
UNITĂȚI DISTINSE 

CU STEAGUL ROȘU 

ȘANTIERUL PORȚILE DE FIER
CRAIOVA (corespondentul „Scînteii").— Constructorii 

Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile 
de Fier, începînd din acest an, au intrat în rîndurile 
fruntașilor întrecerii socialiste pe țară. Ei au merite 
deosebite în îmblînzirea Dunării, în construcția de dru
muri noi, tunele, viaducte monumentale și alte lucrări 
de artă industrială, care concură la realizarea marelui 
sistem. In februarie, ei au terminat tunelul Tufări, cu 
123 zile mai devreme ; cu alte 75 de zile mai repede 
a avut loc închiderea batardoului de deviere a apelor 
faza I la centrala electrică ; a început cu 45 de zile 
înainte de termen turnarea betoanelor.

Ieri, la adunarea constructorilor de pe întinsul șan
tier, lista succeselor obfinute aici a fost completată 
de numeroși participanți, ingineri, maiștri, muncitori, 
la decernarea Steagului roșu și Diplomei de unitate 
fruntașă pe ramura construcțiilor. Inmînînd înaltele 
distincfii acestui tînăr șantier, tovarășul Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, a urat constructorilor de la Porțile de 
Fier noi succese în îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului privind electrificarea 
fării.

(Continuare în pag. a III-a)
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BAUXITA POATE FI
VALORIFICATĂ MAI BINE 

Ce piedici există?

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA. Laminorul de 750 mm. Foto : Agerpre»

ÎN PREAJMA ALEGERTLORTjW
DEPUTATI ÎN SFATURILE POPULARE

Adunări electorale

De la întreprinderea minieră Do- 
brești sînt expediate anual peste 
două sute de mii de tone de bauxi
tă spre Uzina de alumină din Ora
dea. De aici, după un complex pro
ces de metamorfoză, alumina este 
trimisă spre uzina din Slatina, unde 
se finalizează munca și strădania 
miilor de mineri, ingineri și chi- 
miști din regiunea Crișana.

Se poate aprecia că, în general, 
întreprinderea minieră Dobrești 
și-a respectat obligațiile contractu
ale în ce privește calitatea produc
ției livrate, minereul avînd în me
die un conținut de oxid de alumi
niu de 58 la sută, față de 55 la 
sută prevăzut, și de 4,1 la sută si
lice, față de 4,5 la sută admis. Ca 
urmare,-țftKi?.antitatea de bauxită li
vrată-ânftl trecut, întreprinderea a 
încasat^pesțe 3 300 000 leiA=drept bo
nificații de calitate. S-sriajuns însă 
la limita maximă de creștere a 
conținutului de alumină în mine
reu ? Să vedem, mai întîi, părerea 
tovarășilor de la Dobrești.

— Sursele de îmbunătățire sînt 
limitate, dată fiind necesitatea 
unei exploatări raționale a între
gului zăcămînt de minereu. Totuși, 
noi am încercat alte căi de reali
zare a acestei sarcini în cadrul 
fluxului ^ehrîologio — ne relatează 
Ladislau Nemeth, inginer șef al 
I. M. Dobrești.
t^gsia«iH&fcritorie și strădania ce st 
depune aici pentru reducerea pier
derilor mecanice în procesul de 
preparare a bauxitei. Prin monta
rea de grătare suplimentare la eva
cuare și alte măsuri, pierderile 
totale au scăzut de la 10 la sută la 
7,8 la sută, ceea ce înseamnă peste 
2 000 tone bauxită recuperată în- 
țr-un an. Se preconizează ca, prin 
închiderea tuturor căilor de eva
cuare a sterilului la iazuri și rea
lizarea unor etanșe mai bune la 
utilaje și jghiaburi, pierderile să

se reducă pînă la 6 la sută, ceea 
ce echivalează cu încă cel puțin 
1 500 tone bauxită în plus.

Dacă raportăm situația la datele 
proiectului uzinei de alumină, 
atunci reiese că conținutul de alu
mină stabilit ca normă internă de 
Ministerul Minelor și realizat de 
I. M. Dobrești este inferior cerin
țelor și posibilităților existente. Mi
nerii livrează fără eforturi deose
bite bauxită cu un procent de 57-58 
la sută, ceea ce denotă că cifra 
de 55 la sută fixată ca normativ 
nu este deloc mobilizatoare.

— Probele de bauxită, conside
rate ca reprezentative de Comite
tul de Stat al Geologiei și Minis
terul Minelor, care au stat la baza 
stabilirii indicatorilor t.ehnico-eco- 
nomici ai .uzinei noastre — preci
zează Ion Mitran, inginer-șef la 
uzina de alumină — prevăd ca 
bauxita să aibă un conținut de 3,9 
la sută silice și 59,9 la sută oxid de 
aluminiu și nu de 4,5, respectiv, 55 
la sută cît este prevăzut în con
tract. Cu un efort în plus, s-ar pu
tea atinge destul de repede indicii 
de calitate amintiți.

.Ce ar însemna aceasta pentru 
producția Uzinei de alumină ? 
Foarte mult. Conținutul mai ridi-

lon PITICU
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a IH-a)

comunale
Se apropie ziua de 5 martie, cînd in localitățile 

rurale din întreaga țară vor avea loc alegerile de 
deputați în staturile populare comunale. întreaga 
desfășurare de pînă acum a campaniei electorale 
— propunerile de candidați și întîlnirile acestora 
cu alegătorii — a prilejuit o largă dezbatere a pro
blemelor progresului agriculturii și satului.

Acum, în comune au loc însuflețite adunări elec
torale. în cadrul acestora, alegătorii își exprimă 
atașamentul față de partid și de statul socialist, 
hotărîrea de a-și spori eiorturile în munca pentru 
dezvoltarea economiei naționale, pentru buna 
gospodărire și înfrumusețarea satelor.

Publicăm relatări de la aceste adunări ale co
respondenților noștri din regiunile Iași, Mureș 
Autonomă-Maghiară și Bacău.

Maiestății Sale HASSAN II
Regele Marocului

RABAT
Cu ocazia zilei naționale a Regatului Maroc, exprim Maiestății Voastre 

sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate personală, de pace și
prosperitate poporului marocan.

Angajamente re
ciproce ale candi-
daților și alegă LOGICA
torilor IMPER

Telegrame

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a statului Kuweit, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis 
emirului Sabah al Salem al Sabah felicitări cordiale împreună cu urări 
de pace și prosperitate pentru poporul kuweitian

Mulțumind călduros pentru mesajul primit, emirul Sabah al Salem 
al Sabah a adresat președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, urări 
de fericire personală, de prosperitate Republicii Socialiste România.

La adunarea electorală 
din comuna Osoi, raionul 
Iași, au participat peste 
360 de alegători — coope
ratori, învățători și pro
fesori, medici, lucrători de 
la cooperativa de consum 
etc. Vorbind despre mari
le realizări ale poporului 
nostru în construcția so
cialismului, cei care au 
luat cuvîntul — candidați 
și alegători — au arătat 
că ele se datoresc înfăptui
rii politicii Partidului 
Comunist Român. Unirea 
în cooperativa agricolă 
ne-a dat puteri să sporim 
producția agricolă, să fa
cem lucruri care în trecut 
păreau de nerealizat — a 
spus candidatul Petru C. 
Melinte. Am construit 
școli, magazine, drumuri, 
introducem lumina, elec
trică. Avem posibilitatea 
să realizăm lucrări și mai 
mari și mă angajez să 
muncesc neobosit pentru 
înfăptuirea propunerilor 
făcute de cetățenii din co
muna noastră.

TURBA
BILĂ, în aceste zile, la împlinirea a 130 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, 

Casa memorials din Humulești cunoaște un aflux de vizitatori

MONSTRUOASĂ,
A EGOISMULUI...

(Continuare în pag. a V-a)

Urcam la etajul VII al 
blocului E6 Nord de pe bu
levardul Republicii din 
Ploiești ; cînd am ajuns și 
am sunat și mi s-a deschis 
m-am dus la fereastra de

. care, cu două săptămîni

Vasile BÂRAN

în urmă, se aruncase o fată 
de 17 ani, Luminița Ureche, 
fiica inginerului Constantin

Ureche. Am privit de acolo 
fîșia de piatră ca o lespede 
și-mi era atunci imposibil 
să înțeleg cum de s-a putut 
petrece o asemenea întîm- 
plare !

Inginerul m-a rugat să

stau pe un scaun — „să lă
murim lucrurile" — deși pe 
fața lui albă, tot mai albă 
ca și părul, se vedea că s-a 
sfîrșit ceva, că nu se mai 
putea face nimic, că orice 
încercare de a explica 
ceea ce s-a petrecut, de a 
găsi un nume acestei întîm- 
plări era zadarnică și fără 
rost.

Ea avusese loc după trei 
ani. de la o altă întîmpla- 
re, la fel de tragică : sinu
ciderea soției (mama Lumi
niței) — și care abia acum 
i-a zguduit și i-a cutremu
rat pe oameni și a trezit a- 
tîtea întrebări : cum se 
poate ? Ce s-a petrecut în 
această familie ?

(Continuare în pag. a Il-a)

IN ZIARUL DE AZI:

• Cetățenii califică fu
matul în birouri ca un act 
necolegial, ca o sfidare 
a normelor de convie
țuire socială • Pînă cînd 
se vor mai tolera gravele 
nereguli de pe șantierul 
fabricii din Băilești?
• V-ați gîndit bine cînd 
ați ales președintele ?
• Să nu uităm: Studenții 
eminenți sînt viitoare 
personalități intelectu
ale marcante • Cronica 
teatrală: „Răzvan și 
Vidra"

Simțul moral
9

al autocriticii
Traian FILIP

Ieșind de la o consfătuire de 
producfie, un inginer, care dez
voltase referatul, mi-a spus cu 
mihnire :

— Ați văzut ? Secția mecanică

opinii
nu și-a făcut autocritica. Va per
severa In deficiențele de pînă 
acum.

M-am gîndit că poate oamenii

CREȘE Șl CĂMINE SEZONIERE
PENTRU COPII

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE
In scopul îmbunătățirii ocrotirii 

sănătății copiilor de la sate, dezvol
tării lor armonioase, pregătirii pen
tru școală cît și pentru înlesnirea 
participării mamelor la muncă, în 
cooperativele agricole de producție 
vor fi organizate noi creșe și cămi
ne sezoniere. în urma studiilor în
treprinse în această privință s-a 
constatat că pînă în 1970 sînt posi
bilități să se înființeze cca 10 000 
de asemenea unități.

In vederea bunei organizări a cre- 
șelor și căminelor sezoniere, Biroul 
Permanent al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție recomandă ca în funcție de pu
terea economică a cooperativei, de
părtarea dintre satele aceleiași co
mune etc., să se analizeze în coo
perativa agricolă posibilitățile de 
organizare a creșelor și căminelor 
sezoniere. Este recomandat ca aces
tea să fie amplasate în clădirile și 
curțile disponibile din comună, iar 
pentru executarea amenajărilor, re
parațiilor și curățeniei să se folo
sească, în primul rînd, resursele 
existente și contribuția voluntară a 
cooperatorilor. Personalul de îngri
jire va fi numit de către consiliile 
de conducere ale cooperativelor cu 
avizul medicului și consultarea co
misiei de femei, din rîndul femei-

lor mame recunoscute pentru pri
ceperea, curățenia, hărnicia și dra
gostea lor pentru copii. La creșe și 
cămine sezoniere vor fi admiși în 
primul rînd copii ale căror mame lu
crează efectiv în cooperativă și au 
realizat în anul precedent numărul 
minim de zile-muncă ; copii din fa 
milii numeroase: copii ale căror 
mame sînt suferinde.

aveau anumite îndoieli cu privire 
la propunerile și obiecțiile refera
tului. Că mijloacele ce li se înfă
țișau nu li se păreau eficiente. 
Preocupîndu-mă reacția celor de 
la secția mecanică, am avut un 
schimb de păreri cu maistrul prin
cipal, Intr-adevăr, lipsurile dă
deau mult de furcă. Erau lipsuri 
de organizarea muncii și lipsuri 
privind tehnologia producției. 
Conducerea întreprinderii și sec
ția mecanică nu se puneau de a- 
cord asupra procedeelor. Atmo
sfera era încărcată și inginerul era 
pe bună dreptate mîhnit. El însă 
pretindea autocritica secției meca
nice, deși ar fi trebuit să se în
trebe dacă nu era necesară și 
propria sa autocritică.

Autocritica presupune luare de 
atitudine. O poziție față de mun
ca ce-o desfășori, față de meto
dele, comportamentul, tendințele 
și raporturile cu colectivul. Ea a 
devenit un instrument de îndrep
tare a lipsurilor, un mod de a te 
manifesta cinstit, deschis și mo
dest, înfr-un stil propriu societă
ții noastre, care determină o fu
ziune organică între individ și 
masă, și care presupune o conti
nuă racordare a intereselor per
sonale la cele generale. In cazul 
de mai sus, absența spiritului au
tocritic dăuna raporturilor colecti
vului de conducere cu secția me
canică. El lipsea și de o parte și 
de alfa. La puțin timp după aceea, 
am aflat că avusese loc o discu
ție amplă, pe linie de partid, și 
cu acest prilej s-a văzut că oa
menii din secție aveau propuneri 
demne de toată atenția, de care 
nu se ținuse pînă atunci seama, și 
care, aplicate, au determinat o 
cotitură în activitate.

(Continuare in pag. a II-a) (Continuare in pag. a V-a)

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

ION GHEORGHE
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit joi la amiază în audiență de 
prezentare pe ambasâțiorul extra
ordinar și plenipotențiar a] Iraku-

MAURER
București, Muhsin Hussein allui la

Habib.
La primire a asistat Vasile Gliga, 

adjunct al ministrului afacerilor 
externe. (Agerpres)

Foto : Gh. Vintllă

Dreptul la libertate 
și demnitate

ILa cîteva mile de Luan
da, cineva care, noaptea 
• de pe vapor, privește o- 
I lașul, petrece ore de ex

taz, cufundat în contem
plarea frumoasei panora- 

Ime pe care o oferă golful
Cu clădirile sale im
pozante, puternic lumi- 

Inate, Luanda urcă pe 
colina din imediata apro
piere a bulevardului mar- 

Iginal. Acest oraș modern, 
cu apartamente cu aer 
condiționat, împinzit de

Articol scris pentru „Scînfeia" 
de SILVIO PAULO ALMEITA, 

lider al mișcării de eliberare din Angola

vile cu piscină, constituie 
mindria de 4 secole a 
colonialiștilor portughezi 
Luanda este un paradis 
al portughezilor îmbo 
gătiți prin sărăcirea eco
nomică progresivă a An-

golei ; este, de asemenea, 
lăcașul unei amare expe
riențe pentru miile de a- 
fricani veniti din diisrite 
regiuni ale Angolei, care 
așteaptă zile mai bune.

Luanda este capitala

Angolei, acest vast terito
riu, care se întinde pe 
coasta Atlanticului, în
tre Congo și Africa de 
sud-vest. Este intere
sant de observat că 
termenul „Angola" vine 
de la „Ngola", unul din
tre ultimii regi ai popu
lației kimbundu, care a 
trăit pe o parte a terito-

(Continuare în pag. a V-a>



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 3 martie 1967

e c u r i
Cetățenii califică fumatul

altă locuri decît în acelea pe care 
le-am fixat, prin proiect, de regulă 
la vestiar. Stabilind în viitor prin 
proiect astfel de fumoare amplasate 
judicios, nu s-ar mai întîmpla ca la 
cinematograf, la club, în cantine, fu
moar să fie sălile de la intrare. 
Acestea arată ca niște taverne. 9 FAPTUL

in birouri ca Qty Ing. Aurel TUDORAȘ 
de la Filiala lași a IPROSIN

D£ CE AVEM REGULA
Ca cîteva săptămîni 

a publicat o anchetă urmată de 
batere avînd ca temă apărarea 
fumătorilor de pericolul nocivității iumulul 
de tutun. Numeroși cititori și-au spus cuvin- 
tul, au făcut o seamă de propuneri; diferite 
instituții centrale — în special Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, care are rolul 
principal în această acțiune — și-au exprimat 
și ele punctul de vedere, comunlcînd, tot
odată redacției, măsurile luate. Ministerul 
Comerțului a comunicat, de asemenea, modul 
în care va fi reglementată problema în uni
tățile comerciale de diferite tipuri. La redac
ție continuă să sosească numeroase scrisori 
din care rezultă că în multe locuri de muncă, 
în întreprinderi și instituții, 
mare i____ . A ____
ma de doleanțele neiumătorilor, de interesele 
sănătății acestora. Autorii acestor scrisori ex
primă un deziderat iiresc Interzicerea cate
gorică a iumatului Ia locul de muncă, sanc
ționarea celor care încalcă această interdic
ție. Publicăm în ziarul de azi cîteva din 
aceste scrisori.

în urmU ziarul nostru 
o amplă dez- 
sănătății ne-

MINT 0£ ORDINE IN-
DIVERS

treprinderi și instituții, unde exista o 
afluența de oameni, fumătorii nu țin sea-

MEDICII VICIAZĂ AERUL

BOLNAVILOR
„Scînteia" a publicat articole șl 

scrisori privind efectul dăunător al 
fumului de tutun asupra organismu
lui nefumătorilor. Dar fumătorii 
continuă să-și intoxice colegii nefu
mători. Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, după părerea mea, 
ar trebui să hotărască urgent inter
zicerea fumatului în toate instituțiile 
sanitare. Medicii și personalul auxi
liar din spitale, policlinici, circum
scripții etc. trebuie să aibă dreptul 
de a fuma numai în pauze și doar 
în încăperi special amenajate.

La spitalul nostru, de pildă, fu
mează medicii și personalul sanitar 
pe coridoare, ca și în sălile de tra
tamente, cu toate opreliștile pe care 
am încercat să le aplicăm. Fumăto
rii nu se gîndesc la neajunsurile pe 
care le produc celor care nu fumea
ză, nici la exemplul rău pe care îl 
oferă bolnavilor. Si nu se gîndesc 
mai ales la faptul că pentru multi 
pacienți fumul de tutun este un agent 
maladiv care agravează starea 
proastă a sănătății, care împiedică 
însănătoșirea rapidă. In această lu
mină, vicierea aerului bolnavului a- 
pare ca o acțiune antimedicală. ca un 
nonsens profesional. Peste 70 la 
sută din personalul spitalului îl re
prezintă nefumătorii. Și totuși ei sînt 
Obligați să respire aerul viciat pro
dus de fumători.

De la sine, o asemenea anomalie 
nu va dispare. Solicitudinea fată de 
cei din jur, respectul fată de tova
rășii de muncă, politețea, în aseme
nea cazuri sînt trecute cu vederea, 
în fața tentației pe care o prezintă o 
țigară Sînt medici ce uită că lu
crează într-o instituție al cărei scop 
este tocmai sănătatea publică.

Or. Iulian COTUTIU 
directorul spitalului Zlatna 
raionul Alba

LA DISCREȚIA MOJICIEI?
De obicei fumătorii nu dovedesc 

înțelegere și respect față de tovară
șii lor de muncă nefumători. Sînt 
destui nefumători care au ghinionul 
să lucreze în același birou cu fumă
tori pasionați. Pe aceștia din urmă 
nimic nu-i clintește din hotărîrea lor 
de a vicia aerul. Nici rugămințile, 
nici logica. Ce este de făcut în ase
menea cazuri ? Să-i lăsăm să aten
teze în continuare la sănătatea oa
menilor 7

Cred că, în asemenea situații, co
mitetele sindicale, conducerile între
prinderilor, organizațiile U.T.C. ar 
trebui să-i oblige pe cei certați cu 
pniitețea, cu bunul simț și chiar cu 
omenia să respecte normele cele mai 
elementare de conduită în societate. 
Ar trebui să se elaboreze dispoziții 
prin care să se interzică fumatul în 
birouri și încăperi unde staționează 
mai multi oameni, iar contraveniențli 
să fie pedepsiți.

La Institutul de mine din Petro
șeni, unde muncesc, există un birou 
în care lucrează sase desenatori teh
nici, printre care si nefumătorl. Unul 
dintre salariați. Marcu Tudose, este 
un fumător pasionat, deși nu are de
cît 23 de ani. A promis de mai multe 
ori că nu va fuma în birou, dar nu 
șl-a tinut făgăduiala.

Intr-o bună zi. cînd s-au adunat 
în birou, la o țigară, si alți prieteni 
de-ai lui. cineva n-a mai putut su
porta aerul viciat și a deschis fe
reastra. El a închis-o imediat.

— Nimeni nu mă poate obliga să 
stau în frig.

— Dar sînt bolnavă, îmi face 
foarte rău fumul. Mă obligi să stau 
8 ore în fum ?

— Dacă nu vă convine, stați a- 
casă ! a răspuns.

De atunci a trecut aproape o lună 
de zile. Nu numai că ttnărul nostru 
își supără în continuare colegii nefu
mători, dar își caută și aliați. Recent 
a fost angajat încă un desenator, care 
ieșea pe coridor să fumeze. Marcu 
l-a convins să nu se mai deranjeze 
ieșind pe coridor. Ce este la mijloc? 
Ambiție prostească, grosolănie, lipsă 
de educație ? Orice-ar fi, greșeala 
constă în faptul că asemenea atitu
dini sînt tolerate. Să nu fim lă- 
sați la discreția mojiciei.

Ing. Al OARABONT
Petroșeni

AȘTEPTĂM RESTRICȚII

Șl IN FRIZERII

Lucrez la o secție de frizerie a 
cooperativei „Solidaritatea" din Deva, 
unde vin zilnic zeci de client!. Cum 
e normal, cetățenii așteaptă uneori 
pînă le vine rîndul. încăperea e mică. 
Dacă se fumează, se face un fum, 
să-1 tai cu cuțitul. Am încercat în
tr-o zi să atrag atenția unui tînăr 
fumător. „N-am cerut voie de la 
dumneata", m-a pus la punct. Avem 
de-a face și cu asemenea oameni 
nepoliticoși, care nu știu ce e o com
portare civilizată. Aceștia ne obligă 
să lucrăm opt ore într-un aer viciat.

NECOLEGIAL terioară ? COOPERATIVELE Stare civilă

ca
0 SFIDARE

A NORMELOR
DE CONVIEȚUIRE

SOCIALA
citit în „Scîntela* propunereaAm . .

de a se interzice fumatul și în frize
rii. Dar nu s-a luat nici o măsură. 
Cred că Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești ar trebui să 
decidă 
tul să 
Iul de

INTERDICȚIA, FĂRĂ

In unele secții și sectoare ale șan
tierului riostru, prin natura lucrărilor 
ce se" execută, există un grad mai 
mare de nocivitate. In secția cons
trucții navale, unde lucrez, se exe
cută multe operații de sudură, cons
trucții metalice, vopsitorie etc. At
mosfera este încărcată cu bioxid de 
carbon, oxizi de fier etc. Pentru a 
preîntîmpiriă cazurile de îmbolnăviri 
profesionale, în șantierul nostru s-au 
luat măsuri de igienă și protecția 
muncii. Se petrece , însă un lucru 
d?-a dreptul anormal. La această at
mosferă toxică se mai adaugă și fu
mul de la țigările Unor colegi de 
muncă. Cînd lucrăm în compartimen
te închise, la nave, într-o cabină de 
6 sau 8 mp, atmosfera îmbîcsită cu 
fum de țigară devine pur și simplu 
insuportabilă. Eu consider că această 
situație nu poate să fie tolerată și, 
prin urmare, ar trebui să se revi
zuiască urgent regulamentul <ie ordi
ne interioară al întreprinderii, în care 
Bă se prevadă interzicerea categorică 
a fumatului în orice sector și atelier 
de lucru și să se prevadă amenajarea 
unor locuri speciale de fumat.

Ion BARBU
șef de echipă sudori 
Șantierul naval Constanta

FUMĂTORII ÎNCALCĂ

NORMELE DE TEHNICĂ

A SECURITĂȚII MUNCII
circulatie 

în tură de 
din care 9

(Urmare din pag. I)

15—30 la sută din

de învățămînt ale 
populare, în cola- 
uniunile cooperatis-

CE

ca in unitățile noastre futna- 
fie oprit, atît pentru persona- 
deservire cît și pentru clienți.

CONSECINȚE, DEVINE

Toth GRAȚIAN
Deva

PLATONICĂ

SĂ FAC? SĂ-Ml

PUN MASCĂ DE GAZE?
Lucrez la întreprinderea de co

merț exterior „Prodexport" din 
București. In biroul respectiv se fu
mează. Am stări de vomă, dureri de 
cap foarte frecvente, tuse, stări de 
nervozitate. Evident, repercusiunile 
inhalării fumului se manifestă și a- 
supra capacității mele de lucru.

In diferite ședințe de producție am 
cerut luarea unor măsuri, măcar par
țiale, față de această situație de ne
suportat. Rezultatul a fost nul ; în 
schimb am devenit obiectul ironiilor, 
unele cu totul deplasate, ale colegilor 
fumători

Am solicitat In scris conducerii 
întreprinderii aplicarea unui reme
diu. Drept răspuns, pe cererea mea 
s-a pus un semn de întrebare, afir- 
mîndu-se că este un motiv „minor". 
Las la o parte gestul în sine, dar nu 
pot trece cu vederea superficialitatea 
răspunsului.

Ce să fac 7 Să vin cu mască de 
gaze 7 Să schimb locul de muncă 7 
Ce soluție să găsesc 7

Eu mă asociez părerii celor ce au 
sugerat sancționarea celor care nu 
respectă condițiile normale de mun
că și aștept măsuri care să consti
tuie un răspuns la problema ce mă 
preocupă, în special din punct de ve
dere al sănătății și al păstrării capa
cității de muncă normale.

La Filiala din Iași a IPROSIN 
unde, prin natura muncii și din lipsă 
de spațiu, sîntem nevoiți să lucrăip 
cîte 6—16 ingineri, arhitecți. proiec- 
tanți, desenatori și alte categorii de 
lucrători într-un singur birou, s-a 
interzis fumatul în încăperile, de lu
cru. Fumătorii fumează acum pe cu
loare. Aici sînt instalate scrumiere

cu picior. Dar unii își aprind în con
tinuare țigările în birou.

Măsura luată se încalcă, după pă
rerea mea, pentru că fumătorii res
pectivi știu că, practic, nu suportă 
nici o consecință. Socotesc că măsura 
de interdicție a fumatului trebuie să 
fie neapărat insotită și de prevederi 
cu caracter expres pentru sanctiona
rea celor ce nu Ie respectă.

In fiecare oraș se construiesc noi 
unități de deservire, edificii publice, 
întreprinderi etc. Cred că în proiec
tele acestor construcții ar trebui să 
se prevadă în mod obligatoriu locuri 
speciale pentru fumat. Exemplul cel 
mai copcludent ni-i oferă lucrătorii 
din întreprinderile și unitățile Mini
sterului Chimiei care nu fumează în

. ■> ./
La Regulamentul de 

C.F.R. din Blaj lucrează — 
zi și noapte — un colectiv, 
fumători și 17 nefumători. Nefumă
torii' sînt sufocați de aerul contami
nat. Eu sînt nefumător de vreo 2 ani 
și nu pot suporta nici mirosul haine
lor cu care am fost la serviciu, îmbi
bate cu fumul de tutun. Apelurile 
făcute nu reușesc să-i convingă pe 
cei din tura mea să nu fumeze. De 
aceea propun ca fumatul să fie inter
zis la locul de muncă prin dispoziții 
categorice. E de la sine înțeles că 
aceste dispoziții trebuie să fie obli
gatorii șt pentru cadrele 
cere și delegații care vin 
la unități. Nici ei să nu 
birouri în toate birourile
fie afișe cu „fumatul oprit”, iar con- 
travenienții să fie sancționați mai 
aleș atunci cînd fumatul constituie o 
încălcare a normelor de tehnica secu
rității muncii.

I. BOTORAN 
șef de turâ 
Regulamentul de circulație 
C.F.R. Blaj

de condu- 
în control 
fumeze în 
pnbllce să

Finanțarea creșelor și că
minelor sezoniere se va face 
din fondurile social-culturale 
ale cooperativelor, fără să se 
depășească 25 la sută din a- 
cestea.. Cooperativele agricole 
vor stabili totodată o contri
buție a părinților în raport cu 
venitul anual și numărul de 
copii crescuți de familiile res
pective, care să asigure recu
perarea a 
cheltuieli.

Secțiile 
sfaturilor 
borare cu
te urmează să stabilească ca
drele de specialitate pentru 
activitatea instructiv-educati- 
vă a copiilor din căminele se
zoniere ale cooperativelor a- 
gricole, potrivit normelor sta
bilite în acest sens de Minis
terul învățămîntului. Persona
lul din rîndul cooperatoarelor 
care activează la creșe și că
mine va participa obligatoriu 
la instruirile și școlarizările 
organizate de secțiile de sănă
tate și învățămînt ale sfatu
rilor populare. Dat fiind că. 
cel mai mare număr de copii 

, de vîrstă preșcolară va fi cu
prins în căminele sezoniere 
ale cooperativelor, este de do
rit ca programul instructiv- 
educativ al copiilor din aceste 
unități să fie cuplat cu cel al 
grădinițelor existente în

Uniunilor cooperatiste, 
siliilor de conducere ale 
perativelor și comisiilor 
revizie le revine sarcina
controleze permanent activi
tatea creșelor și căminelor și 
să sprijine buna organizare a 
muncii și asigurarea celor ne
cesare.

sate, 
con- 
coo- 

de 
să

(Agerpres)

Logica imperturbabilă,
(Urmare din pag. I)

așa... 
cu ea,

minte

Maria POPA 
funcționară 
București

ClND FUMĂTORUL ESTE

DE REA CREDINȚĂ.III
fost șl sînt un adversar neîm- 
al tutunului. Ori de cite ori 
vorba de răul pe care-1 aduce

monstruoasa
a egoismului

S-a întîmplat la Medgidia. 
Florian Cornățeanu abia se 
însurase. După 20 de zile de 
viață fericită, a fost chemat 
la sfatul popular: „Dumneata, 
cetățene ești însurat din 1961. 
Așa comunică Sfatul popular 
al orașului Galați, de unde 
ești". Vă închipuiți ce-a ur
mat : casa „a luat foc", soția 
a leșinat, soacra a făcut o cri
ză, vecinii au trîntit ostentativ 
ușile. „Bigamul !“ în fapt, co
municarea de la Galați (sem
nală ffe. șefii! secțiunii Adrian 
Luca și șeful oficiului de stare 
civilă Steliana Mihai) era ne
reală. O greșeală, căzută din 
dosarul superficialității. La 
Medgidia, apele s-au limpezit. 
La Galați sînt încă tulburi. 
Le tulbură birocrația.

Pe fir
Caietele in trecere prin gara 

Lugoj făceau un popas in ma- 
ghzie. Aici le aranja, in stive, 
Aurel Galu. De la un timp a- 
cesta a îndrăgit, in mod deo
sebit niște lăzi cu fire de 
bumbac. Se închidea, singur 
cu ele. noaptea, in magazie. Le 
desfăcea și sustrăgea fire. 
Ciupea din fiecare colet. Pînă 
de curind. Cind a intrat pe fir 
miliția. Și-a început să-l des
pice in patru. Dinei, astfel, de 
ghemul acestei îndeletniciri. 
Acum. M. Galu își deapănă 
amintirile „idilei" sale noctur
ne. Pir cu fir. După cum le-a 
înfășurat.

Aviz arhi
tecților

Inventivitate, bun gust și tra
diție. Comuna Lerești (Muscel) 
atrage atenția prin arhitectura 
locală. Din cîteva sute de case 
una nu se aseamănă cu alta. 
Fiecare aduce ceva original. 
Așa e datina la Lerești. Și 
meșterii locali o dezvoltă. 
Sculpturi în lemn, în piatră și 
în tencuială, desene în forme 
geometrice și florale de pe la- 
(ade imprimă acestei splendi
de așezări montane o notă ar
hitecturală specifică. Motiv de 
inspirație pentru arhitecții unor 
ansambluri urbane trase la 
șapirograf.

Viteză 
excesivă

Am 
păcat 
venea 
omului fumatul, unii cunoscuți și 
prieteni, fumători pasionați, îmi răs
pundeau, mai în glumă, mai în 
serios :

— Și ce,. crezi că dacă nu fumezi, 
ai să trăiești mai mult 7

Articolele din ziar i-au readus pe 
multi la realitate. Unii s-au dezbărat 
de acest obicei dăunător, alții au în
țeles că trebuie să-i ocrotească pe cei 
din. jurul lor.

Lucrez într-un birou mare, cu 
multe persoane — majoritatea nefu
mătorl. Cu noi lucrează și tov. Ște
fan Mihalcea, fumător de talie mare. 
Toată ziua se vaită că-1 doare stoma
cul, toată ziua înghite bicarbonat, 
dar țigara din gură n-o lasă ! L-am 
rugat stăruitor să fumeze pe co
ridor. Parcă ai vorbi cu pereții ! In 
încăpere tot timpul fumul de țigară 
plutește, în nori groși. Cînd ieșim de 
la serviciu, sîntem amețiți de-a bl- 
nelea.

Evident, la acest om nici vorbă nu 
poate fi de bun simț, cl mai degrabă 
de rea credință. El atentează, cu bună 
știință, la sănătatea noastră, a colegi
lor lui de birou (de sănătatea lui, îl 
privește). In această situație, cînd nu 
există nici bun simț, nici respect, nici 
înțelegere, nu este cazul să intervină 
organele sanitare, să-J amendeze 
exemplar pe recalcitrant și să 
pună conducerii întreprinderii 
izoleze de ceilalți salariați ?

înfăptuirea acestei propuneri 
salutară.

Marius CHIȚA
tehnician 
întreprinderea de construcfii 
fond locativ
Craiova

pro- 
să-i

X 
ar fi

— Am rămas și eu uimit, 
nu mi-aș fi închipuit așa 
ceva ! — îmi spunea ingi
nerul, dar mărturisirea lui 
n-avea în ea nici căință, 
nici mila care ‘ stoarce la
crimi și-ți îmbracă inima 
în negru, ci doar mirare, o 
nedumerire, profund since
ră, asupra a ceva pe care 
nu-1 puteai bănui.

— Vă spun nu m-aș fi 
gîndit, m-am trezit 
Dimineața am vorbit 
ca s-aud apoi...

11 ascultam și în
ml se ordonau scrisorile și 
declarațiile șl povestirile 
oamenilor, multe 
bazate pe ceea ce 
știau și de la alții, 
te străbătute de 
frămîntări : „Ce s-a petre
cut, ce anume a declanșat 
aceste întîmplări atît de 
neobișnuite 7“

Cu ani în urmă inginerul 
fusese muncitor și tovară
șii lui de muncă își amin
tesc că era un om bun, cu 
o familie bună. A urmat li
ceul, a fost trimis la fa
cultate șl în timpul acesta 
soția a 
avut și 
familie 
cei mai 
însă că, 
studii inginerul era văzut 
tot mai rar împreună cu 
soția. Impresii de su
prafață, presupuneri... Știe 
cineva ce se petrecea 
cu adevărat 7 O rudă a- 
propiată declară că, în- 
tr-o ceartă, la întrebarea 
soției : „De ce nu mă mai 
scoți și pe mine în lume 7“ 
el a izbucnit :

— Poate în pădure să mă 
plimb cu tine, dar și-acolo 
am speria natura cu înfăți
șarea ta !

Toate astea însă puteau fi 
luate drept glume sau puse 
pe seama unor momente de 
iritare — cîte nu se pot pe
trece într-o căsnicie 1

Da ! — încearcă să-și ex
plice oamenii — dar dacă 
mai vin și telefoanele și 
întîlnirile și plimbările în 
văzul lumii cu alta, cind so
ția se află în spital bolnavă 
de inimă, cînd vin dispre
țul și umilirea, viața se 
umple de nefericire, locul 
liniștii îl ia disperarea.

— Nimeni nu poate face 
așa ceva decît într-o criză 
morală foarte puternică. 
Fosta soție era bolnavă, 
dezechilibrată, avea adesea 
crize de nervi — îmi spu
nea inginerul. Ce puteam 
să fac 7

din ele 
martorii 
dar toa- 
aceleași

crescut fetița șl a 
grija lui. Părea o 
fericită. Oamenii 

apropiați povestesc 
întorcîndu-se de la

Era calm, dar grav și în- 
gîndurat.

— Oamenii te judecă în 
fel și chip. Dar spuneți-mi 
și dumneavoastră ce pu
team să fac ? Dacă aș fi 
știut aș fi făcut totul s-o 
împiedic.

— Dar pentru fată de ce 
n-ați făcut totul ? — l-am 
întrebat.

Cînd soția s-a omorît 
fata avea 14 ani. Era ele
vă. Ork-ine-și poate închi
pui ce zguduire s-a produs 
în sufletul ei, și orice tată 
ar fi făcut talul ca urmă
rile unei asemenea întîm
plări să se resimtă cît mai 
puțin Nici un om nu spu
ne : inginerul nu trebuia 
să se recăsătorească, dar 
fiecare. își noate pune între
barea dacă prin această că
sătorie a asigurat singuru
lui său copil o dczvcltare 
normală ? Odată cu venirea 
în casă a noii „mame" — 
declară vecinii șl rudele — 
viața fetei a început să su
fere, în realitate, toate ne
norocirile pe căr.e le adu- 

.Se., îp povești, mama vi
tregă. Lucrurile “care-i â- 
minteâu de mama bună au 
fost înlocuite, fata nu mai 
avea voie să intre în ori
care ’ cameră a apartamen
tului, cămara a lost închi
să, la telefon nu putea răs
punde decît cu încuviin
țare. îmbrăcămintea pe 
care o poartă este a mamei 
ei moarte, tatăl nu-i mai 
cumpără, ca altă dată, ce-i 
trebuie, în vacanța de vară 
„mirii" își petrec concediul 
la mare, închid apartamen
tul și o trimit pe fată la 
rude. Din clipa în care 
în casă a fost adusă o nouă 
„mamă" cu chei și lăcate la 
brîu, pentru fată au venit 
marile griji și -marile în
trebări asupra soartei sale. 
In declarațiile lor. oamenii 
spun că fata inginerului 
era bătută, dormea pe la 
rude, mînca pe la vecini, 
într-unul din jurnale, fata 
scria : „Nu 
nuiți, ce vă

— Știați ?
— Nu, nu

mă mai chi-
fac eu vouă 7

știam îmi

spune Inginerul. De un- 
de-aveam să știu 7 Jurna
lul era secret.

In clasa a IX-a fata a 
rămas repetentă. Nu s-a . 
mai dus nici la școală și 
n-a venit nici acasă. „Din 
7 zile ale săptămînii numai 
două dacă le petrecea a- 
casă" — declară o rudă.

— Puteam eu s-o contro
lez ? — îmi spune mama vi
tregă. Doar știți cum se 
zice : „mama vitregă, e vi
tregă" ! Eu îi spuneam 
Iui : al grijă, controleaz-o 
tu. Dar uitați, cînd vin a- 
casă, aud că s-a omorît. 
Cred că-i ceva ereditar. 
Maică-sa s-a aruncat îna
intea trenului, ea de la 
etaj. Asta-i o boală...

Inginerul o privește, mă 
privește, o strînge ușor de 
mînă :

— Lasă, lasă, trebuie să 
mergem...

Pe față același calm, dar 
ochii îi sînt triști, culoarea 
lor este aceea a unei mari 
tristeți.

îl întreb șl-1 rog să-mi 
spună cum s-au petrecut lu- 

— crwile cînd -a aflat de 
moartea fiicei sale. Ingine
rul meditează o clipă apoi 
îmi răspunde la întrebări 
cu fraze scurte și limpezi, 
simple și precise, ca și cum 
ar fi dat lămuriri unui sta
tistician care completează 
un tabel :

— V-am spus. Ani ră
mas uluit;

— Cînd ați văzut-o 7
— Sîmbătă.
— De ce sîmbătă ? Tra

gedia a avut ioc joi. N-ațl 
văzut-o joi ?

— Joi eram de serviciu.
— Și nu v-a înștiințat ni

meni de cele ce s-au petre
cut acasă ?

— M-a anunțat un vecin 
la telefon, dar, v-am spus, 
eram de serviciu.

— Bine, dar fata a murit 
în drum spre spital, n-ati 
alergat ? Puteați 
vedeți...

— Eu sînt șeful 
lui mecanic șef.
- Și?
— Trebuia să 

mașinile. Am

s-o mai
serviciu-

controlez 
auzit — •

șpus el după o pauză — că 
unii muncitori au fost Intri
gați că nu m-am dus la spi
tal. Dar spuneți și dumnea
voastră, puteam eu să las 
uzina singură ?

Intr-adevăr, sînt momen
te cînd prezența omului la 
locul de muncă este abso
lut indispensabilă, cînd ți 
se cere să pui pe prim plan 
datoria obștească și sînt 
impresionante exemplele 
care ilustrează devotamen
tul față de uzină, de insti
tuție, eroismul în muncă I 
Dar în cazul pe care-1 dis
cutăm despre așa ceva era 
vorba 7 Care dintre tovară
șii de muncă ai ingineru
lui, aflîndu-i nenorocirea, 
nu l-ar fi spus :

— Fugi, fugi cît mal re
pede, îți ținem noi locul I 
E dincolo de imaginație a- 
cest fapt: ți se sinucide fiica, 
iar tu faci inspecții prin uzi
nă! Și aici s-a ascuns, pro
babil, aceeași judecată lașă: 
i-a fost greu părintelui vi
novat să privească fata mu
ribundă, să-i vadă în ochi 
ultimele licăriri de lumină, 
și atunci a găsit refuzul : 
datoria ! Eu îmi făceam da
toria I Nu puteam să abdic 
de la datorie I

Fata s-a sinucis joi, 2 fe
bruarie la ora 15,00. La ora 
23 tatăl scria în condica de 
serviciu : „Totul a decurs 
normal. în timpul serviciu
lui meu nu s-a petrecut 
nici o deficiență” !

(La înmormîntare au ve
nit peste 10 000 de oameni. 
In fața capelei, inginerul 
cu soția au fost goniți cu 
pietre și ei n-au mai mers 
la cimitir).

— Măcar la înmormîn
tare să vă fi dus — îi spun 
eu cutremurat.

— Doar știți. Am vrut să 
mă duc dar am fost îm
piedicat s-o fac — îmi răs
punde el.

Ti privesc și mă gîndesc 
cît de monstruoasă este a- 
ceastă logică de fier a ego
ismului !

Acest calm, acest mare 
calm dar care nu-i decît a- 
tît cît să-ți ferești conștiința 
de tulburări.

Această siguranță că 
ceea ce s-a întîmplat s-a 
întîmplat în afara ta, că 
nu tu ai vrut să se întîm- 
ple așa ceva, că tu n-al 
bănuit că se va petrece așa 
ceva !

Există o logică, există un 
calm, există o siguranță a 
unor lucruri zguduitoare pe 
care tu însuți le-ai declan
șat și această logică, acest 
calm și această siguranță 
sînt, toate, construite pe o 
optică anormală, pe egois
mul cel mai feroce dar pe 
care asemenea oameni și-1 
scuză și uneori nici nu-1 
scuză pentru că nu-1 văd, 
nu sînt în stare să-1 vadă. 
Egoismul omului pe care 
nu-1 interesează decît pro
pria lui plăcere, propriile 
lui interese : „Mie azi îmi 
place femeia asta, eu am să 
mă duc ca un orb într-a- 
colo, indiferent și orice s-ar 
întîmpla ! Nu mă intereseas- 
ză ce se va întîmpla !

„Eu vreau să beau și să 
petrec și să plec undeva 
și să cheltuiesc toți banii ! 
Asta vreau eu, indiferent și 
orice s-ar întîmpla ; pe 
mine nu mă interesează ce 
se va întîmpla pentru că 
acum, în momentul ăsta eu 
vreau să fao aceste lu
cruri!".

Dar omul de aceea e om, 
de aceea este el o ființă su
perioară pentru că el are 
rațiune și își face o perma
nentă cenzură a instincte
lor. El își spune : „Mi-ar 
place grozav cutare lucru 
dar ia să vedem, ce conse
cințe va avea acest lucru a- 
șupra mea, asupra celor din 
jur 7 Nu cumva lucrul pe 
care-1 vreau eu rănește pe 
altcineva, îl face nefericit?" 
Viața este ca o claviatură a 
mașinii de scris : apeși pe o 
clapă și imediat semnul se 
imprimă pe ceva. Faptele 
au rezonanță, se imprimă 
pe sufletele oamenilor. Nu 
se poate să nu te întrebi 
ce ecou au faptele tale !

Intîmplările pe care 
le-am povestit pun foarte 
puternic în lumină extraor
dinara importantă a actelor 
noastre și demonstrează cît 
de mult valorează capacita
tea omului de a renunța la 
lucruri care lui îi plac, dar 
pot să-i distrugă pe alții. 
Omul se gîndeșțe la conse
cințe, fiecare faptă a omu
lui are urmări asupra lui și 
asupra celorlalți.

*
în ziua cînd l-am vizitat 

pe inginer el dormea, iar 
soția făcea niște fripturi. 
Era liniște. Un vag aer de 
tihnă și fericire ! Fericire 
clădită pe cadavre.

Autoturismul 1-Cr.-1018 a ple
cat din Oradea la Cluj. Pasageri : 
Todor Adalbert, Szabo Barabaș și 
Iosif Kreiner. Ultimul privea ne- 
mulfumit indicatorul de viteză. 
Era nerăbdător. Fusese anunfat 
să-și ridice de la Cluj autoturis
mul pe care-1 cumpărase. împre
ună cu ceilalți doi prieteni făcea 
planuri, stabilea itinerare de ex
cursii. Autoturismul prinde viteză. 
La o curbă, nu poate evita ciocni
rea cu un autocamion care circula 
reglementar. în accident, doi din
tre ei au fost grav răniți. I. Krei
ner și-a pierdut viafa. Reamintim 
dictonul latin : „Festina lente’ 
(„Grăbește-te încet”).

Foc de paie?
în 1965 întreprinderea de co

lectare și transport paie pentru 
industria celulozei a cumpărat 
de la G.A.S. Rîmnic (Dobrogea) 
1 500 tone paie pentru fabrica 
Palăs-Constanța. Le-a plătit. Dar 
700 tone stau și acum pe cîmp. 
Ca să lichideze afacerea, a în
cheiat o tranzacție cu gospodă
ria pentru... arderea paielor, 
dîndu-se astfel cu piciorul în 
banii statului — 127 000 lei. Se 
vor turna pe paie 4 000 kg gaz.

întreprinderea respectivă și-a 
aprins singură paie în cap. Spe
răm că cercetarea lucrurilor nu 
va trece ușor peste daune. Pu
nem (preventiv) 
picătură. Poate 
3999,5 kg gaz.

gaz pe foc. O 
salvăm astfel

De la chetă 
la anchetă

Se pare că în primăvara a- 
ceasta, echipa de fotbal a mi
nei Barza 
stadion cu 
o stimuleze 
cerea minei 
țină salariaților cîte trei 
Astfel se colectează, abuziv și 
ilegal, circa 15 000 lei lunar 
Rămîne de văzut dacă echipa 
de fotbal va juca după cum îi 
cîntă fanfara. Oricum, „iniția
tiva" a ieșit cu... cîritec. Acum 
se fac imprimări și audiții, 
anchetă.

(Brad) va ieși pe 
fanfara. Vrînd să 
material, condu- 
a dispus să se re

lei.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITA
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

La

de
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Pină cînd se vor
mai tolera gravele 
nereguli de pe 
șantierul fabricii
din Băileșt

8
Și

întreprinderea nr. 
construcții Craiova 
trustul nr. 2 instalații 
București trebuiau să pre
dea beneficiarului noua 
fabrică de nutrețuri com
binate de la Băilești la 30 
septembrie 1966 pentru a 
începe producția. Ce preț 
însă se poate pune pe 
cuvîntul conducătorilor 
celor două unități, aparți- 
nînd Ministerului Indus
triei Construcțiilor cînd 
ne aflăm în martie 1967 
și fabrica nu a intrat mă
car în probe ? Cu toate că, 
încă de anul trecut, au fost 
semnalate multe din cau
zele rămînerii în urmă a 
lucrărilor pe acest impor
tant șantier al agricultu
rii, pînă acum, lucrurile 
n-au fost puse la punct 
'Așa de pildă, s-a semna
lat faptul că, datorită or
ganizării defectuoase a 
muncii pe șantier, a lipsei 
de asistență tehnică din 
partea întreprinderii nr. 6 
construcții și trustului nr. 
2 instalații, mulți munci
tori calificați au părăsit 
șantierul, angajîndu-se la 
altele, mai 
punct. In același timp, 
conducerea 
rii nr. 6 se 
(orice.-prilej : „Nu avem cu 
cine lucra11. Ba, mai mult, 
toate lipsurile au fost „a- 
coperite" cu sute și sute de 
pagini de motive „obiec
tive", atît de către con
structori și montori, cît și 
de cei veniți de la Minis
terul Industriei Construc
țiilor și de la Departa
mentul Gostat să ia mă
suri pentru redresarea lu
crărilor pe acest șantier. 
Cea mai serioasă scuză, 
înscrisă în kilogramele de 
hîrtie consumată în timpul 
•controalelor și în dauna 
prețului de cost, a fost în
târzierea primirii docu
mentației tehnice la silo
zuri cu 15 zile și la corpul 
central al fabricii cu 60 
zile. In Ioc să pună cu 
toții umărul să recupereze 
această întîrziere, organi- 
zînd mai bine munca pe 
șantier, constructorii și 
beneficiarii au ajuns să a- 
dauge la timpul pierdut

bine puse la

întreprinde- 
justifică cu

altul necesar judecării a- 
cestor cazuri în fața arbi
trajului de stat. Beneficia
rul a fost obligat să plă
tească penalizări de 52 000 
lei ; constructorul, „mul
țumit" că-1 are Ia mînă, 
a început să-i caute și alte 
motive pentru a-și acoperi 
deficiențele atît de mult 
tolerate de forul său tute
lar — Ministerul Indus
triei Construcțiilor. Dar 
conducerea întreprinderii 
nr. 6 construcții Craiova 
(director inginer Gabriel 
Ciupagea) n-a suflat ni
mănui un cuvințel despre 
faptul că, întocmai ca la 
Băilești, nu și-a respectat 
propriile sale angajamen
te, nedînd aproape nici un 
obiectiv în funcțiune la 
termenul planificat la Tg. 
Jiu, Tr. Severin, Caracal, 
Corabia, Craiova etc.

La fabrica de nutrețuri 
combinate din Băilești, de 
pildă, la 5 luni după data 
stabilită, încă nu sînt 
gata silozurile, atelierul 
mecanic, magazia de pro
duse industriale, secția de 
măciniș, pavilionul admi
nistrativ și multe altele. 
Petre Tupangiu, contabil

al beneficiarului, ne-a ară
tat o situație din care re
zultă că nu s-a lucrat nu
mai încet la construcția 
fabricii, ci și defectuos. 
Au fost refuzate lucrări 
necorespunzătoare calita
tiv în valoare de peste un 
milion lei.

Inginerul Livian Cris- 
tea, directorul combinatu
lui de creștere și îngrășare 
a porcinelor din Băilești, 
beneficiar direct al noii 
fabrici, ne-a declarat cu 
justificată îngrijorare : 
„Nu mai poți crede în nici 
un angajament al între
prinderii nr. 6 construc
ții. Toate angajamentele 
celor de aici sînt de for
mă. La 5 luni după ter
menul de intrare în func- 

mai sînt 
de

țiune a fabricii 
de executat lucrări 
construcții și montaj în 
valoare de aproape 3 mi
lioane lei. Din această 
cauză noi cheltuim cîte 80 
lei în plus pe tona de nu
trețuri aduse din altă 
parte. Și acest plus de 80 
lei trebuie înmulțit lunar 

. cu 1 800, adică cu numărul
tonelor de nutrețuri ce se 
consumă în combinatul

nostru. întreprinderea nr. 
8 construcții Craiova și 
trustul nr. 2 instalații 
București ne sînt datoare 
cu anumite lucrări nu nu
mai la noua fabrică, ci și 
la combinatul nostru. Aici 
încă nu au terminat ram
pa de încărcare a porci
lor îngrășați, cele 8 paturi 
de uscare a gunoiului, bu
cătăriile de la liniile de 
îngrășare 2 și 3, sediile 
brigăzilor, cantina, 22 de 
apartamente pentru sala- 
riați și multe altele care 
trebuiau să intre în ex-. 
ploatare acum 8 luni".

La acestea se mai adau
gă și faptul că, fără a se 
executa alte lucrări decît 
cele prevăzute în proiecte, 
s-au prins pe notele de 
comandă lucrări supli
mentare de circa 1,5 mili
oane lei. Și cu toate a- 
cestea, în magazia de pro
duse finite a noii fabrici 
plouă ca afară. Aceste a-, 
bateri și grave deficiențe 
în respectarea disciplinei 
investițiilor" sînt tolerate 
de luni de zile.

Intre timp, furnizori 
conștienți de importanța 
economică a noii fabrici, 
bazîndu-se pe datele pre
văzute în planuri au în
ceput să trimită materia 
primă pentru fabricarea 
nutrețurilor combinate. 
Astfel, la Băilești au sosit 
3 700 tone orz, șroturi de 
soia, ovăz, mazăre, lapte 
praf și altele. Aceste va
loroase 
animale n-au putut fi de
pozitate în magazia fa
bricii — cu termen de in
trare în 
tembrie 
durile 
creștere 
porcinelor.

Din cele 
pune în mod 
barea : De ce 
Ministerului 
Construcțiilor 
deficiențele 
pentru agricultură deveni
te cronice la întreprinde
rea 6 construcții Craiova 
și trustul 2 instalații 
București ?

nutrețuri pentru

funcțiune 30 sep- 
1966 — ci în graj- 
combinatului 

îngrășareȘi

relatate 
firesc între- 
conducerea 

Industriei 
tolerează 

costisitoare

Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii'

Colectivul uzinei „Electromagnetica" din Ca
pitală a realizat noi produse la un înalt nivel 
tehnic. In fotografie : în secția curenți pur
tători se verifică o stație de curenți purtători 

ST—1, folosită la telecomunicații
Foto : Agerpres

Dezvoltări la uzina
|| ■ /z ■ duca la mărirea producției și
llHlirP/l ■ lalill îmbunătățirea calității mașini-„UiilIDCl UlllJ ior textile {abricate aici. La

atelierul de prototipuri și în
cercări industriale, unde, începînd din anul viitor, se vor putea face 
și toate probele necesare pentru omologare, au fost turnate fun
dațiile. A început, de asemenea, construcția noii hale a atelierului 
mecanic, precum și lucrările de extindere a turnătoriei. Aici se vor 
monta poduri rulante interioare cu deschideri dintre cele mai mari 
cunoscute în țară. O nouă hală de montaj va uni spațiile existente, 
dînd posibilitatea producerii unor mașini textile de mari dimen
siuni, care pînă acum se importau.

O parte din fondurile de investiții au fost alocate pentru înzes
trarea tehnică a uzinei. Secțiile vor fi dotate cu mașini-unelte cu 
comandă program, cuptoare și instalații de tratament termic cu 
atmosferă controlată, vopsitorii-tunel etc. care vor spori capaci
tatea uzinei cu peste 3 000 tone de utilaj textil anual.

(Agerpres)

UNITĂȚI
(Urmare din pag. I)

i

Mulfumind pentru înaltele distîncfiî, 
mulți vorbitori s-au angajat ca împre
ună cu colectivele în mijlocul cărora 
muncesc să adauge în 1967 noi succese 
realizărilor de pînă acum.

Combinatul siderurgic
Hunedoara

I

DEVA (corespondentul „Scînteii"). — 
Siderurgiștii hunedoreni au primit ieri 
Steagul roșu și Diploma de întreprin
dere fruntașă pe industrie în întrecerea 
socialistă pe țară pe anul 1966. In 
cursul primului an al cincinalului, la 
Hunedoara s-au produs peste preve
derile planului 29 000 tone de fontă, 
25 000 tone de oțel și peste 34 000 
tone de laminate finite ; datorită îm
bunătățirii activității economico-finan-
iirrT’'mmmTnTrnnniTnn mwilîlîli IW.WIIIIIIiilISIIIiniffll®

BAUXITA POATE FI

Ce piedici există?
(Urmare din pag. I)

aici, 
„se- 
alu- 
alte

se poate asigura
La prepararea 

anual steril în- 
200 000 tone. Ce

Efectele nestabilitâfii

cadrelor de conducere

din cooperativele

agricole de producție
Multe cooperative agri

cole din raionul Negrești : 
Vulturești, Negrești, Sche- 
ia, Tansa, Țibănești și al
tele obțin an de an re
zultate tot mai bune în 
sporirea producției, creș
terea averii obștești și a 
veniturilor. Alături de u- 
nitățile consolidate din 
punct de vedere economic 
și organizatoric sînt însă 
altele, printre care cele 
din Valea Ursului, Miro- 
neasa, Țibana, Gîrbești și 
Oniceni, care nu obțin 
încă rezultate pe măsura 
posibilităților. Este ade
vărat, organele raionale 
și regionale au acordat 
sprijin acestor unități. Co
lective de specialiști au 
studiat și analizat amă
nunțit situația lor econo
mică și posibilitățile de 
dezvoltare ; au fost ajuta
te concret să întocmească 
planuri de măsuri care 
să permită intensificarea 
producției în vederea ob
ținerii de venituri mari, 
iar pe parcurs, în timpul 
anului, conducerile coope
rativelor au fost sprijini
te să traducă în viață pre

vederile planurilor stabi
lite. S-a scăpat din vede- 

* re însă un lucru esențial : 
asigurarea și permanenti
zarea cadrelor de condu
cere cărora le revine, în 
primul rînd, sarcina or
ganizării producției, apli
cării măsurilor de care 
depinde creșterea puterii 
economice a fiecărei uni
tăți.

In majoritatea coopera
tivelor mai slab dezvolta
te a fost și mai este încă 
o mare fluctuație de ca
dre. Cazul cooperativei 
din Gîrbești unde din 
1962 s-au schimbat 4 pre
ședinți este grăitor. Ion 
Pascal a funcționat în pe
rioada 1960—1962. Aduna
rea generală l-a înlocuit 
pentru că era bătrîn ; 
Gheorghe Burduhan, care 
i-a urmat pînă în 1964, a 
fost ales președinte al 
sfatului popular. Pînă în 
1965 a fost președinte Ion 
Timofte. Desfășurînd o 
activitate nesatisfăcătoa
re, a fost înlocuit cu tov. 
Ion Grădinaru. Din păcate 
nu este singurul exemplu 
de acest fel. Din 1962 și

DISTINSE
ciare, beneficiile peste plan ale com
binatului s-au ridicat la 45 milioana 
lei.

înmînînd colectivului combinatului 
tnaltele distincții, tovarășul Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, a subliniat marile răspunderi 
ce revin siderurgiștilor hunedoreni în 
etapa actuală.

Siderurgiștii
jat să producă în anul acesta cu peste 
20 000 tone de oțel mai mult decît sar
cinile de plan.

hunedoreni s-au anga-

Depoul
C. F. R. Caransebeș

TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn
teii”). — Ieri colectivului Depoului de 
locomotive Diesel electrice din Caran
sebeș i-au fost înmînafe Steagul roșu

VALORIFICATA MAI BINE

cat de silice în bauxită este echi
valent cu scăderea conținutului de 
alumină, ceea ce aduce după sine 
reducerea randamentului de ex
tracție în procesul de fabricație. In 
aceste condiții, pentru a lucra la 
capacitatea proiectată uzina de a- 
lumină trebuie să prelucreze anual 
cu 13 la sută mai multă bauxită 
față de necesarul prevăzut pentru 
realizarea planului, fapt ce influ
ențează negativ asupra celorlalți 
indicatori. Creșterea conținutului 
de alumină al bauxitei ar însemna, 
în schimb, o simțitoare reducere a 
consumului specific de minereu. 
La capacitatea actuală de produc
ție a uzinei, cînd proporția extrac
ției de alumină este de 80 la sută, 
fiecare procent în plus de creștere 
a randamentului ar asigura anual 
un spor de producție de circa 2 000 
tone alumină, adică cîteva milioa
ne de lei beneficii pentru uzină.

Valorificarea superioară și com
plexă a bauxitei 
și pe alte căi. 
bauxitei rezultă 
tr-un volum de 
este de fapt acest steril ? Un con
glomerat de argile avînd 6—7 la 
sută bauxită, 10—14 la sută oxizi 
de fier, silice etc. Studiile făcute 
pînă acum dovedesc că acest steril 
poate fi valorificat din plin în in
dustria materialelor de construcții, 
din el putîndu-se fabrica plăci de 
gresie, placaje externe și orna
mente interne pentru clădiri și al
tele. După cum ni s-a spus, cerce-

V-ați gindit bine
cînd ați ales
președintele ?

pînă acum, la cooperativa 
agricolă de producție Va
lea Ursului s-au schimbat 
cîțiva președinți și 4 bri
gadieri ; la Mironeasa 4 
președinți, iar la Țibana 
7 brigadieri. Această situa
ție este cu atît mai dău
nătoare 
cadrele 
trimise la școlarizare și 
abia după ce s-au întors 
în cooperativă și au în
ceput lucrul, s-a consta
tat că nu corespund. Să 
vedem de ce se produc a- 
tîtea schimbări.

In 1962 cele două coo
perative agricole din co
muna Valea Ursului s-au 
unificat. Unul din foștii 
președinți (Ion Popa) a 
fost ales ca președinte al 
cooperativei unificate, iar 
cel de-al doilea (Constan
tin Toma) vicepreședinte. 
Organele raionale au spri-

cu cit unele din 
amintite au fost

CU STEAGUL ROȘU
și Diploma 
transporturi 
anul 1966 ale 
Uniunii Generale 
ceastă înaltă distincție este rodul 
unei activități bogate a colectivului de 
aici. Anul trecut, muncitorii, mecanicii 
de locomotive, tehnicienii și inginerii 
au realizat o producție cu 38 la sută 
mai mare decît în anul 1965, au depă
șit planul de producție la total kilome
tri productivi cu 8,4 la sută, iar prin- 
tr-o bună întreținere a locomotivelor .au 
redus timpul de imobilizare față de nor
mă cu 19,8 la sută.

Tovarășul Constantin Herescu, secre
tar al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, felicifînd co- 

" lectivul de aici, a înmînat înalta distinc
ție. Ceferiștii din Caransebeș s-au an
gajat să muncească și mai bine, să va
lorifice noi rezerve interne pentru a 
obține noi realizări în întrecerea socia
listă.

de 
în

întreprindere fruntașă 
întrecerea socialistă 
Consiliului Central
. a Sindicatelor, 
distincție este

in 
pe
al

A-
G. A. S. - Burdujeni

SUCEAVA (corespondentul „Scîn
teii"). — Gospodăriei de stat Burdu- 
jeni-Suceava i s-a înmînat steagul roșu 
și diploma de unitate fruntașă pe fără 
în întrecerea socialistă pentru rezultate
le obfinute pe 1966. Anul trecut mun
citorii, tehnicienii și inginerii acestei 
gospodării — profilată pe creșterea și 
îngrășarea animalelor — au depășit 
planul la producția globală cu 4 253 000 
lei, iar la producfia marfă vîndută și 
încasată cu 4 818 000 lei. Beneficiile au 
ajuns anul trecut la 7 346 000 lei.

Cu prilejul înmînării steagului roșu 
și diplomei de unitate fruntașă pe 
fără, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
G.A.S. Burdujeni au fost felicitați de 
tovarășul Ion Cofof,. secretar al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România.

jinit noua cooperativă 
să-și organizeze activita
tea pentru a obține, în 
scurt timp, rezultate cît 
mai bune. La cîteva luni 
de la alegerea lui Ion 
Popa ca președinte, deci 
după o perioadă extrem 
de scurtă, în care practic 
treburile abia putuseră 
să fie îndreptate pe făga
șul cel bun, s-a apreciat 
că el „nu conduce bine 
treburile obștești" 
urmare, s-a 
schimbarea lui. A 
Ies ca președinte 
tantin Șoric. Oamenii 
știau om cinstit, gospodar 
dar el i-a dezamăgit pînă 
la urmă. De aceea, în adu
narea generală de la înce
putul anului 1966 a fost 
înlocuit cu Constantin 
Onofrei, om la vreo 54 de 
ani, cinstit, serios, bun 
gospodar. Intr-o discuție 
avută mai demult, preșe
dintele ne spunea, oare
cum necăjit:

„Cooperativa are peste 
3 500 hectare. Uneori a- 
lerg pe la brigăzi pînă 
cad frînt și tot nu pot do
vedi. Fac și eu cît pot și 
cum pot. Nimeni nu mi-a 
spus cum trebuie să mun
cesc ca președinte, cum să 
conduc. Așa că-mi vine 
destul de greu. Poate că 
unul mai tînăr ar face 
mai multă treabă."

La această concluzie au 
ajuns și tovarășii de la 
uniunea raională a coope
rativelor agricole. Cu pri
lejul unei adunări gene
rale care a avut loc nu 
de mult, în funcția de pre
ședinte al cooperativei a- 
gricole din comuna Valea 
Ursului a fost ales tov. 
Ion Lupu.

Această succintă trece
re în revistă a celor pe
trecute în Valea Ursului 
scoate în evidență faptul 
că atunci cînd se alege 
președintele cooperativei 
aici nu se analizează a- 
mănunțit, fără părtinire, 
cine este cel mai în mă-

Și. ca 
hotărît 
fost a-
Cons-

Î1

sură să îndeplinească a- 
ceastă funcție. Din acest 
motiv președinții sînt 
schimbați unul după altul.

înlocuirea repetată a 
cadrelor de conducere este 
determinată și de ajutorul 
insuficient pe care orga
nele raionale trebuiau 
să-1 acorde cooperativei. 
A fi președinte nu-i o 
treabă care se învață cît 
bați din palme. Este de 
datoria uniunii să-1 ajute 
efectiv, concret pe preșe
dinte să conducă trebu
rile obștești, să-1 învețe 
cum trebuie să acționeze 
într-o situație sau alta.

Stabilitatea cadrelor de 
conducere, a brigadierilor, 
este o condiție de bază a 
bunului mers al treburi
lor în cooperativele agri
cole. In raionul Negrești 
sînt destule exemple care 
arată că unitățile puter
nic dezvoltate sînt tocmai 
acelea unde cadrele de 
conducere îndeplinesc 
funcțiile respective de 
mulți ani. La Negrești, de 
pildă, Vasile Condurache 
este președinte de Ia în
ființarea cooperativei a- 
gricole. In acest timp el a 
reușit să acumuleze o bo
gată experiență. Ajutat de 
cei 9 brigadieri, din care 7 
îndeplinesc această funcție 
tot de la înființarea coo
perativei, el organizează 
bine munca încît unitatea 
se situează printre coope
rativele fruntașe pe raion. 
Rezultate asemănătoare 
au obținut și cooperati
vele din Todirești, Scheia 
etc. Dar cu o floare, două 
nu se face primăvară.

In interesul consolidă
rii cooperativelor agrico
le, al ridicării nivelului de 
trai al membrilor lor, tre
buie stabilite măsuri care 
să asigure permanentiza
rea cadrelor de conducere 
în fiecare unitate. Este un 
lucru pe deplin posibil.

Manele CORCACI 
corespondentul „Scînteii

țările în acest domeniu sînt prevă
zute în planul întreprinderii și al 
Institutului de cercetări miniere. 
Dar, din păcate, durează cam de 
mult faza tatonărilor. Și dacă abia 
spre sfîrșitul anului se va veni cu 
confirmări asupra rezultatelor de 
laborator, nu vom putea spune că 
s-a făcut «ine știe ce. Poate doar 
atît că s-au lăsat încă 200 000 tone 
steril pradă vremii, în timp ce sec
torul de materiale de construcții 
i-ar fi dat o destinație economică.

Probleme mult mai importante 
se ridică însă în legătură cu valo
rificarea bauxitei în cadrul proce
sului de fabricație la Uzina de a- 
luminâ din Oradea. Ajunsă 
bauxita începe să-și dezvăluie 
cretele", arătînd că pe lîngă 
mină mai conține importante 
substanțe utile : oxizi de fier, titan, 
vanadiu și galiu. Reținem, în acest 
sens, din nou părerea inginerului 
șef de la această uzină.

— Recuperarea pentaoxidului de 
vanadiu are o dublă importanță 
economică. Pe de o parte, ne per
mite să îmbunătățim calitatea alu
minei fabricate ; pe de altă parte, 
este foarte căutat în industria chi
mică drept catalizator, iar în cea 
siderurgică pentru obținerea unor 
oțeluri superioare. Valorificarea 
acestei substanțe utile este cu atît 
mai necesară, întrucît în prezent se 
importă din alte țări. Tot din so
luțiile de aluminat se poate extra
ge și galiul, care prin 
decvate se poate obține 
metalică.

După cum apreciază 
șef, producerea și a altor elemente 
din șlam nu este rentabilă. Calcu
lele dovedesc însă contrariul. Fo
losind doar o mică parte din șla- 
mul rezultat într-un an, fabrica 
„Transilvania"-Oradea va produce 
în 1967 aproximativ 250 tone oxid 
roșu de fier. încercările și rezulta
tele de început, obținute în 1966 
(la care Uzina de alumină nu are, 
din păcate, nici un merit), au răs
plătit eforturile colectivului acestei 
fabrici, care a realizat pe această 
cale peste 400 000 lei economii la 
prețul de cost. Din datele care 
ne-au fost puse la dispoziție reiese

I că din procesul de prelucrare a 
bauxitei rezultă anual peste 100 000

I tone șlam roșu. Valorificarea inte- 
I grală a acestei cantități ar permite 

să se producă în plus aproximativ
I 20 000 tone alumină și peste 120 000 
Itone minereu de fier cu un conți

nut minim de 40 la sută oxid de 
fier și 6 la sută bioxid de titan.

IAr fi inexact să afirmăm că ingi
nerii și tehnicienii uzinei de alu
mină nu se ocupă de valorificarea

I complexă a bauxitei și de creșterea 
calității aluminei produse. Chiar 
recent s-a trecut la elaborarea șar-

Ijelor de alumină după un proce
deu nou, prin folosirea de catali
zatori minerali. Prin aceasta se re-

Iduc pierderile de alumină prin 
prăfuire și se asigură uzinei de a- 
luminiu din Slatina peste 2 000

Itone metal în plus. Este o realizare 
pe care colectivul de la Slatina o 
apreciază la justa ei valoare. în

1 1966 s-a depus o muncă fructuoasă 
de cercetare și s-au înscris rezul
tate bune în obținerea, pe cale de

I laborator, a pentaoxidului de va
nadiu și a galiului din soluții de 
aluminat. La ora actuală, după a-

Iprecierile conducerii administrati
ve, colectivul uzinei de alumină — 
pe baza experienței acumulate din

I propria activitate și a altor uzine 
din străinătate — stăpînește în mă
sură suficientă tehnica producerii

I acestor elemente. Părerea unanimă 
este că se poate trece chiar peste 
faza încercărilor în stații pilot, a-

Iplicîndu-se industrial procedeul 
stabilit în laborator. Conform 
calculelor făcute, s-ar putea obține

I anual circa 20 tone pentaoxid de 
vanadiu și 2 tone de galiu.

Cu toate acestea, nu se întrevăd I acțiuni mai hotărite. mai îndrăz- I nețe, pentru a se pune în valoare I miile de tone de șlam ce ies zilnic, 
ca reziduuri, pe porțile uzinei și se 
aruncă la haldă. Fapt este că la I Uzina de alumină Oradea, deși s-a 
ajuns la concluzia că există posi
bilități de valorificare complexă a I bauxitei, se stă în expectativă. Se 
așteaptă împuterniciri și dezlegări 
de la forurile de resort din Minis- 

Iterul Industriei Chimice. Din dis
cuțiile cu anumiți specialiști din 
uzină rămîi cu impresia că se evi- 

Ită pe cît posibil tot ce le-ar putea 
complica munca, că le convine 
chiar faptul că aceste probleme, I cărora ministerul de resort nu le-a 
dat atenția cuvenită, sînt puse în 
planul cercetărilor de stat cu ter- 

Imen de realizare abia în 1970. Dar 
din toți inginerii și tehnicienii care 
au tangență cu bauxita, a pus care- 

Iva mina pe o riglă de calcul ca 
să vadă cîte milioane de lei se 
pierd procedînd astfel ? Dacă s-ar I trece fără întîrziere la treabă, s-ar 
obține 
bauxită

J această 
ar avea

procese a- 
sub formă

inginerul

din aceeași cantitate ae 
o valoare mai mare și, oe 
cale, economia națională 
numai de cîștigat.1111
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18,00 — Pentru cei miei : De
ce?; 18,25 — Pentru tineretul școlar: 
România pitorească 1967 ; 18,50 — Publi
citate ; 19,00 — Telejurnalul de seară ; 
19,20 — Buletinul circulației rutiere ; 
19,30 — Săptămîna ; 20,30 — Reflector; 
20,45 — Avanpremiera ; 21,00 — Teleglob

— emisiune de călătorii geografice ; 21,30
— Premieră la Teatrul de Operă și Balet: 
opera „Lohengrin" de Wagner ; 22,00 — 
Telejurnalul de noapte ; 22,10 — Campio
natul mondial de patinaj artistic (Exerci
ții libere bărbați). Transmisiune de la 
Viena ; 24,00 — închiderea emisunii.

SĂ NU UITĂM
teatre

„RĂZVAN
Șl VIDRA"
de B. P. Hașdeu

PE SCENA TEATRULUI NAȚIONAL
„I. L. CARAGIALE"

cinema
— 9; 11,30; 14; 
9; 11,15; 13,30;
9; 11,15; <13,30; 
10,30; 12,45; 15;

Studenții eminenți

Prezentă aproape !n 
flecare deceniu în reper
toriul național, drama 
„Răzvan și Vidra" de 
B. P. Hașdeu, de la a 
cărei premieră s-a împli
nit recent un veac, și-a 
dovedit perenitatea, tine
rețea piesei crescînd pe 
măsură ce i-a sporit 
vîrsta.

Reluarea pe scena Tea
trului Național „I. L. Ca- 
ragiale" a acestei capo
dopere a dramaturgiei 
noastre originale a prile
juit spectatorilor mai 
vîrstnici reîntîlnirea, iar 
celor tineri descoperirea 
unui text de o frumusețe 
clasică, veritabil monu
ment de limbă literară, da- 
tînd încă dinaintea erup
ției acelui vulcan care se 
numește Eminescu. Piesa, 
de o construcție drama
tică solidă, pe a cărei 
schemă în cinci „cînturi" 
momentele se ordonează 
într-o logică perfectă și 
într-o firească acumulare 
de creșteri dramatice, co
munică rezultatul medita
ției marelui enciclopedist 
Hașdeu în fața unei 
pagini de istorie. Erudit 
om de știința (istoric, filo
log, lingvist), Hașdeu nu 
s-a sfiit să se îndepărteze 
uneori de adevărul strict 
și să interpreteze într-un

și simbolice : părțile late
rale și fundalul scenei 
sînt străjuite de cîteva 
panouri înalte, zigzagate, 
sugerînd ambiția de înăl
țare a Vidrei, transmisă 
în cele din urmă și lui 
Răzvan.

O neuitată impresie 
lasă spectatorului reîntîl
nirea cu marea echipă de 
actori a „Naționalului" : 
Gr. Vasiliu Birlic, Al. Giu- 
garu, Marcel Anghelescu. 
Modul în care aceștia au 
înțeles să-și dea contri
buția la reușita spectaco
lului, acceptînd să apară 
în roluri episodice, este 
un exemplu de dăruire 
profesională, de respect 
pentru public și dragoste 
pentru o piesă clasică.

Trecerile contrastante, 
de la panică la veselie, 
de la aroganță la umi
lință, realizate cu măies
trie de Al. Giugaru, inter
pretul lui Sbierea, umo
rul sobru, jocul de aleasă 
ținută, plin de farmec și 
noblețe al lui Marcel An- 
ghelesou în Moș Tănase, 
comicul suculent, inedit, 
nuanțele pitorești cu care 
Gr. Vasiliu Birlic a creio
nat figura Dascălului, 
sînt demonstrații neosten
tative de virtuozitate ac
toricească, momente de 
școală vie pentru colegii

• DACII — cinemascop : PATRIA 
16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
16,15; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 
16,15; 18,45; 21, FESTIVAL — 8,15; 
17,15; 20.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
(completare Zece minute în lumea 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, GRIVIȚA (comple
tare Romanțe aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, TOMIS (completare Două orașe) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 20,45.
• DUBLA LOTTE : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : Sala Palatului 
(seria de bilete 2 018 
(completare Romanțe 
15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMUL AN DE 
pletare Poveste pe un
20,30, VIITORUL (completare Pe urmele unui re
portaj) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : DOI
NA (completare Drumul spre succes) — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA (completare Ori
zont știinfific nr. 8) — 18,15;
• MOSHI, MOSHI — ALO, 
PURI NOI (completare Ideal) 
19; 21.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR 
tare Două orașe) — 18,15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : FLOREASCA (com
pletare Ultima treaptă) — 9; 11; 13, GIULEȘTI 
(completare A 6-a sesiune a Marii Adunări Națio
nale) — 15,30; 18; 20,30, LIRA — (completare Rit
muri și imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : FLOREASCA (completare 
Ultima treaptă) — 15,15, 18; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : AURORA (comple
tare Orizont știinfific nr. 8) — 8,45; 11; 13,15;
15,45; VICTORIA (completare Zece minute în 
lumea fluturilor) — 9,30; 12,30; 15,30; BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45, RAHOVA — 15,30; 
18; 20.30.
• EVADARE ÎN TĂCERE ; VICTORIA (comple
tare Zece minute în lumea fluturilor) — 18,15;
20,30, GLORIA (completare Romanțe aspre) — 
9,15: 11,30; 13,45; 16, 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL și LUMINA VERDE — ci
nemascop : LUMINA — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE și ZILE RECI : 
FEROVIAR — 8,30; 12,15;
16; 20.
• NIMENI NU VOIA SA 
(completare Zece minute 
9.30; 12,15; 15,15: 18; 20.30,

REPUBLICA
fluturilor) —

— orele 19,30) CAPITOL 
aspre) — 9; 11.15; 13,30;

CASNICIE : UNION (com- 
metru pătrat) — 15,30; 18;

20,30.
JAPONIA !: TIM- 
— 9; 11; 13; 15; 17;

TOMIS (comple-

16; 20, MODERN — 10;

cronica teatrală

mod personal episodul 
istoric din secolul al 
XVI-lea al cărui erou a 
fost Răzvan.

Drama scrisă de Haș
deu nu este numai o fres
că socială în care apar 
cîteva figuri reale, ci o 
abilă ciocnire de carac
tere : Răzvan („înfocat, 
generos, eroic și impre
sionabil"), Vidra („ambi
țioasă, imperativă și or
golioasă"), Sbierea („a- 
var și laș") ; portretiză
rile îi aparțin lui Hașdeu 
însuși. Permanența aces
tei piese în repertoriul 
teatrelor noastre, actuali
tatea ei se explică nu nu
mai prin vibrantul mesaj 
patriotic pe care-1 trans
mite, ci și prin umanis
mul ei profund.

Acest adevăr l-a avut 
în vedere echipa condusă 
de Sică Alexandrescu în 
structurarea noului spec
tacol pe scena teatrului 
Național. îndrumați de 
experimentatul regizor, 
actorii nu s-au rupt arti
ficial de trăirea perso
najelor, nici nu și-au 
„trăit" naturalist rolu
rile, ci au găsit acea 
modalitate inspirată de 
a mijloci spectatoru
lui contemporan înțele
gerea nealterată a isto
riei, iar istoriei pătrunde
rea, cu ceea ce are ea e- 
sențial, în universul spiri
tual al omului de astăzi.

O privire grăbită ar 
putea face pe unii să 
considere contradictorie 
concepția spectacolului : 
scenografia (și în special 
decorul) este vizibil mo
dernă, evitînd tradiția 
crenelurilor, a zidurilor 
de cetate etc. ; interpre
tarea actoricească este 
tradițională, în sensul 
bun. în realitate este vor
ba de o „neconcordanță" 
deliberată, regizorul por
nind de la ideea că un 
joc tradiționalist, dar de 
foarte bună calitate, în
tr-un decor modern, bo
gat în sugestii și subtil 
gîndit, va răspunde gus
tului de astăzi, netrădîn- 
du-1 pe Hașdeu și nesa- 
crificînd clasicitatea pie
sei Gîndirea scenografică 
a lui Mihai Tofan a dus 
la găsirea unei solu
ții plastice pe cît de sim
ple, pe atît de expresive

din spectacol și din insti
tuție.

în Răzvan, rol jucat 
de-a lungul anilor de unii 
dintre cei mai mari actori 
ai noștri, a apărut, cu o 
personalitate bine contu
rată, Emanoil Petruț. Sen
sibil la replica vibran
tă, patriotică, frămîn- 
tat în momentele de 
cumpănă, uman și cald în 
scenele cu Vidra, actorul 
a lăsat totuși neacope
rită suficient latura monu
mentalității personajului. 
Eugenia Dragomirescu 
ne-a dezvăluit o altfel de 
Vidră decît cea pe care 
o știam; actrița ne-a 
făcut să vedem în ea nu 
atît întruchiparea unei 
idei, a unei porniri oarbe 
spre ranguri și mărire, cît 
un destin uman nefericit, 
o femeie ce suferă din 
cauza acestei patimi. In
tenția de a înnoi viziunea 
personajului este însă 
materializată în spectacol 
într-un mod care poate 
comporta discuții, întrucît 
personajul a apărut in
suficient împlinit la capi
tolul energie, hotărîre, 
voință.

Reliefuri diferite, în 
funcție și de partitura a- 
vută la dispoziție, au 
dobîndit rolurile inter
pretate de actorii N. 
Gr. Bălănescu (Vulpoi), 
Marcel Enescu (Hatma
nul), Marian Hudac (Is
coada), Liviu Crăciun 
(Ciobanul), Victor Moldo
van (Minski), Alfred De- 
metriu (Piotrowski) și 
alții.

Oferind publicului a- 
ceastă piesă istorică cen
tenară, într-o viziune sce
nică sobră, de elevată ți
nută artistică, Teatrul Na
țional face un act de cul
tură a cărui utilitate nu 
poate fi contestată. Cali
tățile spectacolului îl re
comandă pentru păstra
rea lui în repertoriul per
manent al teatrului, răs- 
punzînd astfel unor ce
rințe exprimate în repe
tate rînduri de către opi
nia publică, dornică să 
vizioneze pe scena „Na
ționalului" cît mai multe 
capodopere ale drama
turgiei naționale.

Mihai FLOREA

MOARA : EXCELSIOR 
în lumea fluturilor) — 

___  __ MIORIȚA (completare 
în poartă... Iașin !) — 9.30; 13,15; 15; 17,45; 20.30, 
MELODIA (completare Poveste pe un metru pă
trat) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Ultima 
treaptă) — 13,45; 16; 18.15: 20,30.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : DA
CIA — 8,45—13,30 în continuare ; 16; 18.30; 21.
• VIZITA — cinemascop : BUZEȘTI — 15.30; 18;
20.30.
• OMUL DIN R1O : UNIREA (completare Zeii lo
cuiesc în junglă) — 15,30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : VITAN (completare Con
struind) — 15,30; 18; 20,15.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : ARTA (comple
tare Ritmuri și imagini) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18.15; 20,45, FLAMURA (completare Orizont știin
țific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.30.
DRUMUL SĂRII (completare Orizont științific 
nr. 9) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : MUNCA (comple
tare Salut Festival !) — 16; 18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLACĂRA (completare Cara
vana) — 15,30: 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : MOȘILOR — 15; 17,45; 20,30, PACEA 
15,30; 18; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : COLENTINA (com
pletare Vulpea) — 15.30; 17,45; 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : COSMOS (comple
tare Cicloni, anticicloni, fronturi) — 15,30;
20.30.
• MONDO CANE (ambele serii) : CRÎNGAȘI 
15.30; 19. VOLGA — 9.30; 12,45; 16,15; 19,45, FE
RENTARI — 15,30; 19.
• GOLGOTA — cinemascop : PROGRESUL (com
pletare 6 000 de ani) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : COTRO- 
CENI — 15,15; 18; 20,45.

smt viitoare
personalități

intelectuale marcante
Purtători ai unui bogat mesaj de 

cultură, dînd adeseori exemple de vo
ință și de forță de muncă admirabile, 
cei mai buni studenfi sînt iuați, în mod 
firesc, drept etalon al facultății. Există 
o preocupare sistematică pentru ca 
tofi acești tineri să se realizeze pe mă
sura promisiunilor ? Ce-ar trebui făcut 
pentru ca diagrama muncii universitare 
să-și subsumeze toate posibilitățile vir
tuale și pe acest tărîm ?

Primul nostru interlocutor, acad. 
Glierasim Constantinescu, abordea
ză o problemă de principiu :

— Specificul activității universitare 
se confundă, cred, cu crearea condi
țiilor favorabile pentru ca tofi tinerii 
să se realizeze pe măsura posibilități
lor de care dispun. Dar acest deziderat 
nu se îndeplinește pretutindeni inte
gral. De ce ? Pentru că adeseori ne 
preocupăm să-i „împingem” pe stu
denții mai slab pregătiți spre nivelul 
celor fruntași, uitind de tinerii deosebit 
de dotați. Or, aceasta nu e firesc. 
Față de ei trebuie să manifestăm o 
atitudine nu mai puțin exigentă, 
acordîndu-le un sprijin aparte in adln- 
cirea problemelor celor mai complexe 
ale disciplinelor, obișnuindu-i cu mun
ca intensă, sistematică, dîndu-le spre 
rezolvare exerciții mai grele care soli
cită un efort de analiză, de profundă 
gindire. Există însă și un alt aspect 
al problemei care ține, dacă vreți, de 
domeniul psihologiei. Decanatele și 
rectoratele sesizate de anumite situații

constatate după examene, cer adese
ori catedrelor să întocmească planuri 
de ■ acțiune pentru sprijinirea unor stu- 
denți cu rezultate mai puțin mulțumi
toare. Ar trebui să ne propunem mult 
mai multe pentru stimularea celor mai 
buni studenfi, pentru cunoașterea lor 
temeinică, diferențiată.

— Dăinuie încă părerea — intervine 
conf. dr. ing. Vasile Cătuneanu, 
— că a te ocupa în mod deosebit de 
anumiți studenfi este neindicat din 
punct de vedere pedagogic. „Cum să 
facem acest lucru î — spun unele ca
dre didactice. Nu-i nedreptățim oare 
pe ceilalți 1" Întrebarea este pusă evi
dent greșit pentru că un ajutor supli
mentar acordat celor mai buni nu în
seamnă pierderea din vedere a celorlalți. 
Este in firea lucrurilor să existe o dife
rențiere de preocupări și aptitudini în 
cadrul fiecărui colectiv de studenfi. In 
fond valorificarea aceste1 diferențieri 
este adesea elementul hotăritor pentru 
ca fiecare promoție de intelectuali să 
cuprindă în sinul ei personalitățile mar
cante de mîine, pentru al căror viitor 
prestigiu putem de pe acum să deter
minăm înclinarea 
preocupa în mod 
eminenți, a-i lăsa 
nimat înseamnă a 
telectuale care pot și trebuie să 
tuie schimbul de mîine, chemat 
dice pe o treaptă 

le-au fost maeștri.
căi putem stimula activitatea

celor ce 
Pe ce

balanței. A nu ne 
deosebit de studenții 
să se piardă în ano- 
pierde capacități in- 

consti- 
să ri- 

creafiamai înaltă

O imagine obișnuită la Casa de creație populară a Capitalei. Artiștii plas
tici amatori la lucru Foto : M. Cioc

Un clasic al
literaturii maghiare

150 de ani de la nașterea poetului Arany Jânos

Opera lui Arany Jdnos, 
figură proeminentă a li
teraturii 
veacul 
tant de 
mulul 
cunoscută 
țara noastră, căci, de-a 
lungul anilor, versurile 
sale au fost traduse de 
mulți poeți ai României, 
cum sînt Miron Pompiliu, 
Șt. O. Iosif, Dimitrie An- 
ghel, Teodor Mureșanu, 
Emil Giurgiuca, Radu 
Boureanu, Eugen Jebelea- 
nu, Veronica Porumbacu 
sau H. Grămescu — ca să 
nu-i amintim decît pe cîți- 
va dintre tălmăcitori.

Numele poetului Arany 
— ar însemna, în tradu
cere, aur — ilustrează 
parcă valoarea poemelor 
sale lirice, a celor epice, 
a studiilor critice, precum 
și a magistralelor tălmă-

maghiare din 
trecut, reprezen- 
frunte al realis- 

critic, este larg 
astăzi și în

Szemler FERENCZ

poetului nu a 
de griji, îm- 
vieții nefi-

ciri din Shakespeare, 
Goethe, Byron, Horațiu, 
Tasso sau Aristoian, ca
racterizate prin șlefuirea 
migăloasă a cuvîntului, 
asemănătoare cu munca 
pretențioasă a unui meș
ter aurar.

Existența 
fost lipsită 
prejurările
ind întotdeauna propice 
realizării aspirațiilor sale. 
Fiu al unor țărani săr- 
mqni — s-a născut la 2 
martie 1817 la Salonta, lo
calitate în care și-a pe
trecut o bună, parte a vie
ții — Arany Jânos a fost, 
la început, pentru puțină 
vreme, actor, învățător 
suplinitor și ajutor de no
tar. A fost mai apoi pro-

concerte
Vineri, 3 martie, ora 20, în sala mică a Palatului : 

Recitalul violoncelistului Cătălin Ilea, acompaniat 
la pian de Marilena Ilea și Recitalul mezzosopranei 
Olga Sandu, acompaniată la pian de Nicolae Ră- 
dulescu în program lucrări de Max Reger, Sigis
mund Toduță. Beethoven, Marcello, Haendel. 
Brahms, Enescu, Respighi. Richard Strauss.

U

fesor, director al unor so
cietăți literare și — în 
cele din urmă — secretai 
general al Academiei Un
gare de Științe. Toată 
viața s-a dedicat, trup și 
suflet, îndeletnicirilor sale 
cele mai dragi : cititul, în
vățatul unor limbi străine, 
tălmăcirea din alte limbi... 
S-au născut în suiletul său 
dorința de a cînta imagi
nile pe care le adusese cu 
sine de acasă, din lumea 
țărănimii celei mărunte, 
ura față de nedreptățile 
orînduirii feudale, dorin
ța de ridicare spre lumi
nă. Aceste sentimente 
le-a exprimat poetul în 
versurile sale, calea fiin- 
du-i luminată nu numai de 
operele marilor poeți cla
sici pe care le citea cu 
pasiune, ci și de cîntecul 
popular auzit în copilărie, 
cîntec pe care mai apoi 
l-a și cultivat statornic. A 
fost, de altfel, unul dintre 
primii culegători ai folclo
rului de prin părțile Biho
rului, ai cîntecului în care 
răsunau nu o dată ecouri
le muncii și luptei înirățite 
a oamenilor simpli de pe 
acele meleaguri.

Prietenia cu Petofi Sân- 
dor l-a apropiat mai mult 
nu numai de poezie, dar 
și de idealurile revolu
ției de la 1848. S-a aflat 
și el în mijlocul evenimen
telor, participînd la luptă 
atît în rîndurile gvardiei 
naționale maghiare, cît și 
ca redactor de gazetă. Și

sentimente

a cunoscut și el dureroa- 
sa înfiîngere a revoluției.

Condamnînd oprimarea 
națională și socială din 
imperiul austro-ungar, de- 
mascînd sîngeroasa dom
nie a lui Franz Ioseph, 
satirizînd acid luptele din
tre partidele nobiliare din 
Ungaria, Arany Jânos a 
cîntat mîhnirea și dure
rea ce apăsau inimi
le oamenilor. El a ținut 
însă ca poezia sa să fie 
îndemn Ia luptă împotriva 
asupririi, fie cîntînd în ba
lade marile figuri ale tre
cutului, slăvindu-1 pe eroi 
— simbol al luptei drama
tice a țărănimii pentru 
dreptate socială — fie în- 
veșmîntîndu-și protestul 
împotriva habsburgilor și 
grofilor în haina alego
riei. Fin analist al sufletu
lui omenesc, poetul a lă
sat în creațiile sale lirice, 
în care își explora pro- 
priile-i profunzimi, măr
turii impresionante ale a- 
derenței sale la idealurile 
progresiste ale vremii, la 
cauza revoluției.

Puterea verbului său 
poetic n-a putut fi alterată 
de scurgerea vremii. Ver
surile acestui maestru al 
cuvîntului, cunoscător de- 
săvîrșit al limbii vii a po
porului, au și astăzi pros
pețime. Ca orice artist ce 
își respectă meșteșugul, 
poetul știa foarte bine că 
secretul succeselor sale 
se afla tocmai în 
rea armonioasă a 
celor artistice, în 
sivitatea pe care
ferea celor mai obișnuite 
elemente ale limbii.

în literatura maghiară 
Arany Jânos rămîne unul 
dintre poeții cei mai ex
presivi, din opera căruia 
se poate foarte bine des
cifra profilul social și spi
ritual al vremii sale. Ver
sul său răsună plin de 
frumusețe și astăzi, ase- 
' enea metalului al cărui 
nume îl poartă poetul. își 
păstrează nobila-i greuta
te. și strălucirea, și ne
prețuita valoare.

celor mai buni studenfi ? Opinii frec
vente pledează in favoarea concluziei 
că stimularea acestora trebuie mai 
întîi realizată în cuprinsul verigilor pro
cesului de învăfămînt. Se simte nevoia 
— după •afirmația unora dintre inter
locutorii noștri — nu numai a desco
peririi unor noi forme de activitate cu 
studenfii, ci și a revitalizării și îmbogă
țirii celor existente.

— Considerafi că primul an de studii 
universitare rămîne, de obicei, o perioa
dă de „experiment al cunoașterii" și 
că activitatea cu cei mai buni studenfi 
este posibilă abia în anii superiori î

— Cunoașterea studenților și, impli
cit, posibilitatea desfășurării cu a- 
ceștia a unei activități diferențiate este 
pe deplin posibilă încă din anul I — 
arăta acad. Nicolae Teodorescu . 
Un obiectiv esențial al corpului didac
tic universitar este cultivarea individua
lității liecărui student in parte, obiș- 
nuirea lui cu un mod universitar de 
gindire și studiu — condiții care, din 
păcate, nu se întîlnesc pretutindeni. Se- 
minariile se desfășoară adeseori pe un 
singur registru, temele supuse discuției 
sînt comune și nu întotdeauna reflectă 
problematica majoră a disciplinei stu
diate, la fel exercițiile și problemele 
olerite studenților spre rezolvare acasă.

Fără îndoială că formele de trans
mitere a cunoștin|elor au o importanfă 
considerabilă pentru stimularea pre
gătirii celor mai buni studenfi. Dar te
renul cel mai prielnic îl reprezintă 
munca personală, directă și concretă 
'a fiecărui fînăr, participarea la activi- 
tăfi care să-l stimuleze. în discuțiile 
pe tema de mai sus s-au făcut frec
vente referiri la cercurile știinfifice 
studențești ca la o posibilitate fecundă 
de a le oferi tinerilor pasionafi un 
teren de activitate concretă, de stimu
lare și cultivare a calităților lor știin
țifice. In fiecare facultate există tineri 
care și-au dobîndit prestigiul de stu
denfi bine pregătiți, datorită, în mare 
parte, lucrărilor prezentate la cercul 
științific. Am putea cita numeroase e- 
xemple semnificative de studenfi care, 
la examenul de absolvire, au prezentat 
proiecte de diplomă deosebit de valo
roase tocmai ca urmare a activării lor 
susținute în cadrul cercurilor știinfifi
ce. Formele de stimulare a studenfilor 
fruntași către o activitate fot mai elevată 
nu se epuizează însă prin atragerea la 
lucrările cercului științific. Acad. Mil- 
tiade Filipescu este de părere că cei 
mai buni studenfi pot fi stimulafi tot 
atît de eficient și pe alte căi decît cele 
incluse în planurile de învăfămînt. „Ur
mărirea tinerilor în afara orelor de 
cursuri și seminarii, discuțiile purtate pe 
baza preocupărilor lor de moment sau 
de perspectivă ne ajută să-i cunoaștem 
mai bine și, ca urmare, să putem 
interveni mai direct în formarea lor. 
Cum anume ? Orientindu-le lectura spre 
aspectele esențiale ale specialității lor, 
recomandîndu-le și uneori împrumu- 
tîndu-le lucrări mai noi, pe care nu le 
pot găsi in bibliotecă, invitîndu-i chiar 
la simpozioane și la ședințele de co
municări științifice ale cadrelor didac
tice. Cînd eu eram student, se obiș
nuia ca cei mai buni profesori să-și 
apropie din anul III sau IV pe stu
denții lor preferați. Aceștia aveau ac
ces oricind în laboratorul sau biblio
teca profesorului, erau nelipsiți la toa
te comunicările maestrului. Mi-aduc 
aminte că acest procedeu stimula pa
siunea de învățătură a multor tineri. $i 
dacă el era binevenit atunci, de ce 
n-ar fi și astăzi cînd condițiile de per
fecționare a pregătirii sînt superioare 
celor din trecut l".

Pe aceeași linie se înscriu și opi
niile potrivit cărora pregătirea studen
ților valoroși poate fi sensibil stimulată 
prin atragerea acestora, îndeosebi în 
ultimii ani de studiu, în colectivele de 
investigare științifică ale catedrelor, în 
elaborarea unor lucrări știinfifice colec
tive.

Mai 
părere 
verenfi
aprofundeze problemele de specialitate 
prin studierea unei bibliografii supli
mentare, prin dezbateri și lucrări per
sonale desfășurate sub directa condu
cere a șefilor de catedră sau a altor 
membri ai corpului» didactic cu o 
bogată experienfă. Cîfiva studenfi ai 
Universității din București, între care 
și Traian Constantinescu din 
anul IV al Facultății de geologie-geo- 
grafie, și-au exprimaf dorinfa ca în 
timpul vacanfelor de vară să se con
stituie echipe de tineri de la facultăți 
diferite care să meargă în diverse re
giuni ale fării pentru a le cerceta din 
punct de vedere istoric, geografic, so
ciologic, folcloric etc. Pe baza unor a- 
semenea deplasări , s-ar putea efectua 
sinteze știinfifice interesante, ar 
fi abordate încă de pe timpul 
făfii probleme de un real folos 
tru formafia viitorilor specialiști.

Asemenea metode de lucru și 
care izvorăsc din experienfă catedreloi 
universitare ar favoriza, firește, crea
rea unor relații mai strînse de studiu 
și cercetare între corpul profesoral și 
studenfi — premisă pentru ca stimu
larea celor mai buni tineri să bene
ficieze de un cadru favorabil de reali
zare.

• Teatrul de Operă și Balet : 
LOHENGRIN (premieră) — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNA — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : CA8TI- 
LIANA — 15,30; 20, (sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RAȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAN
DIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 
3.3.3. — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea”: 
VINOVAȚI FĂRĂ VINA — 20.
• Teatrul mic : PETECUL DE 
CER ; COCHILII DE MELC 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LU
CEAFĂRUL DINSPRE ZIUA — 
9,30; COCOȘELUL NEASCUL
TĂTOR — 15,30.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : ULTIMA ORA
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : PACALA
— 16.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 
19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : PEN
TRU TOT CE-MI ESTE DRAG 
— 20.
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL ’67 — 19,30.

In luna mai

Printre formațiile artistice de 
peste hotare care ne vor vizita 
(ara se află și colectivul Teatru
lui de Stat din R. D. Germană, 
„Deutsches Theater" din Berlin. 
Turneul, efectuat in cadrul acor
dului cultural dintre țara noastră 
?i R. D. Germană, va dura două 
săptămîni, între 15 și 28 mai. 
Artiștii oaspeți vor prezenta cite 
două spectacole cu piesa „Nat
han Înțeleptul" de Lessing la 
București și Brașov și alte trei 
spectacole cu piesa „Dragonul" 
de E. Șvarț la București și Cluj. 
Piesa lui Lessing, care va avea 
in rolul titular pe prof. 'Wolfgang 
Heinz, directorul teatrului, este 
pusă in scenă de regizorul Friedo 
Solter, iar regia piesei „Drago
nul" este semnată de Benno 
Besson.

(Agerpres)

mulfe cadre didactice sînt de 
ca dintre tinerii cei mai perse- 
să se constituie nuclee care să

EXPOZIȚIA CÂRTII 
IUGOSLAVE

LA BUCUREȘTI
Editura „Nolit" din Belgrad, 

in colaborare cu l.S.C.E. „Car- 
timex" din București, organi
zează la Casa de cultură a In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea 
din str. M. Eminescu o expozi
ție de cărți. Ea va oferi vizita
torilor o viziune de ansamblu, 
caracteristică și edificatoare 
asupra activității editoriale in 
domeniul cărții beletristice, ști
ințifice, tehnice, de artă, tu
ristice, de tineret și copii din 
R.S.F. Iugoslavia. Expoziția se 
deschide simbătă, 4 martie, și 
va rămîne deschisă, in conti
nuare, pină la 9 martie, zilnic, 
intre orele 9—19.

utiliza- 
mijloa- 
expre- 

o con-

putea 
facul-
pen-

altele

Mihai IORDANESCU

«

Expoziție de 
documente

Biblioteca centrală universitară 
din Cluj a organizat o expoziție 
cu caracter didactic privitoare la 
evoluția culturii în țara noastră. 
Intre documentele expuse se află 
originalele unor acte ce poartă 
sigiliul lui Ștefan cel Mare, tipă
rituri rare ca Tetraevangheliarul 
lui Coresi, Pravila mică de la Go
vora, Cartea de învățătură a lui 
Varlaam, Psaltirea în versuri a lui 
Dosoftei, portretul lui Mihai Vi
teazul, realizat în 1601 de Aegi- 
dius Sadder.

(Agerpres)

MV\'\
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PRIMIRE 
LA MINISTERUL 

AFACERILOR 
EXTERNE

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a primit în au
diență pe Kâmuran Giiriin, in le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Turciei în 
Republica Socialistă România.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
MINISTERULUI 

ÎNVAȚĂMÎNTULUI 
DIN R.S.F.S. RUSA

Delegația Ministerului Invățămîn- 
tului din R.S.F.S. Rusă, care a în
treprins o vizită de studii și do
cumentare în țara noastră, a pără
sit joi seara Capitala. Timp de 
două săptămîni, oaspeții au vizitat 
școli generale de 8 ani. licee și in
stitute pedagogice din București și 
alte orașe, s-au întîlnit cu profesori 
și pedagogi cu îndelungată expe
riență Ia catedră și în activitatea 
de cercetare științifică. în încheie-

rea vizitei, delegația condusă de 
S. V. Ciulkov, director genera) în 
Ministerul Învățămîntului din 
R.S.F.S. Rusă, a fost primită de 
prof. univ. Miron Constantinescu, 
adjunct a) ministrului invățâmin- 
tului.

SOSIREA 
NOULUF AMBASADOR 

AL REPUBLICII GUINEEA
Joi a sosit în Capitală Sikhb Ca

mara, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Gui
neea in Republica Socialistă Româ
nia.

SEARA CULTURALA 
SUEDEZĂ

Seara culturală suedeză, organi
zată joi de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
a atras un numeros public. Sînt 
prezenți vicepreședintele I.R.R.C.S., 
Octav Livezeanu. funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și ambasadorul Sue
diei, Olof Gust.av Bjurstrom, și co
laboratori ai săi. Asistența a audiat 
impresiile dintr-o călătorie în Sue-

dia, relatate de Vasile Turcu, șef 
de serviciu la I.R.R.C.S., după care 
a urmat prezentarea unor filme 
documentare și artistice produse 
în aceasta țară.

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI

Noul ambasador al Greciei la 
București, loannis Christos Cam- 
biotis, a depus joi o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism. Au fost 
de față reprezentanți ai Ministe 
rului Afacerilor Externe, Ministe
rului Forțelor Armate și ai Sfatu
lui popular al orașului București. 

(Agerpres)

Simțul moral 
al autocriticii

SIMPOZION
„Ce e nou în fizica atomică ?“ 

Acestei întrebări, care suscită un 
interes tot mai larg, i-au dat răs
puns, în cadrul unui simpozion 
organizat în sala mică a Palatului, 
joi seara, de către Universitatea 
populară București, acad. Șerban 
Țițeica și prof. univ. Florin Cio- 
răscu, membru corespondent al 
Academiei, directori adjuncți ai 
Institutului de Fizică Atomică, 
conf. univ. Mircea Oncescu și 
loan Brănduș, doctor în fizică 
de la acest institut. (Agerpres)

vremea
(Urmare din pag. I)

Un șef de lot de pe șantierul Combi
natului chimic de la Tumu-Măgurele, 
referindu-se la autocritică, mi-a defi
nit-o în felul următor :

— Cultivarea simfului aufocritic ne 
duce la lupta împotriva încăpăfînării, 
căci mul(i se cramponează cu orice pre) 
de metodele greșite, de lipsuri mai 
mult decît de însușiri, apărîndu-și po
ziția, de parcă a recunoaște răul ar 
însemna să se descalifice. Incăpăfîna- 
rea, înfumurarea, orgoliul și vanitatea 
sînt opuse simțului autocritic.
- Sensibilitatea la opiniile critice ale 
celor în mijlocul cărora trăim și mun
cim, capacitatea de a recunoaște pro
priile noastre limite fin de personali
tatea omului, de natura sa. Ca și sim
țul cinstei, al modestiei, al încrederii, 
simțul autocritic este, înainte de toate, 
un simt moral. Functionarea lui asigu
ră omului capacitatea de a comunica 
nestînjenit cu cei din jur, de a fi sin
cer cu sine însuși, de a fi receptiv la 
semnalele altora — într-un cuvînt ca
pacitatea de a progresa.

Există însă la unii un automatism, 
îndată ce sînt criticați, iau cuvîntul 
pentru a-și dezvolta elocinfa și a se 
dezvinovăți. Unii s-au perfecționat în 
a-și dezvălui lipsurile, iar această obiș
nuință este lipsită uneori de since
ritate.

— Am colegi care par fericifi să-și 
poată face autocritica, mi-a spus un 
student din lași. Ei caută prilejul de 
a-și evidenfia talentul de vorbitori. Iși 
fac autocritica, își iau angajamente și 
cu asta misiunea lor pare să se fi în
cheiat. Autocritica de acest gen nu este 
decît paradă, mijloc de a atrage aten
ția : „Sînt vinovat, e drept, însă să ve
deți de ce și din cauza cui", încît pînă 
la urmă critica este bagatelizată.

Asemenea reflecții confin mult ade
văr și definesc tipuri negative. Luînd-o 
pe o cale lipsită de demnitate și simt 
de răspundere, unii cad repede de a- 
cord cu obiecțiile ce li se aduc, recu
nosc imediat tot ce li se pune în sea
mă. Se spune despre ei că „își pun 
cenușă în cap", se văicăresc pentru a 
inspira milă și a obține iertare, se vîră 
cu capul în nisip. Ciudat este că ușu
rătatea, teiul nesincer de a se prezenta 
în fața colectivului nu-și găsesc întot
deauna o ripostă energică și hotărîtă 
Autocritica astfel făcută nu este decît 
o tactică, un mijloc de a crea atmo
sferă, de a îneca într-un noian de sen
timente mărunte neputința, reaua-cre- 
dință, incapacitatea de a face față unor 
sarcini și misiuni. Pe alocuri, este sufi
cient să-fi faci autocritica pentru a fi 
scutit de o sancfiune și pentru a-ți 
men(me mai departe diverse privilegii.

Simful autocritic presupune capacita
tea de a fi lucid, de a vedea, de a re
cunoaște, de a compara rezultatele 
muncii tale cu ale altora, cțe a trage cu 
propriile mijloace concluziile necesa
re. Insuficienta unei poziții, a unei me
tode poate fi autocritic dezbătută și 
prin aceasta nu se diminuează, ci creș
te prestigiul celui care muncește, de
oarece nici o muncă nu poate fi fără 
cusur.

Firesc la cei care-l manifestă în mod 
deschis, fără urmă de oportunism, 
simful autocritic face parte din ființa 
morală a omului. El intră în structura 
sa intimă, ca o componentă insepara
bilă de fondul etic al naturii umane. 
Cu atît mai mult el trebuie să con
stituie una din virtuțile morale și ce
tățenești ale omului societății noastre,' 
care, prin relațiile care-i stau la bază, 
favorizează dezvoltarea plenară a cali
tăților membrilor ei.

Acoperirea celor exprimate în chip 
autocritic o reprezintă faptele. Neurma
tă de o asemenea confirmare, inter
venția autocritică a cuiva, oricît de pa
tetică într-o ședinfă, rămîne în viată o 
jalnică demagogie.

Autocritica nu poate fi un simplu ac* 
protocolar, un lucru formal necesar li
niștim tovarășilor de muncă. Atunci 
cînd este tăcută cu convingere, ea de
vine o forță morală, stîrnește pe mulț: 
din inerfie, din tăcere, din izolare, 
dintr-o anumită resemnare-

Am întîlnit nu o dată oameni total 
lipsiți de sensibilitate morală ; orice 
li s-ar fi spus, ei tăceau și continuau 
să meargă pe linia lor. Ei fac parte 
din tagma celor care „pot fi criticați 
fără consecinfe", deoarece nu răspund 
niciodată, nu vorbesc, nu-și fac auto
critica, nu iau atitudine, nu protestea
ză, stau într-o rece indiferentă. Groși 
de obraz, cum ii se mai spune, ei sînt 
dispuși să accepte chiar și sancțiunile 
fără să reacționeze în vreun chip. Cri
tica ie intră pe o ureche și le iese pe

cealaltă. Nu vor să se „consume", nu 
vor să „sufere", nu vor să se îndrepte, 
nu vor să țină pasul cu tehnica și cu 
gîndirea modernă. Vor să muncească șt 
să trăiască așa cum au apucat-o mai de 
demult și consideră că orice schimbare 
nu poate aduce nimic bun pentru ei. 
La aceștia, lipsa simfului autocritic este 
ca o infirmitate morală ; ei nu vor reuși 
să vadă dincolo de perimetrul proprii
lor gînduri și deprinderi, iar cînd cine
va va căuta să le deschidă ochii, îl vor 
privi bănuitori, fără încredere.

Simful autocritic nu este o simplă 
nofiune, ci implică ecouri adinei în 
conștiința noastră ; este, cum am mai 
arătat, un simț moral elementar care 
fine de însăși esența ființei umane ; 
de felul cum el se exercită depinde 
adesea mersul înainte al omului. Dar 
omul activează într-un anumit cadru 
social, în mijlocul unei colectivități. 
Lipsurile lui se răsfrîng deci asupra lu
mii din jur. Nu pot fi indiferenți cei 
din jurul nostru țață de lipsurile noas
tre, deoarece ele se exercită într-un 
proces colectiv, procesul muncii, de
termină climaful locului de muncă, sti
mulează, antrenează sau dimpotrivă de
zorganizează și frînează.

Devenit rational și constructiv, adică 
actionînd în mod cumpănit și pozitiv în 
activitatea zilnică, simful autocritic 
este o energie morală de autentică în
semnătate, un mijloc de selecție rigu
ros și necesar.

Ieri în țară : Vremea s-a răcit. 
Cerul a fost variabil, mai mult 
acoperit in jumătatea de sud a 
tării. A plouat temporar în Olte
nia și sud-vestul Munteniei, iar 
în regiunea muntoasă a nins. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului, la 
ora 14. era cuprinsă între zero 
grade la Joseni și Tg. Neamț și 
11 grade la Săcuieni.

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 martie. In (ară : 
Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale. Vînt slab, pînă 
la potrivit, din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între 2 
grade și 12 grade. în București : 
Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi în creștere.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Alexandru Voitinovici a fost 
revocat din funcția de președinte 
al Tribunalului Suprem.

ADUNĂRI ELECTORALE 
COMUNALE

(Urmare din pag. I) PROPUNERILE
Alți vorbituri, printre care Con

stantin Chirvase, directorul cămi
nului cultural, cooperatorii Con
stantin Podaru, Vasile Botez, Ene 
Constantin și alții s-au referit la 
măsurile ce trebuie luate pentru 
realizarea propunerilor privind ali
nierea gardurilor și construirea 
trotuarelor, chiar in cursul săptă
mânilor viitoare. S-a discutat și 
problema începerii construcției că
minului cultural și a extinderii re
țelei electrice cu 3 kilometri.

Candidații s-au angajat să nu-și 
precupețească eforturile pentru în
făptuirea propunerilor făcute. Asi- 
gurindu-i de tot sprijinul, alegătorii 
au arătat că la 5 martie le vor da 
votul, convinși că îi vor reprezenta 
cu cinste in noul organ local al pu
terii de stat.

ÎNFRĂȚIȚI IN muncă

CETĂȚENILOR DEVIN

FAPTE

Ca și alte localități rurale din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră, comuna Singeorgiu de Mureș 
și-a schimbat mult înfățișarea în 
ultimii ani. Muncind înfrățiți, oa
menii muncii români și maghiari 
au obținut mari realizări in spori
rea producției agricole, în gospodă
rirea și înfrumusețarea satelor. 
Numeroase case noi, ca și construc
țiile de școli, cămine culturale, tro
tuare, electrificarea, arborii plan
tați pe marginea ulițelor arată că 
in această comună trăiesc oameni 
care gospodăresc cu tragere de ini
mă atît acasă la ei cit și în insti
tuțiile și locurile de interes obș
tesc.

Cu prilejul adunării electorale, 
făcînd bilanțul transformărilor în
noitoare din ultimii ani, mai mulți 
candidați și alegători, printre care 
Nicolae Bordaș și Gh. Opriș, au ex
primat hotărîrea cetățenilor de a 
obține noi succese în întărirea și 
dezvoltarea cooperativei agricole de 
producție, in ridicarea nivelului 
gospodăresc-edilitar al comunei. 
Pentru deservirea mai bună a 
populației se va lărgi spațiul desti
nat comerțului cooperatist ; la școa
la generală se vor construi noi săli 
de clasă ; se vor amenaja mai mul
te străzi etc. Alegătorii și-au mani
festat hotărîrea de a vota candida
ta F.D.P. in alegerile de la 5 martie.

La căminul cultural din comuna 
Buhoci, raionul Bacău, a avut loc 
o adunare electorală în cadrul că
reia cei 48 de candidați ai F. D. P. 
s-au întîlnit cu alegătorii. Cu acest 
prilej s-a făcut bilanțul realizărilor 
obținute în gospodărirea comunei, 
arătindu-se că buhocenii au ocupat 
anul trecut locul 11 în întrecerea 
dintre comunele raionului.

Președintele sfatului popular co
munal, Gheorghe Rotaru, candidat 
pentru a patra oară in circumscrip
ția electorală nr. 42, a informat pe 
alegători despre ce se întreprinde 
pentru ca propunerile făcute de ce
tățeni in cursul campaniei electo
rale să fie realizate. De pildă, ce
tățenii din satul Bijghir, împreună 
cu candidații din 19 circumscripții 
electorale, au format echipe speciale 
și au adus din pădure material lem
nos pentru extinderea rețelei elec
trice și construcția podului peste 
pirîul Știrbului. La Buhoci, în sa
tul de centru, unde s-a propus a- 
menajarea de trotuare și mici 
parcuri, candidații Vasile Stoian. 
Anica Ciubotaru și Constanța 
Humă, ajutați de alegători, au pro
curat material lemnos pentru îm
prejmuiri și transportă balast. Pînă 
la 10 martie lucrările vor fi gata.

Gospodinele sînt antrenate și ele 
în această acțiune, pregătind răsa
durile de flori și puieții de pomi ce 
se vor planta pe marginea drumu
rilor. O atenție deosebită se acordă 
gospodăririi instituțiilor satului. Se 
lucrează la împrejmuirea școlii ge
nerale din satul Buhoci, la alinierea 
gardurilor de la sediul C.A.P. și de 
la școlile din satele Buhocel, Dos- 
pinești și Coteni. In satul Coteni se 
studiază posibilitățile de amenaja
re a unui local pentru grădinița de 
copii. Apreciind activitatea obșteas
că a candidaților, numeroși alegă
tori, printre care Constantin Bursuc, 
Anton Miclăuș, Ion Ciubotaru, 
și-au exprimat încrederea că toate 
propunerile făcute cu prilejul adu
nărilor cetățenești vor fi înfăptuite, 
iar comuna lor va deveni tot mai 
frumoasă.

I

SPORT
VOLEI Rapidiștii în 
semifinalele C.C.E., dar...

Revanșa mult așteptată dintre volei
baliștii de la Rapid și campioana O- 
landei, R.V.V. Blokkeer (mult așteptată 
pentru că, se știe, în primul joc, la 
Haga, rapidiștii au suferit o surprinză
toare infrîngere cu 3—2), s-a disputat 
aseară în sala Floreasca. Rapidul a 
cîștigat acum cu 3—0, asigurîndu-și ca-

ASEARĂ LA HOCHEI

România- 
R.F.G. 6-2

Pe patinoarul „23 August" din Ca
pitală s-a disputat aseară întîlnirea 
internațională de hochei pe gheață 
dintre selecționatele României și Re
publicii Federale a Germaniei. Echili
brat în primele două reprize, dominat 
de hocheiștii noștri în final, meciul s-a 
terminat cu scorul de 6—2 (1—1, 1—0, 
4—1) în favoarea echipei României. 
Scorul a fost deschis de oaspeți prin 
Ludwig în minutul 16. Echipa ro
mână a egalat datorită lui Pană (min. 
20) și a preluat conducerea prin Varga 
în minutul 29. In ultima repriză I. 
Szabo a marcat trei goluri și fratele 
său G. Szabo un gol. Cu patru minute 
înainte de sfîrșitul jocului, Hannig a 
înscris al doilea punct pentru echipa 
vest-germană.

Cele două selecționate se vor întîlni 
din nou mîine seară, pe același pati
noar.

Fază din partida de aseară Româ
nia—R F. G.

Foto : S. Cristian

Tîrgul de primăvară
LEIPZIG 1967

lificarea în semifinalele „Cupei campio
nilor europeni".

Din păcate insă, giuleștenii — vrînd 
parcă să „explice" publicului cum au 
pierdut la Haga — au avut una din 
cele mai contradictorii comportări din 
carieră. Și-au adjudecat setul I cu 15—0 
(scor care, desigur, demonstrează o 
netă superioritate), dar în următoarele 
evoluția lor s-a situat deseori la polul 
opus. In setul II, spre exemplu, olan
dezii au condus cu 9—1, 10—2, da
torită mai pufin poate eficacităfii blo
cajului propriu, cit atacurilor slabe și 
dublajelor ca și inexistente ale rapidiș- 
tilor. De mult nu i-am văzut pe Min- 
cev sau pe Chezan, pe Grigorovici sau 
pe Plocon greșind atîfea mingi ușoare 
(servicii, preluări, atacuri). Rapidul a 
luat setul extrem de greu, cu 18—16. 
Nici în ultimul set, care le-a revenit 
cu 15—11, jocul rapidiștilor nu s-a ri
dicat la o valoare deosebită.

Oaspefii, cu o ambiție mai mare de
cît le sînt posibilitățile tehnice, au lă
sat o bună impresie, mai ales prin pu
terea de luptă din finalul setului doi. 
S-au remarcat Koolen și Costandse.

Formafia bucureșteană dă semne vă
dite de oboseală fizică și nervoasă. In 
continuare, misiunea în C.C.E. a expe- 
rimentafilor voleibaliști antrenați de 
Jean Ponova se anunță cu atît mai di
ficilă ,

I. D.

Pe scurt 
de peste hotare

LA NEW YORK a început meciul 
de tenis pe teren acoperit între o 
selecționată a Europei și o combina
tă Australia—America de Sud. După 
prima zi, „combinata” conduce cu 
2—1. Compatriotul nostru Ion Tiriac 
a obținut un frumos succes, învin- 
gîndu-1 cu 6—1, 6—2 pe brazilianul 
Ronald Barnes. John Newcombe 
(Australia) a dispus cu 6—1, 6—3 de 
Manuel Santana (Spania), iar Edison 
Mandario (Brazilia) l-a întrecut cu 
11—9, 6—4 pe Istvan Gulyas (Un
garia).

LA CAMPIONATELE MONDIALE 
DE PATINAJ ARTISTIC de la Vie- 
na au fost desemnați primii laureați. 
Medaliile de aur în proba de perechi 
au revenit cuplului Belousova—Pro- 
topopov (U.R.S.S.), urmat de Glocks- 
huber—Danne (R.F.G.) și Cynthia— 
Ronald Kauffmann (S.U.A.).

niotJ GURAb1
în ziua de 2 martie a. c. a în

cetat din viață tovarășul Ion Gu- 
ran, activist al Partidului Comu
nist Român.

Născut la 18 iunie 1922, într-o 
familie de muncitori, tovarășul Ion 
Guran a lucrat ca ajustor mecanic 
la Brașov. îndată după 23 August 
1944 a devenit membru al U.T.C., 
iar din 1945, membru al Partidu
lui Comunist Român. De atunci, 
timp de peste 20 de ani, a desfă
șurat o activitate neobosită ca acti
vist de partid la Comitetul regio
nal Brașov, îndeplinind între anii 
1955—1958 funcția de secretar ai 
comitetului regional, apoi în a- 
paratul Comitetului Central al 
P.C.R., dăruindu-se cu întreaga pu
tere de muncă realizării sarcinilor 
care i-au fost încredințate. Din a- 
nul 1958 pînă în 1965 a fost mem
bru al Comisiei Controlului de 
Partid. în ultimul timp a fost stu

dent la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu".

Pentru activitatea sa, pusă în 
slujba cauzei revoluției și construc
ției socialiste în patria noastră, a 
fost distins cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Amintirea tovarășului Ion Guran 
va rămîne veșnic vie în inimile 
tovarășilor săi de muncă.

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
SOCIAL-POLITICE 

„ȘTEFAN GHEORGHIU"
DE PE LÎNGA C.C. AL P.C.R.

*
Corpul defunctului va fi depus 

la clubul Academiei de științe so- 
cial-politice „Ștefan Gheorghiu' 
din B-dul Armata Poporului, sîm- 
bătă 4 martie, ora 11,30. Incine
rarea va avea loc în aceeași zi, ora 
13,30, la crematoriul „Cenușa",

(Urmare din pag. I)

riului actualei Angole ; și numele 
„Angola" a supraviețuit virulen
tei acțiuni a colonialiștilor de 
a dezrădăcina tot ceea ce ar putea 
aminti poporului angolez de perso
nalitatea sa. Or, tocmai pe terito
riul fostului regat Ngola, căruia, în 
urma reorganizării și contopirii tri
burilor i-a succedat populația 
Jinga, ocupația militară portugheză 
întîmpină cea mai mare rezistență, 
iar populația scrie una dintre cele 
mai dureroase și mai eroice pagini 
ale istoriei sale. în ofensiva contra 
ocupației militare portugheze, Jin
ga a devenit eroina poporului 
nostru, a devenit un simbol al re
zistenței și unificării poporului an
golez.

Rezistența este foarte veche și 
nu constituie decît continuarea 
luptei seculare a poporului ango
lez contra dominației străine. Ocu
parea militară a Angolei s-a în
cheiat prin decimarea unei părți a 
populației în 1913. în 1922 începe 
ocuparea administrativă a Angolei 
— exproprierea pămînturilor și bu
nurilor, stabilirea sistemului de 
muncă forțată, instaurarea întregu
lui cortegiu al regimului colonial. 
In această țară, cu aproximativ 5 
milioane de locuitori, dintre care 
aproape 300 000 sînt portughezi, 
există trei mari grupuri etnice. în 
extremitatea nordică trăiesc bakon- 
gos (circa 800 000 de locuitori). A- 
ceștia se ocupă cu comerțul și 
agricultura, în special cultivă ar
borii de cafea. Cafeaua, fiind unul 
dintre principalele produse de ex
port ale Angolei (în anul 1963 ex
portul de cafea a ajuns la 110 mi
lioane de dolari), a atras o mare 
afluență de portughezi aici. Podi
șurile din centrul și sudul Angolei, 
cu o climă destul de temperată, 
cu terenuri fertile, reprezintă locul 
de baștină al tribului Umbundu, o 
populație de păstori, agricultori și 
comercianți, în total peste două 
milioane de oameni. Populația Um
bundu se numără printre victimele 
sistemului muncii forțate. Tristețea

și suferințele lor răzbaV&ugestiv în 
cintecele lor melancolice.

între teritoriile populației ba- 
kongo, la nord, și ale tribului Um- : 
bundu, la sud, trăiește tribul Kim- >* 
bundu. Acesta ocupă o vastă su
prafață !n centrul Angolei, unde 
sînt concentrate cele mai mari 
complexe economice din țară.

Din rîndul acestor triburi s-au ri
dicat la luptă mii și mii de oameni 
pentru care cucerirea independen
ței a devenit o cauză sfintă. Pe în
treg teritoriul țării au apărut nu
meroase organizații patriotice. 
Complexitatea situației, căreia tre
buie să-i iacem fată acum, cere

în acest an, Tîrgul 
de primăvară de la 
Leipzig, care are o 
tradiție de peste 800 
de ani, va avea loc 
între 5 și 14 martie 
1967. El se va ține 
sub lozinca : Pentru 
comerț cu lumea în
treagă și pentru pro
gres tehnic. Și, ca 
întotdeauna, el va 
constitui un important 
eveniment în dome
niul comerțului inter
national.

Pe o supratată de 
expunere de aproxi
mativ 350 000 mp, un 
număr de peste 
10 000 de expozanți 
din aproximativ 70 de 
țări vor oieri produ
sele lor cuprinzind 60 
de ramuri. Această 
mare participare in
ternațională și nive
lul tehnic ridicat al 
mărfurilor expuse fac 
din Tîrgul de la Leip
zig o arenă ideală de 
comparație a realiză
rilor pe scară inter
națională. Fiecare 
tehnician și econo
mist își va putea face 
o părere atotcuprin
zătoare asupra ulti
mului stadiu de dez
voltare în cadrul ra
murii sale de specia
litate.

Puternica partici
pare a tării-gazdă — 
Republica Democrată 
Germană — este o 
dovadă a forței eco
nomice în permanen
tă creștere pe care 
țara noastră a atin- 
s-o ca rezultat al 
noului sistem econo
mic de planificare și 
conducere. Numeroa
se produse noi, la cel 
mai înalt nivel tehni- 
co-știintific, constituie 
o dovadă în acest 
sens. Și în acest an 
numeroși producători 
din R.D.G. concurea
ză pentru rîvnita me
dalie de aur a Tîrgu- 
lui de primăvară de 
la Leipzig.

Republica Demo
crată Germană ocu
pă aproximativ două 
treimi din suprafața 
de expunere. O pon
dere deosebită are 
oferta sa mărită de 
instalații și echipa
mente industriale 
complete. Și în con
tinuare figurează în 
prim plan ai expo-

Erich DANZ 
consilier comercial 

al R D.G. la București

notelor sale mașini- 
unelte, produse elec
trotehnice și electro
nice, ca și mecanis
me și utilaje pentru 
automatizarea^ indus
triei. Potrivit politicii 
economice a partidu
lui și guvernului, o- 
ferta R.D.G. va cu
prinde numeroase 
mijloace de raționali
zare cu un înalt nivel 
tehnic.

R.D.G. prezintă nu
meroase noutăți și în 
sectorul bunurilor de 
consum. în principiu, 
oferta R.D.G. în a- 
cest sector este îm
părțită pe ramuri, ur- 
mînd ca astfel să se 
asigure posibilități 
sporite de comparare 
cu produsele altor 
țări.

Expozanții din R.D.G. 
dispun de premise 
bune în legătură cu 
Tîrgul de primăvară 
de la Leipzig. Planul 
economiei naționale 
pe anul precedent a 
fost îndeplinit. în ve
derea pregătirii celui 
de-al VlI-lea Congres 
al Partidului Socialist 
Unit din Germania, 
care se va ține în a- 
prilie 1967, are loc în 
prezent discutarea 
cuprinzătoare și a- 
profundată a proble
melor economiei na
ționale a R.D.G., al 
cărei rezultat își va 
găsi expresia !n lu
crările și hotărîrile 
Congresului privind 
perspectivele econo
mice ale R.D.G., căile 
construirii în conti
nuare a socialismului 
și trecerea la comu
nism. în cinstea Con
gresului, în toate ra
murile economiei na
ționale a R.D.G. a în
ceput o largă între
cere în vederea ob
ținerii de rezultate cît 
mai bune.

Ca și pînă acum, 
R.D.G. acordă o im
portanță primordială 
colaborării economi
ce cu țările socialiste 
frățești. în legătură 
cu aceasta apreciem 
ca deosebit de pozi

tive rezultatele schim
bului de măriuri reali
zat în anul 1966, între 
Republica Socialistă 
România și Republi
ca Democrată Ger
mană. Cota de creș
tere cuprinsă în pro
tocolul pe anul 1967 
este sporită aprecia
bil iață de prevede
rile pe acest an ale 
Acordului comercial 
pe termen lung pînă 
în anul 1970. Sîntem 
încredințați că există 
posibilitatea dezvol
tării și în viitor a li
vrărilor reciproce de 
mărfuri.

Tîrgul de primăva
ră de la Leipzig va 
oieri reprezentanților 
comerțului exterior al 
țărilor noastre însem
nate ocazii de a în
cheia acorduri cu 
privire la export și 
import și va da spe
cialiștilor prilejul de 
a studia programele 
de producție și ofer
tele partenerilor, de a 
găsi căi pentru lăr
girea schimbului de 
mărfuri și a coope
rării.

Ca în fiecare an, 
și în cursul Tîrgului 
de primăvară din a- 
cest an vor avea loc 
numeroase întîlniri 
pe specialități și se
minalii științifice. Prin 
aceasta Tîrgul va de
veni din nou un loo 
al mijlocirii și între
ținerii de contacte, un 
loc al schimburilor 
de informații dintre 
producători, cumpă
rători, oameni de ști
ință și ingineri. O în
semnătate deosebită 
va avea cel de-al 
doilea Congres Știin
țific, care se va tine 
în zilele de 8—10 
martie 1967 pe tema : 
„Noi direcții de dez
voltare în producția 
de materiale din fibre 
chimice, inclusiv a 
instalațiilor pentru 
producerea și prelu
crarea lor".

Urăm tuturor vizi
tatorilor din Republi
ca Socialistă Româ
nia, oamenilor de ști
ință, lucrătorilor din 
comerțul exterior, in
ginerilor, tehnicieni
lor și turiștilor succe
se și o ședere plăcu
ta la Leipzig.

Plecarea delegației guvernamentale române 

la Tîrgul internațional de la Leipzig
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

plecînd în R. D. Germană, o de
legație guvernamentală română 
condusă de Constantin Scarlai, 
ministrul industriei chimice, care 
va participa la deschiderea ediției 
din primăvara acestui an a Tîrgu
lui internațional de Ia Leipzig.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de Aurel Vijoli, ministru! 
finanțelor, Victor lonescu, preșe
dintele Camerei de Comerț, ad
juncți ai ministrului industriei

chimice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

*
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Berlin. Pe aeroport oaspeții au 
fost înt.împinați de Gunter Wys- 
chofsky, ministru) industriei chi
mice al R.D.G., și de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

evoluție, colonialiștii portughezi au 
răspuns cu noi contramăsuri. în 
Angola au fost trimiși aproximativ 
60 000 de soldați. Acestora li se 
adaugă colonii înarmați de auto
rități. Guvernul de la Lisabona a 
anunțat recent o creștere conside
rabilă a bugetului militar, de la 
46 milioane la 67 milioane de 
lire sterline, și o nouă sporire a 
contingentelor forțelor armate. Dar 
Portugalia nu acționează izolat 
Principalii săi aliați din N.A.T.O. Ii 
acordă sprijin financiar, politic, 
diplomatic și, în special, militar. 
Fără acest sprijin Portugalia ar fi 
incapabilă să facă fată luptei de

belgian ; a bauxitei cu participa
rea capitalului francez. Acestora li 
se alătură acum exploatările de 
petrol In Luanda de către PE- 
TRANGOL cu o mare participare 
de capitaluri americane. Angolezii 
vor să iasă din această noapte a 
dominației coloniale, să dispună 
ei înșiși, de bogățiile solului și 
subsolului țării lor. De aceea s-au 
ridicat la lupta armată.

Fără îndoială, organizării milita
re în interiorul tării i se acordă o 
atenție deosebită. De aceea a 
fost desfășurată o muncă susținută 
pentru formarea de cadre politico- 
militare. In zonele eliberate are loc

Dreptul la libertate 
și demnitate

însă o organizație unică, cu ca
racter național, superioară celor 
tribale. Lupta noastră armată, de 
la declanșarea căreia s-au împli
nit, în februarie, șase ani, intră în
tr-o nouă fază. Cei șase ani au 
fost ani de crîncenă încleștare cu 
un dușman bine înarmat. Raportul 
de forțe se schimbă însă. Acum 
lupta de eliberare se desfășoară 
pe trei fronturi : frontul din provin
cia Cabinda, frontul de sud-est si
tuat în apropiere de granița cu 
Zambia și frontul de nord. Existența 
acestor fronturi este o dovadă con
cludentă a amploarei luptei de eli
berare a poporului angolez. Situa
ția deschide reale perspective 
pentru atingerea unui obiectiv deo
sebit de important : extinderea in
surecției armate în întreaga țară.

încercînd să Împiedice această

eliberare caie se intensifică zi de 
zi nu numai în Angola, dar și în 
Guineea (portugheză) și Mozam- 
bic. Am putea spune că Portugalia 
încearcă să apere în Angola nu 
numai propria ei prezență, ci și 
interesele monopolurilor străine 
implantate aici. Angola dispune de 
imense bogății. Prin exploatarea 
acestora, a poporului angolez, 
care constituie o mînă de lucru 
ieftină, monopolurile occidentale 
realizează venituri fabuloase. Con
dițiile avantajoase oferite de slste 
mul muncii forțate au pus în va
loare bogățiile uriașe ale subsolu
lui angolez, lăcînd din Angola un 
teren de atracție a capitalului 
străin. Astfel, exploatarea diaman
telor se face cu participarea capi
talului britanic ; exploatarea cu
prului cu participarea capitalului

o susținută activitate în vederea 
reconstrucției țării. Au fost tăcuți 
pași însemnați în domeniul Invă- 
țămîntului și al alfabetizării, al a- 
sistenței sanitare, al aprovizionării 
populației cu medicamente și ali
mente ; se creează instituții noi, se 
pun bazele unei administrații de
mocratice a poporului angolez. Un 
loc important îl ocupă în prezent 
dezvoltarea agriculturii, domeniu 
in care se inițiază lucrări speciale 
pentru a putea furniza detașamen
telor Mișcării de eliberare necesa
rul în alimente. Toate acestea im
plică eforturi mari. Desigur, drumul 
ce trebuie parcurs în perioada ur
mătoare este lung și anevoios, dar 
numai printr-o luptă susținută, 
prin sacrificii vom reuși să cuce
rim dreptul nostru sacru la liber
tate, la demnitate.



viața internațională
Siria a obtinut 
cîștig de cauză
• încheierea unui acord cu compania 
Iraq Petroleum • Taxele de tranzit 
vor fi revizuite

După cum transmit agențiile de 
presă, la 2 martie, între guvernul 
sirian și „Iraq Petroleum Com
pany* a fost încheiat un acord în 
virtutea căruia a fost reluat tran
zitul petrolului irakian spre por
turile mediteraniene Banias (Siria) 
și Tripoli (Liban).

Conflictul dintre Siria șl „Iraq 
Petroleum* a izbucnit în toamna 
anului trecut ca urmare a refuzu
lui companiei de a spori taxele 
cuvenite statului sirian pentru fo
losirea conductelor de petrol ce-i 
străbat teritoriul. „Iraq Petroleum*, 
care acționează cu capital englez, 
olandez, francez și american, a

La începutul lunii aprilie

Reuniune a unor 
șefi de state africane

CAIRO 2 (Agerpres). — Cotidia
nul „Al Ahram" anunță că la 3 a- 
prilie urmează să aibă loc la Cairo 
o reuniune a șefilor statelor 
R.A.U., Algeria, Guineea, Mali, 
Tanzania, Congo-Brazzaville și 
Mauritania, țări care au rupt re
lațiile diplomatice cu Marea Bri- 
tanie în anul 1965.

Potrivit aceluiași ziar, cei 7 șefi 
de state vor lua în discuție even
tualitatea reluării relațiilor diplo
matice cu Anglia, precum și mij
loacele de a se sprijini mai in
tens mișcările de eliberare națio
nală din Africa.

reușit, prin diferite tertipuri, să e- 
ludeze prevederile acordului în
cheiat cu guvernul sirian în 1956 
și să sustragă mari sume cuvenite 
Siriei. După întreruperea transpor
tului petrolului irakian prin cele 
două conducte (12 decembrie 
1966) ea a respins propunerile 
menite să ducă la satisfacerea 
pretențiilor legitime ale Siriei, e- 
xercitînd puternice presiuni asu
pra guvernului de la Damasc pen
tru a-1 sili să bată în retragere. 
Timpul însă n-a lucrat în favoarea 
lui l.P.C. In Siria, Irak, Liban și 
în alte țări ale lumii arabe a luat 
naștere o largă mișcare de protest 
împotriva manevrelor companiei, 
s-au înmulțit glasurile care cer li
chidarea dominației monopolurilor 
străine și naționalizarea petrolului 
arab. Blocarea celor două con
ducte a redus simțitor veniturile 
companiei. Sub presiunea acestor 
factori, a ultimatumului dat de gu
vernul irakian, l.P.C. a fost nevoită 
să dea înapoi. în comunicatul dat 
publicității joi de „Iraq Petroleum 
Company* se precizează că acor
dul încheiat Ia Damasc la 2 mar
tie prevede o revizuire a modului 
de stabilire a taxelor de tranzit. Ea 
a acceptat o revizuire a conturi
lor pe perioada 1956—1965, care 
au făcut, de altfel, obiectul recla- 
mației guvernului sirian. O dată 
cu reluarea scurgerii petrolului pe 
conductele ce fac legătura între 
Irak și Mediterană, guvernul si
rian a anulat și decretele privind 
confiscarea bunurilor companiei 
„Iraq Petroleum*.

Prevederile acordului arată că 
acesta constituie un succes al 
luptei duse de Siria, care în ciu
da presiunilor exercitate asupra 
ei de către companie și-a apărat 
cu fermitate drepturile, reușind să 
obțină cîștig de cauză.

După alegeri

Prima sesiune 

a parlamentului 
brazilian

BRASILIA 2 (Agerpres). — Noul 
parlament al Braziliei, ales anul 
trecut la 15 noiembrie, care se con
voacă, potrivit constituției, cu două 
săptămîni înaintea alegerii preșe
dintelui țării, și-a început miercuri 
lucrările în prima sa sesiune'ordi
nară. Castelo Branco, președintele 
Braziliei, a prezentat în fața celor 
475 de parlamentari un bilanț 
asupra mandatului său pe care-1 
exercită, cu titlu provizoriu, de trei 
ani și care expiră peste 15 zile.

In actuala compoziție a Parla
mentului brazilian, Camera Depu- 
taților reunește 277 de reprezen
tanți ai partidului de guvernămînt 
A.R.E.N.A. (Alianța pentru renova
re națională) și 142 de deputați ai 
M.D.B. (Mișcarea democratică bra
ziliană), singurul partid oficial al 
opoziției. în Senat proporția este 
de 48 și respectiv 18 senatori: Cele 
două partide ar putea avea un se
rios concurent în mișcarea de opo
ziție pe care fostul guvernator a) 
statului Guanabara, Carlos Lacerda, 
urmărește să o înjghebeze cu aju
torul lui Juscelino Kubitschek, fost 
președinte al Braziliei.

UN INTERVIU AL LUI 
FAM VAN DONG
HANOI 2 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția VNA, Fam 
Van Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, răspunzînd la întrebarea 
lui Jacques Moaiic, corespondentul 
agenției France Presse Ia Hanoi, 
dacă este de actualitate declarația 
ministrului afacerilor externe al 
R. D. Vietnam că „numai după în
cetarea necondiționată a bombar
damentelor și. a tuturor acțiun'lor 
de război împotriva R. D. Vietnam 
ar putea avea loc convorbiri între 
R.D.V. și S.U.A.", Fam Van Dong. 
a declarat: Nu, ea nu este de 
actualitate, din cauză că agresorii 
americani își continuă escaladarea, 
lansînd astfel o sfidare publică 
conștiinței universale a popoare
lor.

întrebat dacă se au în vedere 
într-o primă fază a negocierilor 
convorbiri bilaterale între Statele 
Unite și guvernul R.D.V. și, si
multan, începerea unor convorbiri 
între Statele Unite și Frontul Na
țional de Eliberare, premierul Fam 
Van Dong a răspuns : Washingto
nul este acela care trebuie să se 
pronunțe.

în încheierea interviului, răspun
zînd la întrebarea : „în eventuali
tatea unor convorbiri, care ar pu
tea fi conținutul și amploarea lor 
ținînd seama că poziția în patru 
puncte pe care ați definit-o în a- 
prilie 1965 rămîne baza „soluției 
politice celei mai concrete a pro
blemei vietnameze" ?, Fam Van

Dong a spus : Cu începere din a- 
prilie 1965, viața nu numai că con
firmă, dar și demonstrează teme
iul și soliditatea poziției noastre în 
patru puncte. Trebuie neapărat 
plecat de la acest punct dacă se 
dorește cu adevărat o soluție care 
să răspundă aspirațiilor legitime 
ale poporului nostru : independen
ță, suveranitate, unitate și integri
tate teritorială. Acestea sînt drep
turile noastre naționale fundamen
tale, consfințite solemn prin acor
durile de la Geneva cu privire la 
Vietnam.

Probleme centrale ale Africii
în dezbaterea Conferinței
de la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
Consiliul Ministerial al Organiza
ției Unității Africane, a cărui se
siune se desfășoară în capitala etio
piana, și-a continuat activitatea 
prin dezbateri în cadrul comitete
lor specializate. Referindu-se la 
discuțiile din Comitetul Politic, pe 
marginea raportului „celor 5“ în 
legătură cu problema rhodesiană, 
Mohamed Sahnoun, secretarul ge
neral-adjunct al O.U.A., a relevat 
reprezentanților presei prezenți la 
Africa Hali că delegații africani 
„găsesc guvernul englez vinovat de 
perpetuarea regimului rasist de la 
Salisbury". Sahnoun a adăugat, 
totodată, că participanții la actua
lele lucrări cer Marii Britanii să 
întreprindă pași eficienți, inclusiv 
folosirea forței, împotriva regimului 
lui Smith.

SALVADOR 

inaintea alegerilor 
prezidențiale

SAN SALVADOR 2 (Agerpres).— 
Aproximativ 1 200 000 de alegători 
din Salvador vor fi chemați dumi
nică în fața urnelor pentru a ale
ge pe noul președinte al țării. Ei 
vor trebui să se pronunțe asupra 
unuia din cei 4 candidați la succe
siunea actualului președinte, Julio 
Adalberto Rivera. Din partea parti
dului „Coaliția națională" de gu
vernămînt candidează ministrul de 
interne, colonelul Fidel Sanchez 
Hernandez, cunoscut pentru orien
tarea sa de dreapta. Partidul demo- 
crat-creștin susține candidatura lui 
Abraham Rodriguez, care a declarat 
într-un program televizat că, în ca
zul în care va obține victoria, pri
mul său act politic va fi de a decla
ra „persona non grata* pe ambasa
dorul S.U.A. în Salvador, pe care l-a 
acuzat de intervenție în treburile 
interne ale țării. Din partea forțe
lor de stînga, grupate în partidul 
„Acțiunea renovatoare", candidea
ză dr. Fabio Castillo, fost rector al 
Universității din Salvador. Cel 
de-al patrulea candidat este Alvaro 
Martinez, susținut de „Partidul 
popular salvadorian". Acesta din 
urmă, remarcă agenția France 
Presse. a fost directorul unei com
panii comerciale și nu evită să-și 
afirme deschis opiniile sale de ex
tremă dreaptă.

Delegația guvernamentală română 
îsi continuă vizita in Anglia

LONDRA 2. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite: 
Delegația guvernamentală română, 
condusă de Roman Moldovan, vi • 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, a 
făcut o vizită joi la Consiliu] pen
tru cercetări științifice al Marii 
Britanii. Membrii conducerii consi
liului au prezentat oaspeților dife
rite aspecte ale activității acestui 
organism științific.

în aceeași zi, Roman Moldovan 
și alți membri ai delegației au fă
cut o vizită la sediul Confedera
ției industriei britanice. Oaspeții 
români s-au interesat de diferite

probleme privind legăturile exis
tente între cercetările științifice și 
formele folosite pentru aplicarea 
lor în industria din Marea Brita
nic și au împărtășit din experien
ța țării noastre în ce privește for
mele de organizare a cercetărilor 
științifice.

Alți membri ai delegației româ
ne au vizitat marea firmă „Elliot 
Automation Ltd", care efectuează 
cercetări științifice și construcții de 
.calculatoare electronice de diferite 
tipuri,’ Consiliul cercetărilor agri
cole, care sprijină și dirijează ac
tivitatea științifică a numeroase in
stitute britanice de cercetare în do
meniul agriculturii.

japonia A început ofensiva 
de primăvară a oamenilor muncii
MITINGURI Șl DEMONSTRAȚII IN PESTE 100 DE ORAȘE

TOKIO 2 (Agerpres). — Sub lo
zinca luptei, pentru majorarea sa
lariilor, garantarea în întreaga țară 
a unui salariu minimal, pentru a- 
părarea drepturilor oamenilor mun
cii, împotriva creșterii prețurilor, 
joi au început în Japonia tradițio
nalele acțiuni de primăvară ale oa
menilor muncii. După cum a anun
țat Consiliul General al Sindicate
lor din Japonia (SOHYO), la pri
mele acțiuni din această primăva
ră au luat parte aproape 700 000 de

muncitori. In peste 100 de orașe ale 
țării au avut loc mitinguri și de
monstrații.

La mitingul ce a avut loc joi sea
ra la Tokio au luat parte aproape 
6 900 de muncitori, membri ai sin
dicatelor din capitala japoneză. Au 
luat cuvîntul reprezentanți ai Con
siliului General al Sindicatelor din 
Japonia, ai P.C. din Japonia, pre
cum și ai Partidului Socialist.

După miting a avut loc o de
monstrație pe străzile capitalei.

LA ÎNTiLNIREA DE LA STOCKHOLM

Tentative de apropiere 
între „cei șase“ și „cei șapte"

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Sub președinția ministrului suedez 
al comerțului, Gunnar Lange, joi 
s-a deschis la Stockholm cea de-a 
24-a sesiune a Consiliului ministe
rial al Asociației europene a libe
rului Schimb (A.E.L.S.). La această 
sesiune, care va dura două zile, 
participă-16 miniștri din cele 7 țări 
membre — Anglia, Suedia, Dane
marca, Norvegia, Elveția, Austria 
și Portugalia, precum și din Fin
landa, care este membră asociată. 
Problema principală care va fi dis
cutată se referă la raporturile din
tre A.E.L.S. și Comunitatea econo
mică europeană. Ea va fi abordată 
vineri, cînd ministrul de externe 
britanic, George Brown, va expune 
rezultatele sondajelor premierului 
Harold' Wilson în legătură cu șan
sele aderării Angliei la Piața co
mună.

Deschizînd ședința, Lange, care 
s-a referit la tentativele de apro
piere cu C.E.E., a declarat că „cea 
mai mare problemă a noastră n-a 
fost rezolvată". Se știe că, cu doi 
ani în urmă, conducătorii A.E.L.S., 
determinați mai ales de Anglia, au

lansat un apel Pieței comune în 
vederea unei eventuale fuziuni în
tre cele două organisme economice 
rivale vest-europene. După ce și-a 
exprimat îngrijorarea față de per
sistența scindării Europei occiden
tale, Lange a readus din nou în 
discuție problema integrării vest- 
europene. Potrivit anumitor surse 
suedeze, Gunnar Lange ar inten
ționa să întreprindă în curînd, în 
calitate de președinte în exercițiu 
al Consiliului A.E.L.S., un turneu 
prin capitalele celor șase țări mem
bre ale Pieței comune. O astfel de 
inițiativă ar fi fost aprobată de 
Consiliul nordic. Totuși, anumite 
cercuri suedeze manifestă rețineri 
față de intenția lui Lange.

Prima ședință a sesiunii a fost 
consacrată în special raportului de 
activitate al secretarului general, 
John Coulson.

PREȘEDINTELE DE GAULLE
* PRIMIT PE
AMBASADORUL ROMÂNIEI

PARIS 2 (Agerpres). — După 
cum anunță A.F.P., președintele 
Franței, generalul de Gaulle, a 
primit joi după-amiază, la Palatul 
Elysee, pe Victor Dimitriu, amba
sadorul României în Franța.

în cursul ședințelor de miercuri 
după-amiază, delegații au exami
nat situația coloniilor portugheze 
și poziția guvernului de la Preto
ria în contextul relațiilor inter- 
africane. Membrii Comitetului Po
litic au relevat că guvepnul Re
publicii Sud-Africane condus’-t^e 
Vorster adăpostește și instruiește ■ 
pe teritoriul acestei țări detașa-' 
mente de mercenari pe care inten
ționează să-i folosească împotriva 
mișcării de eliberare națională, 
precum și în alte părți ale Africii, 
în sprijinul colonialiștilor. Referitor 
la situația din coloniile portugheze, 
delegații africani au arătat că în 
ultimul timp trupele colonialiste au 
trecut la represiuni masive împo
triva forțelor patriotice.

Joi au continuat dezbaterile în- * 
Comitetul politic, unde a fost pre- l 
zentat raportul Comitetului O.U.A. 
pentru coordonarea ajutorului des
tinat mișcărilor de eliberare na
țională din Africa. Au avut loc 
dezbateri privind situația din teri
toriile aflate încă sub dominația 
spaniolă și din Somalia Franceză.

în Comitetul pentru problemele 
bugetare și administrative a fost 
prezentat proiectul de statut al 
unui Tribunal administrativ al 
O.U.A., precum șl proiectul privind 
stabilirea bugetului pe anul 1967— 
1968. Din surse apropiate confe
rinței s-a aflat că au fost stabilite 
cifrele de buget, ele urmînd să fie 
prezentate în cadrul ședinței ple
nare.

GUATEMALA
De la stare 
de asediu 
la... stare 
de urgentă

GUATEMALA 2 (Agerpres). — 
în Guatemala starea de asediu de
cretată la 2 noiembrie anul trecut 
a fost înlocuită cu starea de ur
gență. Autoritățile civile preiau 
astfel puterile de la cele militare, 
în același timp continuă să fie in
terzise activitățile politice și să ră- 
mînă în vigoare interdicțiile impu
se presei.

Sindicatele britanice 
și politica de 
austeritate

LONDRA 2 (Agerpres). — întru
niți joi la Londra în cadrul unei 
consfătuiri, liderii a 155 de sindi
cate britanice, reprezentînd apro
ximativ 9 milioane de muncitori, 
au aprobat hotărîrea Consiliului 
General al T.U.C. de a se opune 
politicii guvernamentale de înghe
țare a salariilor.

Secretarul general al T.U.C., 
George Woodcock, a subliniat că 
membrii sindicatelor britanice nu 
recunosc măsurile restrictive apli
cate de guvernul Wilson în dome
niul salariilor și că sînt hotărîți să 
acționeze în sprijinul revendicări
lor lor.

COMUNICATUL COMUN 
SOVIETO-ETIOPIAN
MOSCOVA 2 (Agerpres). — T 

comunicatul comun dat publicității 
după încheierea vizitei făcute în 
Uniunea Sovietică de împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, se subli
niază satisfacția pentru evoluția 
relațiilor dintre cele două țări, ex- 
primîndu-se dorința ca acestea să 
fie dezvoltate pe baza egalității în 
drepturi, a respectului reciproc și 
a neamestecului în treburile inter
ne. Părțile au constatat că într-o 
serie de probleme internaționale 
importante părerile lor coincid sau 
sînt apropiate. în comunicat se 
exprimă profunda îngrijorare a 
celor două părți față de situația 
din Vietnam. Ele s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a răz
boiului din Vietnam, pentru recu
noașterea necondiționată a drep
tului inalienabil al poporului viet
namez de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec străin.

N. Podgornîi și A. Kosîghin au 
acceptat invitația împăratului Haile 
Selassie I de a vizita Etiopia.

★

ANKARA 2 (Agerpres). — îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, a 
sosit joi într-o vizită oficială la 
Ankara, unde va avea întrevederi 
cu conducătorii turci. Cu acest pri
lej vor fi abordate probleme inte- 
resînd cele două țări, precum și 
probleme ale politicii internațio
nale, printre care situația din sud- 
estul Asiei.

„CAPITALA E...

■ CONAKRY. Postul de ra
dio „Vocea revoluției* a di

fuzat miercuri un decret al pre
ședintelui Guineei, Seku Ture, 

prin care s-a anunțat remanie
rea guvernului. Din viitorul 
guvern, care va cuprinde 25 
portofolii, vor face parte 12 noi 
miniștri. Lansana Beavogui, mi
nistru al afacerilor externe, și 
generalul Diallo Lansanna, mi
nistrul apărării, își vor păstra 
funcțiile.
M BRUXELLES. O comisie a 

„Parlamentului European* a 
examinat miercuri, la Bruxelles, 
cererea Turciei de asociere de
plină la Piața comună după 
trecerea unei perioade de tran
ziție de cinci ani. Comisia a a- 
juns la concluzia că cererea Tur
ciei trebuie satisfăcută înainte 
de expirarea întregii perioade 
de tranziție, care este de zece 
ani.

■ TEHERAN. Joi a fost sem
nat noul acord comercial 

pe termen lung între U.R.S.S. și

ADEN — Pentru a treia zi con
secutiv, întregul Aden a fost pa
ralizat joi de greva generală 
declarată marți, în semn de do
liu, după asasinarea celor trei 
fii ai secretarului general al 
Frontului de eliberare a sudului 
ocupat al Yemenului (FLOSY). 
Instituțiile publice, băncile, ma
gazinele au rămas închise, iar 
transporturile complet suspen
date. în cele trei zile au ayut 
loc o serie de incidente, în 
cursul cărora au murit șapte 
persoane și au fost rănile alte 
26. In fotografie : demonstranți 

pe străzile Adenului

Iran, care prevede sporirea de 
2,5 ori a schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări.

■ PARIS. Sub auspiciile dele
gației permanente a Repu

blicii Socialiste România la 
UNESCO, joi a avut loc la clu

bul UNESCO din Paris, pre
zentarea filmului românesc 
„Duminică la ora 6".

■ WASHINGTON. Comisia 
pentru energie atomică a

S.U.A. a anunțat că la 2 mar
tie, Ia poligonul din Nevada, a 
fost efectuată o explozie nu
cleară subterană. Aceasta a fost 
a șasea explozie nucleară sub
terană efectuată în S.U.A. de Ia 
începutul anului.
JM LUXEMBURG. Potrivit n- 

nui comunicat publicat Ia 
Luxemburg, președintele înal
tei Autorități a Cărbunelui și 
Oțelului (C.E.C.O.), Dino del 
Bo, a demisionat joi pentru mo
tive de sănătate din funcțiile ce 
le deținea.

In luptă cu apele Angarei
Construcția lanțului de centrale 

hidroelectrice de pe Angara conti
nuă in ritm rapid, scrie ziarul 
„Pravda". Zilele trecute pe șantie
rul celei de-a treia centrale din a- 
cest lanț — cea de la Usti-Ilimsk — 
a avut loc un eveniment important i 
apele vijeliosului rîu au fost zăgă
zuite. Încă în toamnă constructorii 
începuseră amenajarea unui dig și 
a unui batardou care înaintau trep
tat de pe cele două maluri ale An
garei. Rămăsese o porțiune îngustă 
prin care apa își mai putea croi 
drum. Asaltul ei a început la mie
zul nopții. Sufla un vint pătrunză

tor și temperatura scăzuse la mi
nus 40 de grade. Zeci de autobas
culante puternice, venind în șir ne
întrerupt, își răsturnau în albia 
rîului încărcătura de bolovani. 
Pe măsură ce digul creștea in 
înălțime, viteza apei sporea tot 
mai mult. Constructorii n-au oprit 
insă nici o clipă lupta împotriva 
forței valurilor. La ora 11 dimi
neața Angara a fost complet zăgă
zuită. In albia ei se turnaseră 
107 000 metri cubi de stincă. O eta
pă importantă a construcției hidro
centralei de la Vsti-Ilimsk a fost 
încheiată.

LA ȘAPTE LEGHE"
«Seringueros» (cule

gători de cauciuc) și 
«castaneros» (culegători 
de castane) — două 
categorii de munci
tori, în majoritate in
dieni — se află acum 
în atenția unor cercuri 
ale opiniei publice bo
li viene.

în departamentele 
Santa Cruz și Beni, din 
sud-estul Boli viei, în 
plină junglă, există 
plantații pe care in
dienii sînt condamnați

— după cum se expri
mă ziarul elvețian „Die 
Tat" — „la muncă sil
nică pe viață". înrobi-

notă

■ KESON. O nouă ședință a 
ofițerilor de securitate al 

Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea a avut loc la pro

punerea părții coreeano-chine- 
ze, care a protestat în legătură 
cu recentele acte de provocare 
săvîrșite de americani în zona 
de securitate comună.

■ ULAN BATOR. Agenția 
Monțame anunță că a fost 

realizat un acord cu privire la 
stabilirea de relații diplomatice, 

la rang de ambasadă, între R.P. 
Mongolă șl Grecia. Pe de altă 
parte, ministrul de externe 
australian, Paul Hasluck, a de
clarat în parlament că guvernul 
țării sale a adoptat hotărîrea de 
a stabili relații diplomatice cu 
Republica Populară Mongolă.
M PEKIN. Miercuri a fost des- 
““ chisă la Pekin o expoziție 
industrială daneză. Aceasta este 
una dintre cele mai mari expo
ziții industriale organizate în 
străinătate de Danemarca. Prin
tre exponatele ei, care ocupă o

suprafață de aproximativ 3 600 
metri pătrați, se află mașini elec
trice și produse ale industriei 
electronice.

■| BONN. în cadrul vizitei 
■“ sale la Bonn, secretarul ge
neral al N.A.T.O., Manlio Bro- 
sio, a avut joi o serie de între
vederi cu cancelarul Kurt Georg 
Kiesinger, cu ministrul finanțe
lor, Franz Josef Strauss, pre
cum și cu alte oficialități vest- 
germane.

MB RABAT. Joi au avut loc In 
“ Maroc festivități organizate 
cu prilejul aniversării a 11 ani 
de la cucerirea independenței. 
In întreaga țară au fost orga
nizate adunări și mitinguri in 
memoria celor care au căzut 
pentru eliberarea Marocului.

■I CAPETOWN. Primul mi- 
™ nistru al Rhodesiei, Ian 
Smith, a sosit „într-o scurtă 
vizită" la Capetown (R.S.A.).

Furtuna Care s-a abătut zilele trecute 
asupra teritoriului R. F. a Germaniei 
a provocat numeroase avarii clădiri

lor din orașul Bayreuth

rea lor merge atît de 
departe, îneît loturi u- 
riașe de pămînt sînt 
vîndute împreună cu 
muncitorii care lucrea
ză pe ele. Aceasta pen
tru că latifundiarul se 
consideră, și este consi
derat și de alții, drept 
proprietarul muncitori
lor și al membrilor lor 
de familie. Sute și sute 
din acești indieni nu 
primesc nici un salariu 
pentru munca lor grea 
și’.în condiții extrem 
de dăunătoare. Ei sînt 
obligați să muncească 
pentru hrana mizeră pe 
care o primesc din 
«tienda» (magazinul) 
stăpînului. Nici femeile 
nu sînt exceptate de la 
munca fizică grea. 
Muncitorii sînt menți
nuți într-o totală igno
ranță, fiind în marea 
lor majoritate analfa- 
beți. Singura lege va
labilă aici este mina 
grea a stăpînului sau a 
administratorului său.

La sfîrșitul anului 
trecut trei muncitori au
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evadat din acest iad 
verde. Ei n-au ajuns 
însă departe. în locali
tatea Conception, au 
fost prinși de poliție — 
și ea în slujba «hacien- 
dado»-ului (latifundia
rului) — și aduși legați 
la locul lor de muncă. 
Un alt muncitor fugar, 
prins și el de satrapii 
patronului, a fost le
gat de un copac în 
plină junglă și lăsat 
pradă foametei și fia
relor. După trei zile 
însă, indianul a fost 
descoperit și eliberat de 
un vînător. Prin inter
mediul lui, în capitala 
țării, La Paz, au deve
nit cunoscute condițiile 
în care sînt constrînși 
să trăiască și să mun
cească culegătorii de 
cauciuc și castane.

Organizația sindicală 
Confederacion de Tra- 
bajadores de Fabri- 
cos (Confederația mun
citorilor din fabrici) a 
înaintat un protest gu
vernului cerînd „lichi
darea acestei rămășițe 
a sclaviei".

„Acum — scrie „Die 
Tat" — rămîne de vă
zut dacă și cînd se vor 
introduce schimbări în 
favoarea «seringueros» 
și «castaneros». Pentru 
că în junglă nu exis
tă un .comitet sindical, 
iar capitala e... la șapte 
leghe".

G. DASCALU


