut revista

„PROBLEME ECONOMICE
NR. 1/1967

Numărul pe luna ianuarie 
1967 al revistei „Probleme eco
nomice" cuprinde articolele: 
Ridicarea calitativă a întregii 
activități economice — linie di
rectoare a planului de stat pe 
anul 1967 de dr. VASILE RAUS- 
SER, Posibilități de reducere a 
costului investițiilor de I. MI
HAI și L. LACHSZ, Folosirea 
eficientă a capacităților de pro
ducție in industria construcțiilor 
de mașini de dr. V. M. POPES
CU, Noul sistem de pensionare 
— un însemnat instrument de 
cointeresare materială de T. SI- 
MION, Păreri cu privire la mo
dernizarea învățămîntului eco
nomic superior de dr. M. A. 
LUPU, Creșterea rolului coope
rației de consum în deservirea 
populației sătești de C. T. MA- 
TEESCU, Sistemul monetar in

Ajutat de comitetul raional de 
partid, de grupul entuziaștilor ex
ploratori, nu prin vorbe, ci prin fapte, 
prin căutări neistovite, prin argumente 
certe a dovedit — și faptul că ne a- 
flăm azi în Căliman confirmă acest lu
cru — că adîncurile tăinuiesc bogății 
care merită cu prisosință să fie luate 
în seamă. (Am încercat de mai multe 
ori să-l cunosc pe inginerul Butnaru, 
fără să reușesc însă. Cînd l-am căutat 
în Căliman, ni s-a spus că e activist al 
comitetului regional de partid. Cînd 
am întrebat de el la regiune, am fost 
îndrumați din nou spre Căliman. Și 
cînd, după un an, l-am căutat în ta
băra din munți, ni s-a spus cu regret: 
„A plecat zilele trecute. Răspunde de 
zona nordică a Moldovei în Comitetul 
geologic”. Primul secretar al Comite
tului regional de partid Suceava ți-a 
amintit de Butnaru : „Voiam să 
avem în acest domeniu un specialist 
capabil. Și l-am avut. Dar numai pa
tru luni. II vedeam mereu abătut, po
somorit. Tînjea după munți, după șan
tier. Om de acțiune. Ii trebuia aer. Și 
atunci l-am lăsat să-și desfășoare ari
pile spre locurile ce-i erau dragi").

Ce altceva decît conștiința datoriei, 
dîrzenia, tenacitatea acestor bărbați i-au 
determinat să-și dăruiască ani mulți ți 
frumoși acestui șantier I

S-a mai pus un braț de vreascuri în 
sobă, astfel ca somnul gazdelor, obo
site după o zi de muncă și... inter
viuri, să fie ușor, odihnitor. Doar plă- 
mînii uriași — compresoarele și ven
tilatoarele — continuau să spargă în 
ritm sacadat tăcerea nopții.

Anul trecut urcasem în Căliman cu 
un sentiment preconceput care, pînă 
la urmă, s-a adeverit în bună parte : 
pionierii acestor locuri nu erau atît de 
departe de orașele industriale ți de 
deșteptătorul sirenelor cît erau de izo
lați, uitați parcă de restul lumii. 
De astă-dată interlocutorii mi-au 
luat-o înainte, obișnuiți probabil eu 
aceleași întrebări care li se pun 
de către mulți din cei ce urcă la ei.

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a plecat sîmbătă 
după-amiază spre Belgia, unde va 
face o vizită oficială la invitația 
ministrului afacerilor externe al a- 
cestei țări, Pierre Harmel.

ȘEDINȚA PLENARĂ A CONSILIULUI CENTRAL 

ai m JURismon ut rouinia
Sîmbătă a avut loc în Capitală 

ședința plenară a Consiliului Cen
tral al Asociației juriștilor din Re
publica Socialistă România, la care 
au luat parte membrii consiliului 
și ai comisiei de cenzori, precum 
și numeroși invitați din toate sec
toarele de activitate juridică.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Stelian Nițulescu, pre
ședintele asociației, după care Ște
fan Costăchescu, secretarul general 
al asociației, a prezentat darea de 
seamă a comitetului executiv al 
consiliului central pe anul 1966.

Atât din darea de seamă, cît și 
din discuții, la care au luat parte 
judecători, procurori, cadre didac
tice universitare, jurisconsulți, a- 
vocați, cercetători științifici și alți 
membri ai asociației, a reieșit că 
în cursul anului trecut această or
ganizație și-a adus o contribuție 
importantă la acțiunea de preve
nire a faptelor cu caracter infrac
țional și la popularizarea legilor 
statului nostru, la educarea mase
lor pentru respectarea acestor legi.

în întreprinderi, instituții, școli, 
cooperative agricole de producție, 
G.A.S. și S.M.T.-uri, precum și la 
stațiile de radioamplificare, au fost 
organizate în cursul anului trecut 
numeroase conferințe, seri de în
trebări și răspunsuri, simpozioane, 
convorbiri pe teme de drept penal

ternațional capitalist șl funcții
le aurului de BARBU ZAHA- 
RESCU, membru corespondent 
al Academiei, Probleme de bază 
ale organizării întreprinderilor 
capitaliste de IONIȚA OLTEA- 
NU.

Revista mai publică materia
lele : Dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului de dr. 
M. PĂRĂLUȚĂ — la rubrica 
„Consultații" ; Din gîndirea so- 
cial-economică a lui Partenie 
Cosma de T. IONESCU (Cluj) — 
la rubrica „însemnări"; Contri
buția lui Lucian Blaga la istoria 
gîndirii românești de Z. ORNEA, 
Aplicații unilaterale ale teoriei 
jocurilor de R. VASILESCU — 
la rubrica „Critică și bibliogra; 
fie"

Revista mai cuprinde rubricile 
„Informații științifice" și „Scri
sori către redacție".

Au fost deschise un magazin alimentar 
și unul textil, bine aprovizionate ; fac
torul poștal nu mai aduce corespon
dența o dată pe săptămînă, ci în fie
care zi ; la două zile rulează la club 
un film nou ; în fiecare cameră din 
cabane se găsește fie un aparat de 
radio, fie un difuzor din cele 50 cîte 
are stația de radioamplificare ; biblio
teca e bogată ți are numeroși citi
tori. Așadar, momentele critice de a- 
cum un an au fost depășite. Toată lau
da activiștilor de partid (cu dese sta
te de prezență aici) și celorlalți fac
tori care se îngrijesc ca în Căliman 
oamenii să aibă mîncare bună și pe 
săturate, să aibă căldură și muzică în 
cameră. Ce se face însă ca nimeni să 
nu aibă sentimenlul că este singur și 
s-ar afla la marginea pămîntului ? Ce 
legi guvernează această colectivitate ?

— Spiritul de solidaritate, de în- 
fr-ajutorare — mi-a spus tehnicianul 
loan Mocioiu — a creat ambianța, in
timitatea unei familii numeroase, u- 
nite. El degajă optimism.

— Se spune adesea că fiecare pă
dure are uscăturile ei. Nu-i adevărat. 
Cel puțin în ce ne privește pe noi și 
pădurea din vecinătatea taberei — îl 
completează Aurelian Maricari, locții
tor al secretarului organizației de bază. 
Pădurea am curățat-o. Uscăturile, la 
foc. In condițiile deosebite de aici nu 
rezistă un om certat cu disciplina. 
Munca, asprimea ei i-a selecționat, a 
fost un educator sever. Au rămas cei 
tari.

Din ușa clubului se zărește, aproa
pe de piscul Pietricelului, un ciot din 
turla unei sondeze. „Navetiștii* spun 
că pentru a ajunge la ea le sînt ne
cesare pe puțin două ore, dar nici
odată nu s-a întîmplat ca schimbul să 
nu se facă la locul de muncă, la ora 
fixă. Disciplina este una din trăsăturile 
acestei colectivități.

Am vizitat cîteva locuințe din ta
bără. In cele mai multe, ordine, cu
rățenie, fotografii înrămate pe pereți.

Printre persoanele oficiale care 
l-au salutat la plecare, în Gara de 
Nord, se afla șl Robert Van Over- 
berghe, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Belgiei la București.

(Agerpres)

și civil, s-au dat consultații de spe
cialitate de către juriști, membri ai 
unor brigăzi științifice.

Numărul acțiunilor organizate în 
1966 pentru popularizarea legilor 
se ridică la peste 88 000, la care au 
luat parte mai bine de trei mili
oane de cetățeni din diferite re
giuni ale țării.

Totodată, vorbitorii au dezbătut 
pe larg modul cum au fost reali
zate sarcinile stabilite de asociație 
și principalele obiective de viitor, 
scoțînd în evidență necesitatea ri
dicării eficienței și intensificării 
acțiunilor de popularizare a legilor 
Republicii Socialiste România și, 
în special, a noilor reglementări 
legislative privind întărirea fami
liei, legea pensiilor, continua dez
voltare a sectorului socialist al a- 
griculturii, întărirea și apărarea a- 
vutului obștesc, normele privind 
circulația pe drumurile publice 
etc. S-a stabilit organizarea unei 
sesiuni științifice în care să se dez
bată probleme juridice — teoretice 
și practice — menite să contribuie 
la orientarea justă a muncii juri
dice în țoate sectoarele de activi
tate.

în încheiere a luat cuvîntul Teo
dor Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost 

umedă și a continuat să se în
călzească. S-au semnalat preci
pitații sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare în Ardeal și 
sub formă de burniță și ploaie în 
Banat, Dobrogea și Moldova. Lo
cal s-a semnalat ceață, mai frec
vent în Oltenia și Muntenia. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila între zero grade la Bacău, 
Bîrlad, Piatra Neamț, Roman și 
Adjud și 14 grade la Calafat. 
In București : Vremea a fost 
umedă, cu cerul acoperit. Vîn- 
tul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 2 grade. S-a 
semnalat ceață.

Timpul probabil pentru 5, 6 și 
7 februarie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații sla
be, locale, mai frecvente în nord- 
estul tării. Vînt slab, pînă Ia 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață locală. In 
București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

In altele însă, veșminte de serviciu 
aruncate de-a valma, prosoape ce și-au 
pierdut de mult culoarea... „Scuza” 
vine îndată. „Sînt angajați noi, neobiș- 
nuifi cu regulile taberei". Și de îndată 
ce simte că i se dă apă la moară, unul 
din aceștia încearcă o explicație : „Sîn- 
tem în pădure. între noi. Cine ne 
vede?’.

Nu lipsa unui „cod" scris al igienei 
favorizează aici nesocotirea de către 
cîțiva a unor reguli elementare de 
conviețuire în colectiv, ci pare-se 
mentalitatea că „se găsesc în pădure", 
tolerată ca și cînd ar fi o șotie copi
lărească, nevinovată.

Mi-am însemnat aceste observații nu 
pentru altceva, ci pentru că fac notă 
distonantă cu tabloul preocupărilor co
lectivului, preocupări demne de rele
vat. Ce i-o fi îndemnat, bunăoară, pe 
oamenii aceștia ca în timpul lor liber 
să împînzească împrejurimile cu mar
caje turistice ? Cîțiva dintre ei s-au 
constituit într-un cerc de fotografi ama
tori. Intenția este de a pregăti ma
terial pentru o expoziție „a lor”, la 
Vatra Dornei și în care să fie pre
zentate aspecte de muncă de pe șan
tier, portrete de fruntași, vederi din 
cadrul puțin cunoscutelor frumuseți na
turale ale Călimanilor. O inițiativă din 
care ghicești sentimentele exploratori
lor, legăturile lor trainice cu aceste 
locuri.

...Ne pregăteam de plecare. Gazde
le m-au rugat să notez întocmai cele 
ce-mi vor dicta, lucru pe care l-am fă
cut: „Șantier este nu numai ce se vede, 
sondeze plantate ici-colo pe văi și po- 
vîrnișuri de munți. Șantier este și ceea 
ce nu se vede. Piefricelul avea în 
1965, 1999 metri. Labirintul de galerii 
s-a extins mult în inima muntelui. A- 
cum are 1998 metri. La sfîrșiful lui 
1967 va avea 1997 metri ; printre alte 
angajamente luate la dezbaterea ci
frelor de plan, minerii, sondorii, geo
logii și-au propus să intensifice pro
cesul de prospectare ți exploatare.

Și să păstrați eșantionul. îl aveți din 
partea primului eșalon de oameni care 
au urcat aici. La anul, cine știe ? între
prinderea de care aparține șantierul 
nostru e mare cît țara*.

CU PRILEJUL’ CILII DE-Ă 1M ANIVERSĂRI » SEMNĂRII TRATATULUI OE PRIETEHIE, 
COLABORARE Șl ASISTENȚA MUTUALĂ DINTRE ROMANIA Șl B. B. S. S.

Adunare festivă organizată
de Consiliul general A.R. L.U.S.
Cu prilejul celei de-a 19-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, sîmbătă după- 
amiază a avut loc la Casa priete
niei româno-sovietice din Bucu
rești o adunare festivă organizată 
de Consiliul general A.R.L.U.S.

La această manifestare au par
ticipat Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, reprezen
tanți ai unor instituții de stat și 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, muncitori din marile în
treprinderi ale Capitalei. Au luat 
parte de asemenea membri ai am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

Despre cea de-a 19-a aniversare 
a semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovie
tică a vorbit Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, mem
bru în Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.

Subliniind faptul că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniu
nea Sovietică este un eveniment 
important în istoria relațiilor din
tre statele noastre, vorbitorul a 
arătat că prietenia dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovie
tice are îndelungi tradiții. Trata
tul încheiat în urmă cu 19 ani a 
contribuit la dezvoltarea relațiilor 
politice, economice, și culturale, 
tehnico-științifice dintre România 
și Uniunea Sovietică. O largă dez
voltare a cunoscut colaborarea eco
nomică dintre cele două țări, 
Uniunea Sovietică ocupînd ponde
rea cea mai mare în schimburile 
comerciale ale României.

Vorbitorul a arătat apoi că dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, ser
vește intereselor ambelor țări, con
stituie un factor important al spo
ririi influenței socialismului și pă
cii în lumea contemporană.

în continuare, Ion Moraru a 
arătat că poporul român urmărește 
cu simpatie și interes opera de 
construire a bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului în Uniunea 
Sovietică și se bucură în mod sin
cer de succesele poporului sovie
tic. Oamenii sovietici, conduși de 
Partidul Comunist, au transformat 
țara lor într-o putere industrială 
de prim-rang, căreia îi revine as
tăzi aproape o cincime din pro
ducția industrială mondială. S-au 
înregistrat noi succese în cerceta
rea spațiului cosmic și în alte do
menii importante ale științei, teh
nicii și culturii, s-a obținut o creș
tere însemnată a nivelului de trai 
al poporului. In prezent, poporul 
sovietic desfășoară o largă între
cere socialistă pentru a întâmpina 
cu victorii deosebite cea de-a 50-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Referindu-se la succesele însem
nate obținute în construirea socia
lismului în țara noastră, vorbito
rul a subliniat că rezultatele 
primului an al cincinalului de
monstrează avîntul cu care între
gul nostru popor participă la înde
plinirea obiectivelor de însemnă
tate istorică cuprinse în documen
tele celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Prie
tenia și alianța frățească cu toate 
țările socialiste, întărirea colaboră
rii multilaterale dintre popoarele 
acestor țări în interesul fiecăreia 
dintre ele și al sistemului mon
dial socialist se află în centrul po-
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• La Poiana Brașov, pe un timp 
nefavorabil (zăpadă moale și ploaie), 
a început ieri concursul internatio
nal de schi pentru „Cupa Poiana", la 
care participă fruntași ai schiului 
nostru, precum și o echipă de schiori 
sovietici din Alma-Ata.

Proba de 15 km fond a revenit 
brașoveanului Dinu Petre cu timpul 
de 59’42”, urmat de Gh. Cincu, Gh. 
Bădescu și sovieticul G. Lomonosov.

In cursa feminină, pe distanta de 
5 kilometri, Iuliana Haidu a sosit 
prima cu un avans de peste 2 mi
nute, față de Rodica Cimpoia.

Slalomul special a fost cîștigat la 
masculin de Cornel Tăbăraș și la fe
minin de Edit Șuteu.

• La campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. D. Germane, 
care se desfășoară la Erfurt, în pro
bele pe echipe au fost înregistrate 
următoarele rezultate : masculin : 
Ungaria-Suediă „A" 3—2 ; U.R.S.S.- 
R. D. Germană 3—2 ; Suedia „B“- 
U.R.S.S. 3—2 ; Iugoslavia-Ungaria 
3—1 ; feminin : România-U.R.S.S. 
3—1 ; Ungaria-R. D. Germană 3—0.

• Echipa de fotbal Jiul Petroșeni 
și-a început turneul în Albania ju- 
cînd la Tirana cu selecționata orașu
lui. Fotbaliștii albanezi au repurtat 
victoria cu scorul de 1—0.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Havana, halterofilul sovietic 
de cat. „semimiilocie" Viktor Kuren- 
țov a realizat dbuă rezultate supe
rioare actualelor recorduri mondiale 
oficiale : 153,500 kg, la stilul „îm
pins" și 460 kg la totalul celor trei 
stiluri. 

liticii externe a Partidului Comu
nist Român, a guvernului Repu
blicii Socialiste România. în același 
timp, țara noastră intensifică rela
țiile și contactele sale cil nu
meroase state din Europa și de pe 
alte continente, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza princi
piilor respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne ale altor 
state, egalității depline în drepturi 
și avantajului reciproc. Ea se că
lăuzește de ideea utilității unor ac
țiuni și măsuri concrete, menite să 
netezească drumul spre întărirea 
securității și păcii în Europa, adu- 
cînd astfel o contribuție însemnată 
la destinderea internațională, la 
zădărnicirea planurilor' cercurilor 
imperialiste, militariste și revan
șarde, la întărirea păcii în lume.

în încheiere, vorbitorul a adre
sat poporului sovietic, în ajunul 
celei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
calde felicitări, urîndu-i din inimă 
succese și mai mari în construirea 
comunismului.

După ce a mulțumit pentru cu
vintele calde rostite la adresa Uni
unii Sovietice și a poporului sovie
tic, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, a subli
niat că tratatul sovieto-român slu
jește țelurilor nobile ale întăririi 
continue a prieteniei frățești și co
laborării multilaterale dintre țările 
noastre, cauzei unității și coeziunii 
tuturor statelor socialiste.

în anii care au trecut, prietenia 
popoarelor noastre, cimentată pe 
veci de sîngele ostașilor sovietici 
și români căzuți în lupta comună 
împotriva fascismului, pentru li
bertate și independență, a cunos
cut o dezvoltare continuă.

Toți oamenii sovietici se bucură 
sincer de succesele remarcabile pe 
care oamenii muncii din Republi
ca Socialistă România le obțin an 
de an, sub conducerea avangărzii 
lor de luptă — Partidul Comunist 
Român.

Vorbitorul a arătat apoi că po
porul sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S., a obținut anul trecut 
succese remarcabile în construirea 
comunismului, în îndeplinirea pro
gramului dezvoltării economice și 
culturale a țării sale, preconizat 
de Congresul al XXIII-lea al 
P.C.U.S.

Sporul producției industriale a 
fost în U.R.S.S. anul trecut, pri
mul an al noului cincinal, de 8,6

Răsfoind presa străină

„Trei întrebări vitale"
Sub semnătura lui 

Ronald Bedford, re
dactor pentru proble
me de știință, ziarul 
„Sun" scrie următoare
le despre catastrofa de 
la Cape Kennedy.

O comisie de an
chetă a început, la Cape 
Kennedy, să studie
ze circumstanțele care 
au dus la dezastrul ra
chetei ..Apollo". Prin 
cercetările sale, ea 
speră să răspundă la 
trei întrebări vitale :

1. Au greșit ameri
canii mizînd totul pe 
seama unei atmosfere 
pure în incinta navei 
celor trei cosmonauți ?

2. înseamnă oare că 
„focul instantaneu" 
care i-a ars pe cei trei 
astronauți în cîteva 
secunde face necesar 
ca proiectanții navei 
să se reîntoarcă la 
planșeta de proiec
tare ?

3. De cît timp va fi 
de-acum încolo nevoie 
pentru reproiectare — 
și cît de mult va amî- 
na acest dezastru spe
ranțele Americii de a 
cuceri Luna în 1970 ?

Anul 1970 a fost sta
bilit pentru cucerirea 
Lunii, în 1961, de către 
președintele Kennedy.

în racheta „Apollo", 
care urma în viitor să 
transporte oameni în 
Lună, trei oameni au 
murit în timp ce cău
tau să se asigure că nu 
mai trebuie schimbat 
nimic în vederea lan
sării lor în spațiu, la 
21 februarie, pentru o 
evoluție de două săp- 
tămîni în spațiul cos
mic. Experiența care ur
ma să fie efectuată 
constituia o verigă din- 
tr-un program menit să 
dovedească că nava cos
mică „Apollo" este pro
pice pentru transporta
rea cosmonauților în 
condiții de siguranță 
spre Lună.

Cînd dezastrul a a- 
vut loc, nava nu avea 

combustibil. Ceea ce 
au făcut cosmonauții 
Virgil Grissom, Ed
ward White și Roger 
Chaffee vinerea tre
cută s-a repetat de 
multe ori înainte și 
urma să se mai repete 
de cîteva ori pînă la 
21 februarie.

în cei aproape șase 
ani care s-au scurs de 
cînd s-au lansat oa
meni în Cosmos, ame
ricanii au refuzat în 
repetate rînduri să-și 
asume vreun risc. Dar 
proiectul „Apollo", 
pentru lansarea primu
lui om pe Lună, conți
nea în sine însuși un 
risc calculat.

Deși s-a planificat, 
calculat, experimentat 
și reexperimentat to
tul, pentru a te asi
gura că un sistem este 
absolut sigur, te poți 
pronunța numai în 
condițiile reale. Fixa
rea responsabilității 
pentru acest dezastru 
nu va fi ușoară. Cinci 
mii de firme și 
300 000 de savanți, in
gineri și administratori 
sînt implicați în pro
iectul „Apollo".

Gigantica rachetă 
„Saturn" a fost bine 
experimentată în spa
țiu. După 10 zboruri 
ea funcționează per
fect. Dar nava pentru 
călătoria spre Lună cu 
oameni la bord tre
buia mai întâi să-și 
primească „botezul 
Cosmosului".

Din datele care se 
cunosc asupra focului, 
se pare că undeva în 
nava cosmică s-a pro
dus o scînteie, după 
ce astronauții s-au fi
xat în scaunele lor și 
au blocat dispozitivele 
de siguranță.

Oricare ar fi fost 
cauza, scînteia a in
cendiat atmosfera de 
oxigen pur din navă, 
dînd naștere astfel la 
un foc mistuitor în 
capsulă.

încă înainte de a- 
nul nou, un grup de 
specialiști britanici în 
cosmonautică de la 
Farnborough a pu
blicat un raport care

la sută față de 6,7 la sută cît pre
vedea planul. Au intrat In func
țiune aproximativ 400 mari între
prinderi industriale. Ca și în țara 
dv., și în U.R.S.S. s-a obținut a- 
nul trecut cea mai bogată recoltă 
de cereale din întreaga istorie a 
țării. Recolta globală de cereale a 
fost de 170,8 milioane tone.

Veniturile reale ale oamenilor 
muncii au crescut în 1966 cu 6 la 
sută, în țară au fost construite 
peste 1 850 000 locuințe bine ame
najate.

în acest an, poporul sovietic îm
preună cu popoarele țărilor so
cialiste frățești, cu oamenii muncii 
și oamenii progresiști din întrea
ga lume va sărbători ca un eveni
ment de uriașă importanță inter
națională 50 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, care a deschis o eră nouă în 
istoria omenirii — era socialismu
lui și comunismului. Pregătindu-se 
pentru acest jubileu glorios, oa
menii muncii din U.R.S.S. sînt 
ferm hotărîți să muncească și. mai 
bine, să obțină noi succese în con
struirea comunismului.

Poporul sovietic — a spus în 
continuare A. V. Basov — se mîn- 
drește și prețuiește relațiile de 
prietenie frățească, stabilite între 
partidele, guvernele și statele noa
stre. Aceste relații se bazează pe 
comunitatea ideologiei marxist-le- 
niniste, pe unitatea de scopuri în 
lupta pentru construirea comunis
mului și consolidarea păcii gene
rale.

Țările noastre, ca și alte state 
socialiste, luptă consecvent pentru 
pace și securitate internațională, 
pentru dezarmare, împotriva im
perialismului și colonialismului.

Paralel cu succesul colaborării 
țărilor noastre pe plan internațio 
nai, se adîncesc și se lărgesc tot 
mai mult legăturile bilaterale ro
mâno-sovietice în toate domeniile.

în încheiere, vorbitorul și-a ex
primat convingerea că tratatul so
vieto-român va servi și pe viitor 
cauzei prieteniei indestructibile în
tre popoarele noastre, intereselor 
consolidării securității internațio
nale, cauzei unității puternicului 
sistem socialist, triumfului cauzei 
comunismului și păcii în întreaga 
lume.

în încheierea adunării, soliști ai 
Teatrului de Operă și Balet au 
prezentat un program artistic.

(Agerpres,)

este probabil să figu
reze la loc de frunte 
în documentația navei 
ce urma să transporte 
oameni pe Lună. E- 
chipa de la Farnbo
rough era îngrijorată 
de riscul unui „incen
diu brusc" în camere
le experimentale care 
conțineau oxigen pur. 
Astfel de camere se 
folosesc și la spitale 
pentru anumite opera
ții, pentru stimularea 
noilor născuți și în u- 
nele tratamente ale 
cancerului.

Riscul izbucnirii u- 
nui foc dintr-o scîn
teie ivită accidental în 
incinta unei astfel de 
camere era cunoscut 
ca fiind foarte mare. 
Pentru a determina cît 
de mare este acest risc, 
oamenii de știință de 
la Farnborough au fă
cut 65 de experiențe 
cu porci raorți și ma
nechine, îmbrăcați în 
diferite tipuri de cos
tume. Au fost aleși 
porci, deoarece pielea 
lor prezintă caracteris 
ticile cele mai apro 
fiiate de pielea omu- 
ui. Echipa de la Farn

borough a constatat cn 
aceste ocazii că în 
cazul în care porcii e- 
rau îmbrăcați în haine 
din substanțe similare 
Celor purtate de astro 
nauți, „focul instanta
neu" a izbucnit atît de 
violent îneît, dacă ar 
fi fost vorba de per
soane, moartea lor s-ar 
fi produs în 5 pînă la 
20 de secunde.

într-un raport care 
s-a adeverit în mod 
tragic șase săptămîm 
mai târziu, savanții de 
la Farnborough averti
zau : „Dacă un locui
tor (al acestor camere) 
ia foc, incendiul este 
atît de puternic îneît 
este foarte posibil să 
ia foc și alții".

De ce au ales ame
ricanii atmosfera de o 
xigen pur pentru pro
iectul lor „Apollo" ? 
în specia] pentru că 
alte sisteme de at
mosferă respirabilă ne
cesită o greutate mai 
mare.
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Des- 
îm- 
urat 
Pre-

Baccouche, guvernator și secretar 
general al Partidului Socialist 
turian al provinciei Bizerta, 
preună cu alte oficialități, au 
bun sosit oaspeților români,
ședințele municipalității, oficialități 
locale, conducerea oțelăriei, nu
meroși muncitori ai întreprinderii 
au făcut o caldă primire președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei la intrarea în uzină. Oaspeții 
au parcurs principalele sectoare ale 
oțelăriei.

Aceeași primire prietenească a 
fost făcută înaltului oaspete de că
tre muncitorii întreprinderilor ce 
își desfășoară activitatea în clădi
rile fostului arsenal din perioada 
ocupației coloniale. Aici se află un 
ansamblu de întreprinderi — Uzi
nele de montat tractoare, de apa
rate electrocasnice, de construcții 
de motoare, de reparații navale, 
precum și fabrica de confecții, care 
își desfășoară în cea mai mare 
parte activitatea cu capital și ca
dre tunisiene.

Deosebit de călduroasă a fost

primirea făcută de populația ora
șului Bizerta. Lozinci de bun venit 
scrise în limbile română și arabă se 
aflau pe întregul parcurs. O compa
nie de onoare a marinarilor din 
Bizerta a dat onorul, iar fanfara 
a intonat imnurile de stat ale 
României și Tunisiei.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Ioan Georgescu, amba
sadorul României la Tunis, au cin
stit memoria martirilor tunisieni 
căzuți în lupta pentru eliberarea 
Bizertei, depunînd o coroană de 
fiori la Monumentul eroilor.

Guvernatorul Bizertei, Hedi Bac- 
couche, a oferit un dejun în o- 
n.oarea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. După-amiază, oaspeții s-au 
înapoiat la Tunis.

Solia președintelui Chivu Stoica, 
însoțită de soția președintelui Tu
nisiei, a făcut o vizită la sediul 
Uniunii naționale a femeilor tuni
siene.

Toasturi rostite la dineul
în onoarea președintelui

H. Burghiba
TUNIS. In toastul rostit la di

neul oferit vineri seara în saloanele 
Hotelului „Hilton", în onoarea pre
ședintelui Habib Burghiba și a so
ției sale, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, a relevat at
mosfera plină de cordialitate în 
care se desfășoară vizita, expresie 
a sentimentelor de stimă și prie
tenie dintre popoarele român și tu
nisian. Schimbul de vederi avut cu 
Excelenta Sa, dl. președinte, cu 
membrii guvernului și cu președin
tele Adunării Naționale a Republi
cii Tunisiene, ca și cele ce vor urma 
— a spus vorbitorul.— ne întăresc Și 
mai mult convingerea că. între ță
rile noastre există climatul de înțe
legere prietenească, care permite 
abordarea concretă, între factorii 
de răspundere competenți, a unui 
larg cerc de probleme privind co
operarea și colaborarea noastră. Vi
zita făcută în Tunisia se înscrie, 
în mod firesc, în evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre cele două țări și 
reprezintă, fără îndoială, o manifes
tare a dorinței comune pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
româno-tunisiene. Toate acestea 
dau conținut și perspectivă rapor
turilor dintre țările și popoarele 
noastre, dovedind în mod concret 
posibilitățile largi de cooperare 
care există între țări cu sisteme 
social-politice diferite atunci cînd 
această dorință este împărtășită în 
mod reciproc. Vorbitorul și-a expri
mat convingerea că această vizită, 
ca și aceea a președintelui Burghi
ba ia București, așteptată cu deo
sebit interes, vor contribui la a.dîn- 
cirea colaborării dintre România și 
Tunisia, în interesul popoarelor ro
mân și tunisian și al păcii.

In toastul său, președintele Re
publicii Tunisiene, Habib Burghiba, 
a Subliniat că după primele con
tacte avute cu președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România și cu celelalte per
soane care-1 însoțesc în această vi
zită. a fost creată o atmosferă de 
colaborare și prietenie sinceră.

Referindu-se la problemele care 
se pun astăzi în fața Tunisiei cît și 
a României, președintele Burghiba 
a arătat că o caracteristică comună 
o reprezintă rezolvarea și aborda
rea acestora în spirit realist și_ cu 
toată răspunderea. Aceasta a făcut 
ca între noi să se nască o priete
nie pe care sper să o confirmăm și 
să o dezvoltăm cu prilejul vizitei pe 
care o voi face în România, prin 
contacte fructuoase cu conducăto
rii României și cu poporul român. 
Vorbitorul a menționat că Tunisia 
caută să folosească cît mai mult ex
periența pe care o are România. A- 
bordînd problema relațiilor econo
mice între România și Tunisia, pre
ședintele Burghiba a remarcat fap
tul că economiile celor două țări 
sînt complimentare, ceea ce oferă 
un cîmp larg de desfășurare a a- 
cestor relații în interesul recipros 
al ambelor popoare.

★
TUNIS 4 (Agerpres). — Minis

trul minelor, Bujor Almășan, Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Ioan Geor
gescu, ambasadorul României 
Tunis, împreună cu consilieri 
experți, au avut convorbiri
Ahmed Ben Salah, ministrul tuni
sian al economiei și planificării. Au 
fost discutate probleme privind lăn- 
glrea cooperării în domeniul cultu
ral, precum ți în domeniul științi
fic și tehnic, pe baza acordurilor

încheiate anul trecut la București. 
S-a căzut de acord asupra necesi
tății extinderii schimburilor de 
manifestări artistice și culturale. 
Pe plan tehnic, România va spori 
asistența acordată Tunisiei prin tri
miterea de tehnicieni, în special 
medici, precum și pregătirea în 
România a unor cadre tunisiene. 
In ce privește colaborarea econo
mică, cele două părți au convenit 
să analizeze posibilitățile dezvoltă
rii acestei colaborări în domeniul 
petrolului și al exploatării și co
mercializării fierului și fosfaților 
tunisieni.

(Urmare din pag. I)

sul unei brigăzi de 
„maceteri", (tăietori 
de trestie cu cuțitul).

In numai 44 de zile, 
cei 32 de membri ai 
brigăzii conduse de 
Carlos Iglesias au 
reușit să taie peste 
un milion „arrobas* 
de trestie, deși acea
stă cantitate e pre
văzută să se realize
ze în 100 de zile. Băr
bat înalt, cu părul 
cărunt, Carlos Igle
sias zîmbea intimidat 
și emoționat în fața 
fotoreporterilor, în
conjurat de tinerii săi 
tovarăși de muncă, 
angajîndu-se să rea
lizeze în a 7-a Zafra 
noi recorduri.

Dar acesta era un 
moment festiv. Mun
ca „maceterilor", 
înaintarea lor în la
nurile înalte de tres
tie aveam s-o desco
păr mai tîrziu, la o 
fermă de stat din dis
trictul Jovellanos.

„Macheta", 
nica lamă de 
sinonimă cu 
tul sabie. De 
doborîrea pas 
a peretelui verde de 
trestie poate fi com
parată cu o luptă în 
care se cere forță, 
dîrzenie, abilitate. In 
trecut, spaima

puter- 
oțel, e 
cuvîn- 
aceea, 
cu pas

Cocteil la ambasada României
de la Moscova

alegeri 
comunale

Astăzi au loc primele alegeri 
comunale din istoria Algeriei in
dependente. In fața celor peste 
15 000 de urne de pe întreg te
ritoriul țării, se vor prezenta cir
ca șapte milioane de cetățeni — 
bărbați și femei, care au împli
nit vîrsta de 19 ani și se bucură 
de drepturi civile, pentru a alege 
pe cei 10 000 de membri ai. vii
toarelor consilii comunale, orga
ne noi ale puterii de stat, cărora 
le revine ample împuterniciri e- 
conomice și răspunderi pe plan 
social. Din rîndul candidafilor 
propuși fac parte muncitori, ță
rani, intelectuali și, pentru prima 
dată în istoria țării, un însemnat 
număr de femei. Listele, portre
tele, profesiunea și principalele 
momente ale activității din viața 
candidaților propuși de partidul 
F.L.N., de organizațiile sindicale, 
de tineret, femei etc., au fost date 
publicității cu mult .înainte de a- 
legeri.

Alegerile de astăzi se înscriu 
înfr-un ansamblu menit să asigu
re o nouă organizare a comunei, 
concepută ca celula de bază a 
organizării administrative a țării. 
In acest scop a fost creat și a- 
dopfat un nou cod comunal, care 
constituie legea fundamentală a 
activității viitoarei comune. In 
fruntea ei se vor afla organe a- 
lese și ea va dispune de mijloa
ce financiare și materiale de na
tură să permită îndeplinirea sar
cinilor administrative, economice. 
Organele alese sînt considerate 
colegiale și vor fi compuse din- 
tr-o Adunare populară și un exe
cutiv comunal. Adunarea populară 
comunală iva fi formată din con
silieri comunali care 
majoritatea voturilor 
astăzi.

Primele ședințe ale Adunărilor 
populare în vederea desemnării e- 
xecutivului comunal și a tuturor 
celorlalte comisii vor avea loc 
îndată după ce vor fi cunoscute 
rezultatele alegerilor de astăzi. 
După toate probabilitățile, aceasta 
se va întîmpla luni.

C. BENGA

vor întruni 
exprimate

Zafra
ceterilor' era sezo
nul mort, cînd Zaira 
era terminată și mii 
și mii de oameni ră- 
mîneau fără lucru. 
Erau luni de șomaj în 
care băteau drumu
rile provinciei, dor
meau sub cerul liber, 
în căutarea unor 
munci ocazionale. A- 
cum sezonul mort 
începe să devină ac
tiv, între două Zafre 
oamenii lucrează la 
alte culturi, la între
ținerea uneltelor și au 
asigurtxt un salariu 
de bază.

Așadar, o „ma- 
ceta" și zidul de tres
tie.'

Una cîte una, tulpi
nile groase de cîțiva 
centimetri cad sub 
lama de oțel, în rit
muri și gesturi trans
mise din tată în fiu. 
Mii de lovituri pe zi, 
milioane și milioane 
într-o viată de „ma- 
ceter".

Dar, pe întinderile 
fermei se aude dudu
itul motoarelor. Șase 
brigăzi dotate cu 
combine străbat 
plantația. Locul „ma-

Ro- 
ofe- 
coc- 
ani-

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
Sîmbătă, Teodor Marinescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
mânia în Uniunea Sovietică, a 
rit în saloanele ambasadei un 
teii cu prilejul celei de-a 19-a
versări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovie
tică.

Au participat A. N. Șelepin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., M. S. Soloinențev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., G. Dzoțze- 
nidze, vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., I.

Palețkis, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, mareșali și generali, activiști 
ai C.C. al P.C.U.S., reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și comi
tete de stat, oameni de cultură, zia
riști.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

ATENA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Oficiosul partidului EDA „Av- 
ghi“ a dat publicității sîmbătă di
mineața o scrisoare a C.C. al Parti
dului Comunist din Grecia, adresa
tă parlamentului, guvernului și 
partidelor politice.

In scrisoare se subliniază că în 
ultima perioadă lideri ai partidelor» 
politice, personalități ale vieții so
ciale și culturale, ziare de diferite 
tendințe politice, aparținînd unor 
partide și grupări politice, precum 
și o mare parte a opiniei publice 
grecești, s-au declarat în favoarea 
legalizării partidului Comunist din 
Grecia. Legalizarea partidului con
stituie o problemă de însemnătate 
națională, întrucît P.C. este repre
zentantul intereselor unei impor
tante părți a populației țării, iar 
democrația este indivizibilă.

P.C. din Grecia cere să i se re
cunoască dreptul de a participa la 
frămîntările vieții politice ale țării, 
să se ia măsuri pentru desființarea 
măsurilor excepționale, iar refugia-

ților politici să li se acorde posibi
litatea de a se repatria.

Scrisoarea este semnată de pre
ședintele C.C. al P.C. din Grecia, 
Apostolos Grozos.

L. BREJNEV
A

LA
SOSIT
PRAGA

(Agerpres). — DupăPRAGA 4
cum anunță agenția TASS, răspun- 
zînd invitației C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, la 4 februarie a so
sit la Praga Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
împreună cu I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S. La gara 
din Praga ei au fost întîmpinați 
de Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și 
de alte personalități.

uriaș efort colectiv
cetei' începe să fie 
luat de paletele ro
tative ale mașinilor. 
Numărul lor e încă 
redus, în schimb, 15 
tractoare prevăzute 
cu iurci mecanice au 
preluat în întregime 
corvoada încărcării 
trestiei.

După secolele ma- 
cetei a început pe 
pămînturile Cubei 
ora mecanizării.

★

Era duminică după 
amiază cînd am a- 
juns la centrala de 
zahăr „Pepito Tey' 
din provincia Las 
Villas. După ce am 
fost servit cu tradi
ționalul 
(suc de 
aproape 
valțurile
am vizitat fabrica în 
care producția se 
desfășura în plin. 
Vagoanele de trestie 
erau literalmente în
ghițite de valțuri, 
care zdrobeau, mes
tecau, transformau 
trestia în fibră lem-

„guarapo 
trestie) scos 
cald de sub 

mașinilor,

Măsurile adoptate 
Haut Katanga" au

noasă, extrăgînd su
cul prețios. Cazane 
fierbătoare concen
trează sucul, care tre
ce apoi în instalația 
de epurare, pînă de
vine cristalul 
necunoscut.

Bărbat înalt 
tos, directorul 
Diaz Agullo a 
parte în 1960 la națio
nalizarea centralelor 
de zahăr, iar acum 
îmi arăta cu mîndrie 
noul cazan fierbător 
și buncherele peniru 
încărcarea zahărului 
în saci la care lu
crează muncitorii fa
bricii pentru a le pu
ne în acțiune încă în 
această Zafra.

Fabrica și-a înce
put producția la 7 ia
nuarie și va merge în 
continuare zi și noap
te pînă la 3 mai.

— Acesta e planul 
preliminar, dar dacă 
producția de trestie e 
mare, vom lucra și în 
iunie, îmi explică di
rectorul cu 
nea că așa 
tîmpla.

Am stat 
cu mai mulți munci-

alb bi-

și spă-
Mario 

luat

certitudi- 
se va în-

de vorbă

tori. Prelucrarea tres
tiei e aici complet 
mecanizată. Dar uti
lajele preluate de la 
foștii patroni sînt cam 
vechi. întreținerea 
mașinilor și confec
ționarea în fabrică a 
unor piese de schimb 
presupun eforturi și o 
înaltă calificare. O 
bună parte din mun
citorii de la „Pepito 
Tey" studiază. Unul 
din ei, Julio Bravo, a 
început să lucreze ca 
„peon" (muncitor ne
calificat), dar acum e 
ajutorul șeiului de fa
bricație.

— Timp de doi ani 
am studiat ca bursier 
al statului, cu excep
ția Zafrei, cînd ve
neam să lucrez în fa
brică, așa cum fă
ceau și ceilalți colegi 
de școală.

Așadar, însuși rit
mul vieții lui Julio 
Brava e marcat de rit
mul Zafrei.

în acel moment, a- 
mintindu-mi de auto
buzele văzute pe 
străzile Havanei, au
tobuze în care sute 
de bărbați plecau

spre plantațiile le 
trestie, mi-am 
fugitiv în 
„Cuba respiră 
mul Zafrei".

E un adevăr 
re-1 confirmă 
rubrica din 
„Granma", 
Partidului 
din Cuba, rubrică în 
care se poate urmări 
situația la zi a seceri
șului trestiei și a pro
ducției de zahăr în 
toate cele șase pro
vincii ale țării. In 
ultimele zile, totalul 
producției de zahăr 
a depășit cifra de 
1 100 000 tone. O ci
fră de bun augur 
dacă ținem seama că 
perioada de vîrf a 
Zafrei începe de fapt 
în martie-aprilie.

Cuba respiră în rit
mul Zafrei. E o afir
mație ilustrată de 
cile și sutele de 
de oameni care 
crează din zori 
pînă în seară 
plantațiile de trestie, 
în centralele de za
hăr, în transporturi. 
Tot pe cîmpiile Cubei 
am putut vedea însă 
eforturile ce se fac 
pentru diversificarea 
producției agricole. 
Dar, despre aceasta 
voi reveni într-unul 
din reportajele vii
toare.

notat 
carnet : 

în rlt-

pe ca- 
zilnic 
ziarul 

organul
Comunist

ze- 
mii 
Iu
ți 

pe

la Kinshasa față de compania „Union Miniere du 
fost salutate și pe celălalt mal al fluviului Congo — 

la Brazzaville

■H HELSINKI. Luînd cuvîntul Ia descliidc- 
■■ rea sesiunii din anul 1967 a parlamentului 
finlandez, președintele Urho Kekkonen a de
clarat că relațiile Finlandei cu alte state con
tinuă să se dezvolte favorabil. Referindu-se la 
comerțul exterior al țării, președintele a sub
liniat intensificarea concurenței ca urmare a 
desființării la sfârșitul anului trecut a tarife
lor vamale în comerțul Finlandei cu țările 
A.E.L.S.

■ BONN. Ministrul de externe al R.F.G., 
Willy Brandt, va efectua săptămîna vii

toare o vizită în S.U.A.

■ ATENA. Potrivit unui comunicat publicat 
la Atena, la 6 februarie va avea loc o re

uniune a Consiliului Coroanei. Cu acest prilej 
va fi discutată problema cipriotă, precum și 
eventualitatea reluării dialogului greco-turc, 
întrerupt la sfârșitul anului trecut. Va parti
cipa președintele Ciprului, Makarios, care este 
așteptat să sosească luni în capitala Greciei.

■ LONDRA. După dezbateri ce au durat a- 
proape trei săptămîni, Comitetul executiv 

al Organizației internaționale a cafelei a a-

ECRAN
Phenian

Consfătuirea
lucrătorilor

In mi|locul vîrteiului de auto
mobile, Grădina Albertine din 
capitala Belgiei pare o oază de 
calm pentru cei care o frec

ventează

MWh

SOMOZA 
ÎȘI VA 
SUCCEDA?

Da, după toate 
probabilitățile. A- 
genția Associated 
Press, făcîndu-se 
ecoul multor ob
servatori politici, 
îl dă ca „mare , 
favorit" al alegeri- 

de azi din Nicara-

din agricultură
PHENIAN 4 (Agerpres). — Con

sfătuirea națională a lucrătorilor 
din agricultura R.P.D. Coreene, la 
ale cărei lucrări au participat Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și alți conducă
tori de stat și de partid, a luat 
sfîrșit.

în cursul dezbaterilor, participan- 
ții au subliniat necesitatea conti
nuării procesului de mecanizare a 
agriculturii în scopul sporirii pro
ducției agricole.

Vorbitorii au subliniat, de ase
menea, în unanimitate, că Partidul 
Muncii din Coreea, acordînd o 
deosebită atenție problemelor 
agrare, a consolidat baza tehnică 
materială a economiei rurale, a 
reorganizat sistemul de conducere 
a agriculturii și a îmbunătățit 
permanent munca de administra
ție, avînd permanent ca scop ridi
carea nivelului de trai al țărani
lor.

SAIGON

SAIGON 4 (Agerpres). — O pu
ternică explozie a avut loc sîmbătă 
dimineață la imensul depozit ame
rican de muniții de la Long Binh 
— la cîțiva kilometri de Saigon —, 
iar incendiul provocat de această 
explozie continua încă după 6 ore 
de la declanșare. Pînă în prezent nu 
se cunoaște numărul victimelor, iar 
regiunea afectată de incendiu a fost 
pusă sub un sever control. Aceasta 
este a patra oară cînd patrioțu sud- 
vietnamezi reușesc să provoace ex
plozii de mari proporții la depozi
tul de la Long Binh, începînd din 
noiembrie 1966.
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lor prezidențiale
gua, după care el „va extinde cu încă 
5 ani regimul dictatorial instaurat 
în 1932 de tatăl său". Drumul a fost 
cu grijă netezit: dreptul partidelor 
de opoziție de a-și numi reprezen
tanți în comisiile de votare — re
dus la ultima expresie; tribunalul 
electoral a anulat 140 000 de în
scrieri în listele electorale; cum 
nu există cărți de alegători, o legi
timație ad-hoc („marilla") a fost 
eliberată celor care au declarat că 
vor sprijini partidul de guvernămînt. 
In aceste condiții...

PERSPEC 
TIVĂ
DE SCIN
DARE
la AFL-CIO

După cum con
sideră unii comen
tatori de pre tă, 
perspectiva n ar 
putea fi exclusă, 
dacă se are în ve
dere deznodămîn- 
tul conflictului din
tre președintele 
centralei sindicale 
americane, CeOrge 
Meany, și Walter 
acesteia și preșe-Reuther, lider al 

dinte al sindicatelor muncitorilor din 
industria auto și de avioane, soldat 
prin demisia acestuia din urmă din 
comitetul directorial al A.F.L.-C.I.O. 
Se dă ca motiv al divergențelor celor 
doi lideri, „alinierea la politica ad
ministrației" a lui Meany, în timp ce 
Reuther s-ar fi pronunțat pentru 
sporirea acțiunilor revendicative ale 
sindicatelor și boicotarea politicii ofi
ciale cu privire la Vietnam.

1200

DE TONE care, po- 
comisiei 

pentru 
controlu- 
cantitate

Această cifră se 
referă la cantitatea 
de opiu, 
trivit 
O.N.V.

stupefiante, „scapă" anual 
lui internațional. Această 
este suficientă pentru a se fabrica 
morfină 
milioane 
dele de 
stau cu
se semnalează o creștere alarmantă, 
pe plan mondial, a consumului de 
stupefiante, datorită activității aces
tor bande, comisia O.N.U. trage un 
semnal de alarmă, preconizînd un 
cit mai sever control internațional 
asupra vînzării și folosirii drogurilor.

sau heroină pentru cîteva 
de consumatori. Iar băn- 

traficanți din Occident nu 
brafele încrucișate. întrucît

doptat un proiect de rezoluție in baza căruia 
2 milioane de saci de cafea vor fi retrași de 
pe piață începînd cu data de 1 aprilie 
în vederea stabilizării prețului la acest 
dus.

a.c., 
pro-

■ CONAKRY. La sesiunea Consiliului Na
țional al Revoluției, organul suprem al 

Partidului Democrat din Guineea, a luat cu
vîntul președintele republicii, Seku Ture, se
cretar general al partidului, care a subliniat, 
între altele, că „în fața activiștilor partidului 
stau în prezent o serie de sarcini importante : 
pregătirea din punct de vedere ideologic, slu
jirea fără preget a poporului și lupta necon
tenită împotriva imperialismului".

■ LONDRA. In cadrul unei declarații fă
cute în fața Camerei de comerț din Car

diff, ministrul finanțelor al Marii Britanii, 
James Callaghan, a subliniat că „pierderile de 
devize ale AngHei decurgînd din staționarea 
trupelor britanice pe teritoriul R. F. a Germa
nici vor trebui să fie integral compensate de 
guvernul vest-german".

■ SANTIAGO DE CHILE. Luînd cuvîntul în
Comisia senatorială pentru probleme ex

terne, ministrul de externe chilian Gabriel 
Valdes a declarat că președintele Frei nu va 
participa Ia proiectata întâlnire a președinți
lor din (ările americane în cazul în care Se
natul nu-și va revizui atitudinea negativă fată 
de vizita în S.U.A. a președintelui.

loc 
de

VIENA. In seara zilei de 3 februarie, la 
„Theater 
premiera

Ecaterina

der Courage" din Viena a avut 
piesei „Nu sînt Turnul Eiffel" 
Oproiu.

■BUENOS
Confederației Generale a Muncii din Ar 

gentina s-a pronunțat împotriva apropiate: 
conferințe extraordinare a miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor membre ale O.S.A. 
fixată pentru 15 februarie. Crearea așa-numite- 
lor forțe interamerlcane permanente ale O.S.A.. 
se arată în hotărîre, este îndreptată spre înăbu
șirea luptei de eliberare națională care se desfă
șoară pe întreg continentul latino-american-

AIRES. Comitetul Central a'
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