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Un principal furnizor de produse pentru chimizarea agriculturii: Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra 
Neamț Foto : R. Costin

ÎN ZIARUL DE 
AZI :■ Foileton — 
Renunț la funcția 
de Făt-frumos... 
■ Cum a acțio
nat, după ple
nara din decem
brie, colectivul 
uzinei de vagoa
ne Arad, împo
triva rebutu
rilor?! Și tere
nurile în pantă 
pot fi o bogată 
sursă devenituri

Interviu cu acad. 
Caius IACOB

i

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini cunoaște defecțiunile 
de pe șantierul Fabricii de motoare 
electrice Pitești.

DE CE NU LE ÎNLĂTURĂ ?
I

în construcție la

Brazi UN IMP0R-
TA NT OBIECTIV

INDUSTRIAL

opinii ISTORIA
lecție de

9

O situație „la zi“ întocmită de 
Sucursala regională Argeș a Băncii 
de Investiții consemnează stadiul 
nesatisfăcător al lucrărilor pe șan
tierul Fabricii de motoare electrice 
din Pitești (titular de investiții: 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini. Constructor : între
prinderea de construcții industriale 
și montaje Brașov). în primele 
două luni ale anului s-a realizat 
numai 2,4 la sută din planul anual

de investiții. Nici rezultatele din 
prima decadă a lunii martie nu re
flectă o îmbunătățire accentuată a 
activității șantierului, ritmul de 
execuție continuînd să se mențină 
lent. Și trebuie precizat că la Pi
tești primăvara a intrat în dreptu
rile ei de aproape trei săptămîni.

Nu au existat condiții ca lucră
rile de construcție a fabricii să se 
desfășoare în ritm normal ? Au fost 
puși titularul de investiții și con-

SUGESTII
pentru dezvoltarea
mecanicii în peisa
științei românești

Deși prin ecuațiile 
și legile sale poate 
părea aridă, meca
nica are totuși poe
zia sa, iar aplicațiile 
sale sînt extrem de 
vaste ; le întîlnim la 
tot pasul, de la tic- 
tacul ceasornicului, 
la zumzetul avionu
lui, de la simpla ba
lanță pînă Ia semna
lele sateliților. Dis
ciplină cu vaste re
zonanțe, ea 
prezentă în tot 
ne înconjoară : 
procent de 50 
sută din eforturile 
întreprinse în dome
niul cercetării știin
țifice pe plan mon
dial sînt concentrate 
în domeniul 
nidi.

Pentru a 
cîteva din preocu
pările mecanicieni- 
lor romani, ne-am 
adresat acad. Calus 
Iacob, șeful catedrei 
de malematică-me- 
canică, din cadrul 
facultății cu același 
nume a Universității 
București.

îniățișa

meca-

este

Siluete în . cartierul Tiglina din Galați
Foto : Gh. Vinlllă

structorul să facă ceva neobișnuit, 
foarte complicat ? Nicidecum. Vo
lumul de lucrări pe .1967 a fost 
cunoscut din timp. Documentația 
tehnică a fost predată atunci cînd 
era nevoie. Pe șantier au fost asi
gurate utilajele de construcții ne
cesare. Cît privește investiția res
pectivă, ea nu constituie un prim 
examen pentru minister și între
prinderea constructoare. Prin ur
mare, rămînerile în urmă nu sint 
determinate de cauze obiective, ci 
de slaba răspundere dovedită la 
începutul demarării lucrărilor și 
pe parcursul execuției lor de către 
cei însărcinați să realizeze această 
investiție.

Concret, care este situația pe 
șantier ? Cercetînd graficele de 
execuție, întocmite abia in februa
rie, rezultă că la majoritatea obiec
tivelor există intîrzieri. La prin
cipalele obiective nu s-a realizat 
decît jumătate din volumul de lu
crări prevăzute în grafice. Opera
țiile de închidere laterală a halei 
de micromotoare, de pardosire a 
acesteia, ca și lucrările de instala
ții și de montare a căii de depla
sare a podurilor rulante nu au fost 
terminate. Alte lucrări prevăzute 
în plan, cum sînt turnarea plan- 
șeului pentru parter și. etajul I la 
complexul administrativ, compar
timentarea și închiderea unor 
obiective, turnarea unor fundații 
etc;, au rămas înscrise doar în 
grafic. în perioada care s-a scurs 
din acest an au rămas neexccutate 
lucrări în valoare de peste 1 200 090 
lei, parte din ele importante pen
tru grăbirea punerii în funcțiune 
a fabricii. După cum apreciază spe
cialiștii de la Sucursala regională 
a Băncii de Investiții, rămînerile 
în urmă vor fi greu de recuperat, 
vor necesita mari eforturi. în plus, 
ele pun sub semnul întrebării res
pectarea termenului de dare în 
funcțiune a primelor capacități ale 
fabricii (trimestrul IV 1967).

Am vizitat șantierul. Concluden
te în ce privește cauzele care au 
generat ritmul necorespunzător de 
lucru pe șantier sînt relatările teh
nicianului Anatolie Braga, dirigin
tele coordonator al beneficiarului. 
Sintetizate ele se rezumă la: 1). Ne
cunoașterea pînă în amănunțime 
a procesului tehnologic de execu
ție a lucrărilor. 2). Necoordonarea 
activității celor 3 loturi de con
strucții, instalații 
3). Lipsa forței dt

i și termoficare. 
de muncă și folo

sirea ei nerațională, îndeosebi a

Nicolae CUCUI 
Gheorghe CÎRSTEA

(Continuare în pag. a III-a)

PLOIEȘTI, (corespondentul „Scinteii*). — De cu- 
rind, în cadrul rafinăriei de la Brazi, a început con
strucția unui nou și important obiectiv industrial : 
complexul de instalații pentru majorarea producției 
de xilen, izomerizarea metaxilenului și separarea pa- 
raxilenului. Produsele obținute — toluen, etil ben
zen, paiaxiler, și ortoxilen — prin adîncirea prelu
crării benzinei reformate catalitic vor constitui. în 
bună parte, baza de materii prime necesară dez
voltării în țară a producției de fibre poliesterice. 
plastifianți și polistiren. După cum ne-a informat 
ing. Mihai Niculescu, șeful serviciului de investiții 
din direcția generală a prelucrării țițeiului, proiec
tele noului complex sînt elaborate de Institutul de 
proiectări de întreprinderi petroliere Ploiești ; con
strucțiile și montajul vor fi realizate de I.S.C.M. 
Brazi, iar aparatura de măsură și control, lucră
rile de telefonic de către întreprinderi de specia
litate din cadrul Ministerului Petrolului și respectiv 
Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor. Atît pro
iectantul și constructorul, cît și beneficiarul acțio
nează în comun pentru ca fazele de construcții și 
montaj să se realizeze în termenele prevăzute de 
grafice. Din cele 7 instalații ce se construiesc, 5 
se vor realiza pe baza documentației și a utilajelor 
fabricate în țară, iar două instalații — separarea 
paraxilenuldi 
vor construi 
străine.

și izomerizarea metaxilenului — se 
pc baza unoi- contracte cu firme

Un mare
complex avicol
BAIA MARE, (corespondentul „Scinteii"). — La 

Seini, în apropierea orașului Baia Marc, s-au în
cheiat lucrările prevăzute pentru prima etapă la 
construcția usiui mare complex avicol. Popularca 
acestuia urmează să se facă pînă la sfîrșitul 
anului curent. Complexul va avea 132 090 păsări din 
care 84 090 găini ouătoarc și 48 000 pui pentru înlo
cuirea găinilor reformate. Numărul marc de păsări 
ce se vor crește aici va permite realizarea unei 
producții anuale de peste 17 milioane de ouă.

Construcția noului complex avicol a fost eșalo
nată în două etape. In prima dintre acestea s-au 
ridicat 6 hale, care vor adăposti efectivul do găini 
ouăteare, un filtru sanitar, centrală termică, un 
Castel de apă, crematoriii etc. Toate' liic'rările fiind 
terminate, acum se efectuează probele lehnologice 
ale utilajelor, uimind ca in prima parte a lunii 
aprilie să înceapă popularea complexului cu mate
rialul de prăsită. De altfel, se prevede ca anul a- 
cestă complexul să livreze organizațiilor comer
ciale 7 400 000 ouă. Pentru ușurarea muncii îngri
jitorilor, complexul a fost dotat cu utilaje, insta
lații și aparatură modernă de mare randament.

patriotism
si umanism

9

prof. dr. docent D. BERCIU
decanul Facultății de istorie din București

In ansamblul discipline
lor școlare, istoria con
tribuie în măsură deose
bită la formarea unei 
concepții științifice despre 
lume și societate, la ci
mentarea convingerilor 
morale și patriotice și a 
trăsăturilor de caracter 
ale copiilor și tineretului, 
dovedindu-se astfel o a- 
devărată magistra vitae. 
Dar, dincolo de aseme
nea deziderate majore ale 
procesului instructiv-edu- 
cativ, în țara noastră stu
diul istoriei vine în în- 
tîmpinarea interesului tot 
mai larg al oamenilor ti
vind cele mai diferite 
preocupări și profesii 
pentru cunoașterea ma
rilor evenimente care au 
marcat istoria umanității, 
a paginilor de glorie din 
letopisețul poporului ro
mân.

Lecția de istorie in 
școală a fost întotdeauna 
șj trebuie să fie și azi nu 
numai o sursă de infor
mații despre frecut, o ex
punere de date, ani, în- 
tîmplări menite să îmbo
gățească orizontul de cu
noștințe al elevului, ci și 
o posibilitate practică —

CLASAI

[MUNCI oare
I
I
I

nouă forță
'socială in Africa

— Ce perspective oferă cer
cetările românești din acest 
domeniu ?

— Mecanica constituie, ală
turi de fizică, chimie și biolo
gie, unul din cei patru stîlpi 
de temelie ai impozantului e- 
dificiu al științelor naturii. 
Considerată' un timp pe ne
drept o știință abstractă, teo
retică, ea și-a dovedit tot mai 
mult aplicabilitatea în nume
roase ramuri productive. Exi
stă insă și rev.ersul medaliei : 
ajuhgînd una dintre cele mai 
aplicative științe, mecanica a 
început să fie identificată di
rect cu tehnica — sau confun
dată cu matematica aplicată, 
datorită faptului că mecanica 
a ajuns să utilizeze matematica 
mai adînc decît orice alt in
strument de cercetare. Meca
nica are însă propriul ei su
port instrumental și obiective 
distincte pe plan experimental 
teoretic și aplicativ.

Modelele mecanice concepu
te de N.
Prandtl, de 
dezvoltarea 
viației, iar 
Levi-Ciuita, 
purile de masă variabilă, stau 
astăzi la temelia balisticii cos
mice. Mecanica are un cuvînt 
greu de spus în tehnica con
strucțiilor civile și industriale, 
în automatizare, în hidretehni-

Jukovski și L. 
pildă, au permis 
vertiginoasă a a- 
cele imaginate de 
referitoare la cor-

(Continuare in pag. a IV-a)
_

EL A CALCAT LEGEA;

DAR CEI CE-L ACOPERĂ ?
• CINISM?

11 cheamă Gheorghe 
Constanda și este șofer la 
cooperativa agricolă de pro
ducție „1 Mai“ din Băltești 
(raionul Teleajen, regiunea 
Ploiești). La 5 aprilie 1966 
este trimis să transporte 
3 000 kg de var ; „uită' 
să îl ducă la destinație, îl 
vinde pe bani buni unui ce
tățean și se culcă liniștit. 
...Dar Gh. Constanda este 
prins. în curind încep cer
cetările ; hoțul apare în 
fața justiției și este con
damnat.

Se pare că totul este în 
ordine : necinstea a fost pe
depsită, dreptatea a trium
fat. Se pare, numai... Să 
răsfoim filele dosarului de 
la tribunal. Printre multele 
hîrtii de toate felurile gă
sim și o caracterizare elibe
rată de președintele C.A.P. 
„1 Mai“, caracterizare ce îl

George-Radu CHIROVICI

privește pe Constanda, je
fuitor al avutului obștesc, 
tradus în fața justiției, ul
terior condamnat. (Am re
petat aceste date pentru că 
am simfit nevoia să fac 
reala caracterizare a infrac
torului înainte de a vă pune 
sub ochi incredibilele rîn- 
duri aflate în dosar). Scrie 
așa acolo : „Putem să-l ca
racterizăm cu toată tăria 
(s.n.) ca un element devo
tat unității noastre, a de
pus suflet acolo unde a fost 
solicitat, a răspuns cu pa-

siune pentru buna reușită 
în toate campaniile agrico
le. Totodată, s-a străduit 
să impulsioneze prin abne
gația sa mulți tovarăși coo
peratori privind dragostea 
de muncă și conștiinciozita
tea. Comportarea sa în ce 
privește cu tovarășii săi de 
muncă este foarte frumoa
să, are o atitudine tovără
șească și imprimă tuturor 
din jur o ambiantă plăcută. 
Iubește munca și prin ea 
vede țelul cel mai nobil în 
viață, care cristalizează fe-

ancheta socială

de Dansoko Thierno AMATH,
publicist din Senegal

în 
so- 
de

Iul de a fi al omului 
noua și iubita lîoastră 
cietate“. O revărsare 
fraze, de vorbe mari arun
cate în apărarea unui găi
nar. Semnează, mare, pre
ședintele consiliului de 
conducere al C.A.P. Stelian 
Constantinescu.

Una și aceeași persoană 
cu cel care ulterior, în trei 
rînduri, solicită tribunalului 
amînarea executării pedep
sei. Vezi doamne, se crease 
„o situație foarte critică 
pentru C.A.P." și fără Con
standa cine știe ce catas
trofe se puteau întîmpla. 
Asta la 30 noiembrie ; pen
tru că la 19 iulie Stelian 
Constantinescu se adresase 
tribunalului : „Vă rugăm a 
ne sprijini...", adică Gh. C. 
să nu meargă la închisoare. 
Ulterior : „Ne găsim cu 
campania de toamnă neter-

(Continuare în pag. a Il-a)

Nașterea clasei munci
toare, ca și a muncii sa
lariate în general sînt fe
nomene de dată recentă 
în Africa. Rezultat al unui 
proces istoric îndelungat 
marcat de colonizare și, 
ulterior, de precipitată in
stalare a regimului colo
nial pe continent, clasa 
muncitoare africană poar
tă în evoluția și în struc
tura sa amprenta etapelor 
care i-au precedat for
marea.

începînd cu secolul al 
15-lea, continentul african 
a fost teatrul unei intense 
colonizări. Negoțul cu 
sclavi practicat de-a lun
gul celor patru secole de 
colonizare a răpit Africii 
milioane de oameni din
tre cei mai robuști, mai 
apți de muncă. Traficul 
de negri a servit reîm
prospătării contingentelor 
de muncitori de pe plan
tațiile și din minele din 
America V1 îmbogățirii 
traficanților europeni. O 
dată cu dezvoltarea ca
pitalismului industrial, ac
celerată în secolul trecut, 
creșterea necesităților de 
materii prime și forță de 
muncă ieftină determină 
țările capitaliste, în pri
mul rînd Anglia, să lichi
deze discreditatul export 
de sclavi. Sub lozinci u-

înmanitariste, deghizați 
susținători ai campaniei 
antisclavagiste dusă de 

■ toate forțele progresiste 
ale secolului, capitaliștii 
europeni, o dată cu aboli
rea sclavajului, introduc 
pe continent rînduielile 
coloniale. în ultimul sfert 
al (veacului trecut, ei au 
pus stăpînire pe 80 la sută 
din teritoriul Africii, in- 
staurînd cu forța armelor, 
in condițiile unei îndîrjiie 
rezistențe din partea 
băștinașilor, rînduielile 
colonialiste : jefuirea, bo
gatelor resurse din sub
sol, a culturilor, expro
prierea pămîniurilor ferti
le din estul, centrul și su
dul Africii, izgonirea 
băștinașilor în zonele ari
de, mlăștinoase ori în re
zervații— bogată sursă 
de forță de muncă ieftină 
pentru exploatările minie
re,. construcții de drumuri 
și căi ferate.

Metodele colonialiste 
nu s-au schimbat în mod 
fundamental, pînă la cel 
de-al doilea război mon
dial. Cultivarea obligato
rie și livrarea anumitor 
culturi agricole avanta
joase pentru export, ca și

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

concietă și eficientă — de 
a face pe tineri să intu
iască marile comanda
mente ale evoluției ome
nirii, drumul greu străbă
tut de societatea ome
nească, de popoare, pen
tru înfăptuirea marilor 
idealuri ale umanității — 
idealurile libertății, inde
pendenței, făuririi unei 
vieți mai bune. Lecția de 
istorie trebuie să-1 ajute 
pe elev să desprindă din 
meandrele, din zigzagu
rile trecutului, legile gene
rale care acționează în 
societatea omenească, să 
înțeleagă dinamica forțe
lor sociale înaintate, rolul 
preponderent al maselor 
populare în înfăptuirea 
aspirațiilor de progres 
ale omenirii, să desprin
dă imaginea personalită
ților marcante ale istoriei 
care s-au identificat și au 
acționat în sensul acestor 
aspirații ale popoarelor. 
Prin aceasta, lecția de is
torie devine o veritabilă 
școală a umanismului.

In același timp, preda
rea istoriei este și o școa
lă a educării patriotice, 
a patriotismului — o 
școală în care tînărul în
vață in ce a constat exis
tența strămoșilor pe aces
te meleaguri, marea lor 
vitejie, demnitatea și erois
mul cu oare și-au apărat 
libertatea și ființa națio
nală, jertfele și sacrificii
le cu care și-au cucerit 
independența. Lecția de 
istorie este un prilej de a 
evoca și cultiva înaltele 
virtuți ale poporului nos- 

. tru transmise de-a lungul 
secolelor, din generație în 
generație. Prin 
ea întărește 
sentimentul 
dragostei și 
tății față de 
listă, față de 
de astăzi ale poporului 
nostru — făuritor al unei 
noi orînduiri, — stimulea
ză pasiunea de a munci, 
de a dedica întreaga ca
pacitate de muncă pro
gresului și înfloririi Româ
niei socialiste.

Răspund manualele, 
lecțiile de istorie unor a- 
semenea deziderate majo
re ? Elaborarea unor ma
nuale școlare bâzâie po 
concepția materialistă a 
reprezentat un aport con
siderabil la realizarea 
importantelor sarcini ce 
revin școlii în educația 
istorică a tineretului. To
tuși, am convingerea că 
ele sînt susceptibile de 
serioase îmbunătățiri. Mă 
refer îndeosebi la nevoia 
valorificării mai pregnan
te a semnificațiilor pe 
care le au diferite date și 
fapte, mari evenimente 
consemnate în paginile 
manualelor de Istoria Ro
mâniei (cl. a VUI-a și a 
Xl-a). Lecțiile privind for
marea poporului român 
și a limbii româno. Revo
luția din 1848 în Transil
vania etc. sau cele care 
prezintă viața economică 
și socială din diferite pe
rioade ar avea, cred, 
mult de cîșiigat de pe 
urma sublinierii semnifi
cațiilor acestor momente 
pentru drumul greu și vic
torios parcurs de poporul 
român în făurirea năzuin
țelor sale de libertate și 
neatîrnare, pentru scutu
rarea jugului exploatării 
și a cotropitorilor străini. 
Astfel ele ar constitui în 
mai mare măsură decît 
constituie în prezent și o 
pledoarie patriotică. Chiar 
în înfățișarea unor mo
mente de cea mai mare 
semnificație istorică, cum

aceasta, 
și mai mult 
înălțător al 
responsabili- 
patria socia- 

aspirațiile

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL El a călcat
DIVERS legea; dar cei
Ghici

nu 
pe 
U-

David Bartoș ,din Rupea 
pSS.-tâ Coifuri de pene, iăiuâțA 
țață și nici inele în nas sau 
rătlli. Nu are rtlti colan din dinți 
de rechin la gtl ți nici măcar cu
cuvea pe urnăr. totuși era vrăji
tor. 'Mare vraci $î ghicitor. Se de
plasa prin sate, cu tot dichisul, și 
faceâ Încasări frumușele : 1 000
lei da lă Ana T. din MSieruș pen* 
Iru că, prin farmecă, Să-i «ducă 
înapoi bărbatul ; 500 lei de la Ma
ria G. pentru a împiedica (tot prin 
farmece) ca băiatul ei să se în
soare cu „fata aia". A strîns omul 
mii de lei. Nu știm ce voia Să-și 
cumpere. Mașină — in nici un 
caz I Cum i-ar fi stat unul vrăji
tor sau ghicitor la volan ? Pină 
ună-alta, a luat o... condamnare 
frumușică. Cît anume ? Ghiciți 1 
Sau infrebați-l pe Bartoș. Va ghici 
exact.

ce-1 acoperă9
(Urmate din pag. I)

S-a pierdut 
o sosea

9

nu găsește omul: o tim- 
o legătură de chei, o ser- 
La biroul obiectelor pier- 

se pot găsi tot felul de 
asta s-a

Ce 
brclă, 
vidă, 
dute 
năzdrăvănii. De. data 
găsit o șosea. Intre comunele 
Tlnganti și Fundenii-Frtinză- 
neștl. Șoseaua găsită este lungă 
de doi km și poate fi recunos
cută după înfățișarea ei jalnică, 
lntrucît se află la hotarul dintre 
raioanele 23 August (Capitală) 
și Oltenița (regiunea București), 
nu se știe exact cine a 
pierdut-o și cui aparține. Inștiin- 

i respecti- 
celuilalt. 
nu mai 

s-o fi 
,.... ..... . ..... , această
cale să găsim păgubașul. Căci 
are nevoie urgentă de îngrijiri. 
Tovarăși din Sighetul Marmațiel, 
nu cumva vă aparține dv. ?

minată prin transportul 
cartofilor, porumb și coceni 
din cimp, precum și piatră 
de var". Ați citit bine : pia
tra de var. exact ce furase.

Cum pot fi „caracterizate" 
aceste Intervenții : incon
știență ? citllsm ? Opinăm 
pentru amîndouă, asociate. 
Ce este însă la rădăcina 
lor ? Considerăm Ca o Ve
rificare atentă și compe
tentă a gestiunii C.A.P. „1 
Mal" poate aduce un răs
puns i poate, in felul aces
ta, intervențiile privindu-1 
pe șoferul necinstit și-ar 
pierde aerul misterios pe 
care ii au acum.

Cazul de față ridică însă 
și o altă problemă : nu 
cumva prevederile punctu
lui 5 al articolului 454 din 
Codul de procedură penală 
(punct legiferat acum 14 
ani) sint depășite ? El pre
vede posibilitatea, nemoti
vată, ca executarea unei 
condamnări penale pe care 
o suferă un lucrător din a- 
grlcultură — în textul din 
1953 „țăran muncitor" — (și 
noțiunea a fost lărgită în 
ultimii ani) să fie amînată 
pînă la un termen nedecis. 
Supunem propunerea de a 
se reexamina oportunitatea 
existenței unei astfel 
prevederi.

Să examinăm încă 
caz, dintre cele care au 
cut prin justiție.

pundere. Cine l-a promo
vat ? De ce 3

2. De ce referatul pre
zentat adunării generale se 
ferește ca de foc să vor
bească despre antecedente
le lui Ș. C. (și-a construit 
casă din materialele între
prinderii, a avut grave a- 
bateri de la morală etc.), 
foarte importante pentru 
lămurirea profilului său 
moral ?

3. De ce, deși condam
nat de destul timp. ș. C. a 
rămas în stare de libertate 
pînă la 20 februarie a. c„ 
numai pe baza cererii neîn
temeiate despre care am 
vorbit mai sus si a unor 
certificate medicale din 
care reiese că ar fi bolnav 
de T.B.C. ?

Și. ca un corolar : n-ar 
fi oare timpul ca la 
I.R.I.C. Ploiești să existe 
mai multă fermitate în a- 
părarea avutului obștesc ? 
Mai ales că. la ora actua
lă. Ștefan Constantin nu 
mai răspunde de pază, e 
păzit el.

• SIMULACRE DE

de
un 

tre-

INTRANSIGENTĂ

țațe, sfaturile populare 
te o „dăruiesc" fiecare 
Intrwit prin apropiere 
există vreun raion care 
pierdut, încercăm pe

• DE CE L-AȚI 
APĂRAT ?

Vara trecută, în noaptea 
de 20 spre 21 
rinții fetitei B. 
iești solicită 
timp de 6 ore _ __  _
Salvării. In aceeași noap
te, ne litoral se aflau 4 
mașini ale Salvării din o- 
rașul Ploiești.

august, pă- 
M. din Plo- 
fără succes 
o mașină a

Cine a trimis cele 4 ma
șini pe litoral ? Șoferul 
Constantinescu Mircea, care 
îl înlocuia pe șeful de ga
raj. Una din mașini a ți
nut loc de tren, ducind la 
mare pe soția lui Constan
tinescu, pe colegul lui, Ior- 
dăncscu. împreună cu soția, 
șl pe mama telefonistei 
Radu Elena. Cu alta a ple
cat însuși C. M., 
el și doi șoferi, 
foaie de parcurs 
de copii" cînd, în 
au fost doar doi.

Doctorul N. Bejan, înlo
cuitorul directorului plecat 
în concediu de odihnă, re
voltat de cele întîmplate, 
întocmește un dosar pe 
care se pregătește să-1 
înainteze procuraturii. Este 
sfătuit de către Hugo Dol- 
jan. jurisconsultul sfatului 
popular regional, să nu se
sizeze procuratura, ci prin 
bună înțelegere cu C. M„ 
să se recupereze costul 
plimbărilor.

Alexandru JBănățeanu, 
secretarul comitetului de 
partid al sfatului popular 
regional, cere dosarul șl 
după ce „îi studiază" și „se 
consultă" vreo două săp- 
tămîni. îl înaintează con
siliului de judecată tovă
rășească. Consiliul, prezi
dat de I. Ungvari, ia o ho- 
tărire drastică, menită să 
taie o dată pentru totdea
una pofta de jecmăneală a 
avutului obștesc pentru 
toți cei ce ar fi tentați s-o 
facă : îi dă groaznica pe
deapsă numită „mustrare 
cu avertisment” (care. în 
cazul de față, s-ar traduce 
prin cuvîntul „spanac"). O

luînd cu 
Pe altă 

scrie „36 
realitate.

eventuală imputare ? Solu
ția nu suflă un cuvînt. 
Deci C. M. scapă chiar 
mai ieftin decît „ieftinul" 
Inițial. Ulterior, este sesizat 
organul de control finan
ciar intern. Mircea Ștefă- 
nescu, cel care semnează 
actul de control, este și el 
atins de amnezie ; nu su
flă o vorbă despre pro
bleme atit de prozaice cum 
ăr fi, de pildă, costul 
curselor.

...Și iată cum, pentru a- 
părarea unui mărunt sa
lariat abuziv, se concen
trează atîtea forțe. De ce ? 
.Răspunsul îl așteptăm și 
noi.

...In cooperativa agricolă 
de producție Ploieștlori, 
vreo 20 de conducători de 
atelaje au trecut, pur și 
simplu, mijloacele hipo ale 
cooperativei în proprietate 
personală. O scrisoare so
sită Ia redacție șl ulterior 
verificată de noi ne în- 
cunoștlnta că Mihai Du
mitru. Pavlovlci Nicolae, 
Mihai Gh. si alți conducă
tori de atelaje execută di
verse transporturi și lu
crări pentru folosul per
sonal al cooperatorilor, în
casează contravaloarea lor 
și și-o însușesc. In plus, 
culmea. în zilele respec
tive mai sînt pontați cu 
zlie-muncă.

In aceste condiții, cum 
să ne mirăm că la C.A.P. 
Ploieștlori veniturile mem
brilor cooperatori au 
scăzut 7

Trebuie cercetat de ce 
aceste abuzuri sînt tăinu
ite, de către cine și pentru 
ce.

Noul local ol Poștei efln Petroșerrt Foto t Agerprea

IMPORTANTE LUCRĂRI

EDILITARE

In orașele țării

Mobilă pentru

bucătării

Mai tare ca 
del Monaco

„Eu, profesorul de istorie 
Aurelian Axente de la Școala 
nr. 7 Focșani, m-qm redesco
perit. . Sint un talent muzical. 
Nu știam. Credeam că n-am 
„voce" — mai de mult, doar 
cind mă apropiam de o for
mație corală, dirijorul iși as
tupa urechile și-mi spunea : 
„Dacă mă iubești, amice, 
taci 1", Au trebuit să treacă 
30 de ani ca să intru, cu for
tissimo, în rîndurile tenorilor. 
Așa a dispus secția de învă- 
țămint a sfatului popular oră
șenesc. Intrăm, cu grămada, 
in corul cadrelor didactice. 
Altminteri, sîntem... sancționa
bili".

Cintăreți care ați răgușit, 
candidați respinși la con
cursurile de canto 1 Vreți să 
vă refaceți vocea, să-i între- 
ceți pe Mario del Monaco sau 
Maria Callas ? Apelați 
secția sfatului. E treabă 
plă — dă o „decizie".

Apărătorii unui ticălos 
sint și ei, de cele mai multe 
ori, necinstiți și mincinoși. 
Aici ei se numesc Gh. Nea- 
gn, director adjunct al în
treprinderii regionale de in
dustrializare a cărnii Plo
iești, V. Popescu, șeful Ser
viciului personal și învătă- 
mînt, și C. Bolohan, secretar 
al biroului organizației de 
bază P.C.R.

— De ce l-ați apărat pe 
Ștefan Constantin, actual
mente condamnat la 2 ani 
închisoare ? — îl întrebăm 
pe Gh. Neagu.

— Noi știam că e nevino
vat.

— De unde știați 7
— Așa... 

lumea...
— Bine, 

o adunare 
bazat atunci numai pe „ce 
vorbea lumea" 7

Peste cîteva minute a- 
flăm că la întocmirea refe
ratului prin care adunarea 
generală a fost informată 
de situația lui Ștefan Con
stantin se cunoștea dosarul 
întocmit de procuratură, 
din care rezulta cu limpe
zime vina acestuia. Cine a 
prezentat referatul ? Inter
locutorul nostru, Gh. Neagu.

— Ce aveți de spus la 
asta ?

din ce vorbea

dar s-a convocat 
generală. V-ați

4

• LEGEA
Nlmic mai periculos pentru o 

decît convingerea că legea poate
existentă individuală 

-r.. ...____ ____ .__________  ii călcată, că ea este
făcută pentru alții. Sute șl mii de cazuri demonstrează 
cu prisosință că în această convingere, în clipa cînd ea 
încolțește în mintea cite unuia, trebuie căutat startul 
procesului de degradare morală.

j Legea este una pentru noi toți și este siîntă. Orîn-
duirea noastră este tocmai consacrarea îndelungatei 
aspirații de echitate socială, de dreptate, de egalitate 
civică pe care au nutrit-o oamenii. Cine nu știe foarte 
bine aceste lucruri rised să le afle în împrejurări grele 
pentru existenta sa.

Cei care încalcă legile țării, confundînd avutul ob
ștesc cu cel personal, aduc grave daune poporului, bu
năstării societății noastre. Lovesc în interesele socie
tății noastre și aceia care, voit sau nu, deliberat sau 
inconștient, încearcă să-i ferească de rigorile legii. Ei 
împiedică depistarea și neutralizarea unor iniractori 
ce vor ști să exploateze îngăduința arătată. Ocrotitorii 
îndeplinesc șl alte roluri nefaste : pe de o parte îngă
duința lor îi încurajează și pe alți amatori de delicte 
care văd că vinovății rămîn nepedepsiți, iar pe de altă 
parte ea provoacă nedumerire și amărăciune în rîndul 
cetățenilor cinstiți, care sînt nevoiți să constate că acte 
antisociale — uneori destul de grave — sînt acoperite, 
mușamalizate.

De aceea, nimeni nu-și poate permite să oprească 
cursul legii atunci cînd ea începe să-și exercite efectele. 
Cei care se lasă intimidați sînt la fel de vinovați ca și 
cei care încearcă să intimi deze.

Anul acesta, in orașele, țării, se execută, numai 
din fondurile alocate prin planul central de in
vestiții lucrări edilitar-gospodărești în valoare de 
aproape 1 400 000 000 lei.

Mai mult de jumătate din această sumă este 
destinată lucrărilor de alimentare cu apă și canali
zare. Industria, în plină dezvoltare, noile construcții 
de locuințe impun mărirea debitului de apă in mai 
toate orașele. încă um anii trecuți au început 
importante lucrări de alimentare cu apă a orașe
lor Pitești, Galați. Craiova. Se vor incheia lucră
rile de mărire a debitului de apă în localitățile 
Bîrlad. Moincști. Comănesti și în stațiunea Vatra 
Dornei. In perioada imediat următoare este pre
văzută începerea lucrărilor de captare și aducțiune 
a apei potabile pentru orașele Bacău, Oltenița. Tul- 
cea și Caracal.

Importante lucrări de alimentare cu apă Indus
trială se efectuează și în Capitală : se termină a 
treia arteră, de 6 km, între Arcuda și oraș, care 
va mări substantial cantitatea de apă pompată 
spre marii consumatori industriali ; se va construi 
un nou apeduct, lung de aproape 14 kilometri, de 
la Arcuda la stafia de pompare Bragadiru ; vor 
spori sursele subterane cu 15 000 m.c. pe zi.

In total, ca urmare a acestor lucrări, rețeaua de 
alimentare cu apă a orașelor sc extinde cu cirța 
430 km iar debitul de apă va spori cu circa 7 300 
litri pe secundă. Sume importante sînt alocate și 
canalizării, orașelor.

Asigurarea unor condiții corespunzătoare de par
care și întreținere a mijloacelor de transport în 
comun este un alt obiectiv ai planului lucrărilor 
gospodărești ale anului. La Brașov, Sibiu, Oradea 
și Iași se voi construi baze de transport. Sînt con
strucții tip, care vor asigura parcarea a 200—300 de 
autobuze și vor fi dotate cu ateliere de întreținere 
bine utilate. Tot in acest an se dezvoltă și unele baze 
de transport din București. Peste 200 de milioane lei 
sint alocați pentru achiziționarea de utilaje nece
sare salubrizării, măririi parcului de mijloace de 
transport orășenesc.

Pe agenda lucrărilor din acest an mai sînt tre
cute construirea a circa 15 stații de epurare a ape
lor uzate, a peste un milion și jumătate de metri 
pătrați de străzi, amenajarea de parcuri și spații 
verzi. Toate aceste lucrări vor contribui la ridicarea 
gradului de confort al locuitorilor, la sporirea fru
museții orașelor țării.

Rodico ȘERBAN

la
sim-

Poftiti
♦ -

biscuiți ?
Știți- cu ce a acrit Trustul 

panificație Timișoara viața 
din stația C.F.R. Vișeul de Sus 
(Maramureș) ? Cu biscuiți. Mai 
întii a trimis (la 26 decembrie 
anul trecut) 16 896 kg pe adresa 
cooperativei din Vișeu — un desti
natar care nu există. Cum adevă
ratul beneficiar, O.C.l. Vișeu, nu 
ridică marfa (cine să plătească ta
xele de magazinaj ?), biscuiții sfau 
in gară. Pentru a se răzbuna pe 
cei din gara Vișeu, care-i pisto- 
nează cu telefoane și adrese, ex
peditorul a mai trimis 14 080 kg 
biscuiți. Toi pe numele beneficia- 
rului-fantomă, despre care măcar 
acum știau bine că nu există. Sa- 
lariații stafiei Vișeu sînt alarmați : 
să folosească biscuiții pentru tra
verse — nu ține, iar cu maaazia 
sfau cam prost și celor din Timi
șoara le funcționează bine cup
toarele. Și au aluat din belșug. 
Aprovizionarea continuă.

de 
celor

— într-o cerere adresată 
Tribunalului regional Plo
iești, cerere semnată de dv. 
și de șeful serviciului per
sonal și învătămint. scrieți : 
„Prin prezenta vă rugăm a 
dispune amînarea execută
rii mandatului de arestare 
emis împotriva salariatului 
nostru Constantin

— Da.
— Mai departe 

„Solicităm această 
întrucît acest salariat deți
ne funcția de șef serviciu 
administrativ și pentru pre
darea serviciului este nece
sar un timp de circa 3 luni 
de zile, avînd în vedere că 
serviciul său privește în
treaga gestiune, trebuie să 
se deplaseze la toate raioa
nele pentru a- face preda
rea și primirea tuturor mij
loacelor fixe și a obiectelor 
de inventar care sînt în 
gestiunea sa...". Sînteți bun 
să-mi arătați actele gestiu
nii Iui Ștefan Constantin ?

— De fapt, n-a avut ges
tiune...

— Atunci pentru ce ați 
scris că a avut gestiune ?

— A avut gestiunea... foi
lor pentru concediul de 
boală.

— Și pentru predarea lor 
era nevoie de trei luni ?

Ștefan**.

spuneți : 
aminare

Să ne 
cunoaștem

Vrei nu vrei, toți salariații In
spectoratului .sanitar de stat 
pentru igiena și protecția muncii, 
regiunea Crișana, au fost obli
gați să depună la administrație 
o sumă echivalentă cu cotizația 
sindicală lunară. Acești bani con
stituie taxa (!) de intrare ’a un 
bal ce va fi dat în 18 martie, cu 
scopul ..Să ne cunoaștem Fami
liile". Pină atunci, n-ar fi rău să 
cunoaștem și noi... organizatorii. 
Tocmai din considerente pri
vind igiena și protecția. Nu a 
muncii — a moravurilor.

Rubrică redactată
Ștefan ZiDARITA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeii"

de:

— Tovarășe Bolohan, 
credeți în caracterizarea pe 
care ați semnat-o ?

— Acum... nu mai cred.
— Atunci credeați ?
— Da.
— Inexact. La data cind 

redactați caracterizarea 
pentru tribunal, Ștefan 
Constantin era exclus din 
partid. Totuși, dv. spuneați : 
„După felul cum a muncit 
și conștiința de care a dat 
dovadă, nu se face pasibil 
de sancțiune". Ați scris și 
ați semnat ?

— Da.
Dosarul Ștefan Constan

tin, vinovat de 
mortal și fugă de 
accidentului, nu 
chis. Mai rămîne 
cotat :

1. încă din 1951—1952 sînt 
semnalate „tendințele de 
căpătuială, confundarea a- 
vutului obștesc cu cel per
sonal" ale lui S. C. El a 
fost scos din aceste motive 
din diverse, locuri de mun
că si, neavînd nici o cali
ficare (este șofer și are 7 
clase elementare), a căpătat, 
totuși, o muncă de răs-

accident 
la locul 
s-a în
de cer-

RENUNȚ LA FUNCȚIA
DE FĂT-FRUMOS

Mi-am dorit toată viața să fiu Făt-frumos. 
Luat cu treburile nu mi-am puiuț realiza visul. 
De curind însă secția Basme a Uniunii Scriito
rilor m-a chemat și mi-a zis :

— Ai putea să fii Făt-frumos ?
— Încape îndoială ?
— Ai putea să faci niște isprăvi exact așa 

cum se făceau în basme ?
— Păi, nu mă cunoașteți ?
— Te facem șeful secției basme.
— S-a făcut.
M-am urcat în pod, am luat buzduganul cel 

mai cu defecte a lu' tata, l-am reparat, am luat 
șeaua cea mai peticită și-am coborit în spă
lătorie, că blocul nostru n-are grajd. Aici, am 
studiat poza lui Miliailopol, expusă la sala Dal
les, „Pătratul cu cai", și din acest pătrat cu cai 
mi-am ales calul cel mai răpciugos, l-am dat 
niște jar. S-a făcut cal ca lumea. M-am aruncat 
pe el și-am pornit în lume.

— Unde mergem ? m-a întrebat calul.
— Să facem fapte frumoase. Să ne pome

nească revistele pentru copii.
Am luaMr^icolo, spre Buzău. Mergeam noi 

la pas, dar foarte atenfi. Doream să auzim 
niște S.O.S.-uri Nimic. N-avea nimeni nevoie 
de Făt-frumos. Aproape de ieșirea din Bu
zău, calul năzdrăvan mi-a zis :

— Aici e o fabrică de pîine modernă. Se 
cheamă Unitatea nr. 9. Muncitorii de aici au 
însă neplăceri de pe urmele... modernizării.

— Ești din Buzău ?
—* Nu.
— Atunci de unde știi ?
— Ai uitat că sint năzdrăvan ?
— Iartă-mă. Mergem acolo...
— Ia și o umbrelă...
Făt-frumos cu umbrelă ? Cine dracu a mal 

văzut ? Te iei după cai ? Mi-am luat fîș-fîșul.
— Bună seara I am zis eu cind am intrat în 

brutăria modernă. Aveți pe aici un cuptor pe 
care trebuie să-l repar și la întoarcere să mi 
se dea pline caldă ca în basme ?

Muncitorii brutăriei s-au uitat la mine ca 
la niște știuleți de porumb ori tone de sfeclă 
uitate pe tarlale și m-au întrebat:

— Dumneata cine mai ești ?
— De ce mă întrebați ?
— De la Trustul regional de panificație 

Ploiești, nu ești, c-a fost. De la Ministerul In-

dustriei Alimentare, nicidecum. Cine ești și ce 
vrei ?

— Sînt Făt-frumos 1
— Du-te dom’le și te plimbă în basmele 

dumitale pentru copii... N-au reușit delegații 
din ministere să ne rezolve problemele și dum
neata...

— Ce să vă rezolv ? mărturisiți-mi, dar sin
cer.

— Pînă acum o bucată de vreme această 
unitate, adică fabrica de pîine, lucra în 
condiții mai înapoiate. Mai marii panifica
ției din regiune s-au gîndit să ne modernizeze.

foileton
de Nicufă TĂNASE

Au instalat aici două cuptoare „Dampf" cu 4 
vetre pentru coacerea produselor prin abu
rire.

— Asta-i foarte frumos. Chiar modernizare 
se cheamă

— Dar cînd s-a trecut la această moderni
zare nu s-au luat și măsuri pentru amenajarea 
unității conform modernizării.

— Cum adică ? Cuptoarele coc pîine după 
ultimul jurnal ?

— Coc.
— Atunci ce mai vreți ?
— Plinea se coace după ultimul jurnal, dar 

cei patruzeci și ceva de brutari lucrează cu 
umbrele, cu cizme de protecție, cu pelerine...

— Cuptoarele ..sînt montate în aer liber?
— Nu. In sală. Dar plouă pe ei. Aburii 

de la cuptoarele făcute după ultimul jurnal 
se împrăștie iu brutărie. Pe plinea coaptă se 
scurge apă din tavan. Zilnic sînt circa 150—200 
kg ae pîine deteriorată. La centrele de pîine 
ajunge pîjne umedă, și se returnează.

Am văzut acolo, în rafturi, niște chifle 
pătrate.

— De ce nu le facefi rotunde ?
— Întreprinderea „Tehnofrig‘‘-Clvj, tot în 

planul de modernizare a fabricii, ne-a tri
mis o mașină care se numește Diromic. O te

cern de un an și ceva. A ieșit din garanție ?i 
tot pătrate le face.

— In perioada de garanție de ce n-ați 
cerut să vină să pună mașina la punct ?

— Au venit de multe ori specialiști, și au 
declarat c-au pus-o la punct.

— Eu sînt F.F. Ce-ați zice dacă m-aș da 
de trei ori peste cap și după aceea ați găsi 
fabrica intr-adevăr pusă la punct ?

Mi s-a răspuns :
— Ai fi dumneata F.F., dar n-ai dele

gație.
Am insistat, dar degeaba. M-am urcat pe 

cal și-am pornit din nou în lume. Trebuia 
să fac ceva. Funcția de șef al secției basme 
mă aștepta. M-am oprit la Cluj, la Deva, la 
Baia Mare, la Hm. Vilcea. Toate întreprin
derile de construcții forestiere aveau niște 
tractoare pe șenile, niște buldozere, niște ex
cavatoare... pe butuci. Butuci noi însă. 
Abia fabricați. Am întrebat:

— Ce e cu utilajele astea, de ce le 
neți pe butuci ?

— N-avem piese de schimb.
— De ce nu cereți ?
— Ni s-au trimis butuci.
— Dacă vă trimiteau piese ?
— Dacă ni se trimiteau piese de schimb 

făceam drumuri forestiere.
— De ce nu vi s-au trimis piese de schimb ? 

Unde se fabrică ?
— Tractoarele cu șenile se fac la Bra

șov, buldozerele la fel, iar excavatoarele 
la Brăila. Bazele noastre de aprovizionare 
spun că nu li se trimit piese, 
utilajele zac pe butuci.

— Eu sînt F.F. Ce-ați zice dacă 
de trei ori peste cap și m-aș face 
aprovizionare ? V-aș scăpa de griji, 
du-vă piesele.

— Am lucra în plin. Dar. dumneavoastră, 
tovarășe F.F., aveți vreo delegație să vă fa
ceți bază de aprovizionare ?

-— N-am.
— Atunci lasă-ne în pace, nu ne mai face 

greutăți cu basmele dumitale.
Și eu, care voiam să devin șeful secției 

de basme de la Uniunea Scriitorilor...
Las postul, care-i liber, pentru altul. Eu mă 

las păgubaș. Și rămin tot foiletonist.

Așa

m-aș 
bază 
trimițîn-

întreprinderea de in
dustrie locală „11 Iunie" 
din Călărași produce 
garnitura de mobilă pen
tru bucătărie numită „Si
biu", care este compusă 
dintr-un dulap încăpă
tor, o masă și două ta
burete. Datorită materia
lului din care sînt con
fecționate — plăci fibro-

lemnoase emailate — 
aspectul pieselor est® 
plăcut, iar întreținerea 
se Tace cu ușurință.

Tot pentru bucătării 
întreprinderea din Călă
rași produce coșuri cu 
capac din tablă nea
gră, vopsite anticoroeiv, 
pentru resturile mena
jere.

Printre preparatele a că
ror materie primă este lap
tele, brînzeturi le fermentate 
ocupa un loc important. 
Preluînd rețetele tradiționa
le, industria de specialitate 
le-a tradus în procedee 
științifice de fabricație apli
cate în unități moderne, 
multe construite în ultima 
vreme. La Homorod, Bran, 
și Moeciu din regiunea Bra
șov s-au construit 
pentru 
re ; la 
Bechet 
fabrici 
duefia 
la Caracal este pe punctul 
de a intra în funcțiune o 
seefie cu același profil ; la 
Bistrița și Tg.-Neamț se a- 
flă fabrici de brînzeturi su
perioare.

Așezate în zonele cu o 
veche experiență in prepa
rarea brînzeturilor, noile fa
brici acordă locul cuvenit 
sortimentelor tradiționale. 
Dintre acestea cea mai cu
noscută este telemeaua din 
lapte de oaie sau de vacă. 
Cașcavalul se prezintă în 
mai multe variante : de Do- 
brogea — fabricat în zona 
de cîmpie și Penteleu 
produs specific zonei 
munte, „Dalia’ etc.

Brînzefurile afumate 
originare din regiunea 
geș, unde se produce 
cavalul „Brădet" și din 
Vrancei, locul de fabricație 
al așa-ziselor „păpuși" de 
caș afumat, cu diverse în
crustați: de motive naționa
le românești. Brînza de bur
duf este specifică zonei de 
munte. „Ambalajul" ei de 
prezentare : piei de capră 
sau de oaie, coajă de brad. 
Brînza de Moldova, crema 
de Focșani, brînza picantă 
„Năsal", fabricată în regiu
nea Cluj, completează ga
ma produselor tradiționale.

fabrici 
brînzeiuri superioa- 
Medgidia, Băilești, 
și Poiana Mare — 
specializate în pro- 
de brînza telemea ;

Exists anumite, sorturi cu 
faimă în. multe, țări, ,pe ca
re industria de specialitate 
le produce : șvaițerul, brin- 
za de Olanda, trapistul, 
„Mureșana” — un fel de 
șvaițer de dimensiuni re
duse, „Cedarul” — un sor
timent nou cu un gust 
puțin acrișor plăcut, re
comandabil în hrana co
piilor. Pentru amatorii de 
mîncăruri picante mențio
năm brînzeturile în pastă 
moale „Zamora", „Rîșnov" 
„Postăvarul" și „Bran".

in ultima vreme și-au fă
cut apariția în magazine 
mai multe sortimente noi . 
„Retezat" 
lapte de 
anumite 
tru ras 
Tismana,
un sortiment numit 
italiană, „Cozia" cu

de

și „Bîlea" din 
capră, „Bucegi", 
brînzeturi pen- 

—■ parmezan,
Tomis, Dunărea, 

brinză 
gust 

picant sau cu chimion pen
tru consumat alături de be
re. $i 
turilor 
„Lido" 
late în 
simple 
pastă de tomate, 
chimion, șuncă, salam, măs
line, boia etc. pentru san- 
vișuri, brînza topită afuma
tă „Moidovița”, brînza to
pită cremă, pentru copii, 
fabricată pe bază de șvai
țer.

In

la capitolul brînze- 
fopife sînt noutăți : 
și „Expres" amba- 
folii de polietilenă, 
sau cu adaus de 

(elină,

afară de cele enume- 
mai sînt și alte pro- 
pe care industria ali

mentară le pune la îndemi 
na cumpărătorilor. Ar mai 
fi de adăugat, pe libia îm
bunătățirii prezentării pro
duselor că, în ultima vreme, 
unele brînzeturi fermentate 
se vînd și în porții mici, 
ambalate în peliculă de ma
terial plastic, care le păs
trează proaspete pînă ajung 
în mina cumpărătorului.

sorturile

M. Cioc

Sortiment larg de 
cunoscute

brînzeturi. Alături de 
apar mereu altele noi

Foto :
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CUM A ACȚIONAT, DUPĂ PLENARA DIN DECEMBRIE, COLECTIVUL
LA C.I.L. RÎMNICU VÎLCEA

UZINEI DE VACOANE ARAD, ÎMPOTRIVA REBUTURILOR?

La exploatarea minieră Dîlja din Valea Jiului, deschisă cu un an în 
urmă, gradul ridicat de mecanizare a lucrărilor permite obținerea unei pro

ductivități ridicate a muncii Foto : Agerpres

Primele 
realizări sînt 
încurajatoare;
LE URĂM 
NOI SUCCESE

Și terenurile in pantă 
pot fi o bogată 
sursă de venituri

în regiunea Maramureș există 
multe terenuri în pantă, slab pro
ductive și care sint improprii cul
turii cerealelor. Pentru a veni în 
ajutorul* ~ cooperativelor agricole 
care șj-ău pjoptis. să vâlerifice a- 
semenea terenuri, consiliul agri
col regional a efectuat un amplu 
studiu privind ' plantarea lor cu 
porni, arbuști fructiferi și căpșuni. 
S-a stabilit că în regiune exis
tă posibilități pentru înființarea 
unor plantații intensive pe circa 
2 500 ha. S-au luat măsuri pentru 
asigurarea bazei materiale necesa
re. Pepinierele au fost îndrumate 
șă producă material săditor din 
soiurile cele mai valoroase, s-a 
lărgit baza de producție a coacă
zului negru, s-au îmbogățit cu noi 
soiuri sortimentele de căpșuni.

Primele livezi intensive au fost 
create în 1959, la Casa agronomu- 
Ii l din comuna Petin. Doi ani mai 
tîrziu, cooperatorii din Sanislău au 
plantat și ei 20 ha de livadă in
tensivă pe terenuri nisipoase, im
proprii altor cul
turi. Exemplul lor 
a fost urmat și de 
cooperatorii din 
Foieni, Urziceni, 
Petrești, Ciumești 
și Horea care au 
în hotarele satelor 
asemenea tere
nuri. în prezent, 
numai în raio
nul Cărei sînt 
peste 550 ha cu livezi intensive. O 
parte din ele au și început să ro
dească. în primul an de produc
ție, la cooperativa agricolă Urzi
ceni, s-au recoltat cite 5 kg mere 
de pe fiecare pom. Ritmul de creș
tere al pomilor și măsurile de în
treținere a acestora garantează, în 
viitorii 2—3 ani, o recoltă de cel 
puțin 5 000 kg la hectar.

Studiile efectuate de specialiștii 
noștri au arătat că numai în zona 
nisipurilor, din partea de vest a 
regiunii, există . posibilități pentru 
crearea a 2 100 ha livezi intensive. 
Noi nu ne-am limitat doar la a- 
ceastă zonă. Livezi intensive au 
fost înființate și în cooperativele 
din zona de deal, cum sînt cele din 
Ardusat, Tăuțil Măgheruș, Ocoliș, 
Viile Satu Mare, Remetea Oaș etc., 
urmînd ca în viitor ele să fie ex
tinse și în alte locuri.

Aș vrea să subliniez și un alt 
aspect. Acela al eficienței economi
ce. Bunăoară, la Ocoliș, pentru în
ființarea unei livezi intensive de 
10 ha, pe un teren terasat în pantă, 
s-au făcut investiții pentru mate
riale, împrejmuire cu gard din 
plasă de sîrmă și manoperă în va-’ 
luare totală de 120 000 lei. Această 
investiție poate fi recuperată, 
încă din primii ani, numai 
din valorificarea produselor de 
la plantele care se cultivă interca
lat între pomi. Cultivînd în primul 
an intervalul dintre rînduri cu le
gume s-a obținut un venit de 
70 000 lei. Pînă la intrarea pe rod 
a plantației nu numai că se vor 
recupera investițiile, dar se vor 
realiza și beneficii. începind cu 
cel de-al 5-lea an după plantare, 
noile livezi vor aduce și ele un 
venit de 20 000 lei la hectar. 
De aici și concluzia că plan
tațiile intensive pe terenuri impro
prii altor culturi sînt deosebit de 
rentabile.

O mare atenție s-a acordat în 
regiunea Maramureș extinderii 
culturii căpșunului. Despre renta
bilitatea acestei culturi vorbesc re
zultatele obținute de cooperativa 
agricolă din Turulung, raionul Oaș. 
De pe 26 ha căpșuni pe rod, s-au 
realizat în doi ani consecutiv

tribuna 
experienței 
înaintate

1 080 000 lei și există posibilitatea 
ca pînă la defrișarea plantației să 
se mai obțină 600 000 lei. Față de 
investițiile relativ mici — 6 000 
lei la hectar — ce se fac cu în
ființarea unei plantații, atunci cînd 
materialul de plantat se procură 
din afara unității — rezultatele 
obținute sînt 1 deosebit de econo
mice. Măsurile. . întreprinse de 
consiliul agricol ’ regional pri
vind răspîndirea experienței îna
intați, asigurarea cu stoloni și 
îngrășăminte chimice, precum și 
sprijinul acordat cooperatorilor 
pentru valorificarea producției, au 
contribuit la extinderea acestei 8 
culturi. în prezent, suprafața cui- | 
tivată cu căpșuni pe întreaga re- H 
giune se cifrează la peste 1 500 ha ■ 
și cuprinde, în afara bazinelor bine | 
cunoscute, noi terenuri în raioa- 8 
nele Cărei, Cehul Silvaniei și Șom- K 
cuta. Cooperatorii din Halmeu, Re- | 
metea Oașului, Viile Satu Mare, | 
Porumbești etc. au încasat anul R 
trecut circa 10 milioane Iei din I 

valorificarea căp- R 
șunilor. Trebuie g 
arătat însă că a- B 
ceste venituri pu
teau fi mai mari 
dacă se acorda 
atenția cuvenită 
lucrărilor de în
treținere și de 
fertilizare a cul
turilor.

O cultură cu o 
eficiență economică ridicată, răs- 
pîndită mai cu seamă în ra
ioanele Oaș și Vișeu, o consti
tuie coacăzul negru. Numai în 
toamna trecută s-au plantat a- 
proape 40 000 butași de coacăz ne
gru, care împreună cu plantațiile 
mai vechi însumează o suprafață 
de aproape 250 ha. Cooperativele 
agricole situate în zona de deal 
și munte : Remetea Oaș, Turț, 
Gherța Mare și altele au și obținut 
primele .venituri din valorifi
carea acestor fructe. Pretențiile re
lativ reduse ale coacăzului negru 
față de sol, producția ridicată și 
perisabilitatea mică a fructelor sînt 
criterii care ne-au îndemnat să re
comandăm extinderea acestui ar
bust în tot mai multe unități din 
zona de deal și munte. De altfel, 
primele rezultate au confirmat 
prevederile noastre. De pe o plan
tație intercalată în livadă în supra
față de 7 ha cooperatorii din Sa
nislău au obținut un venit de 
260 000 lei. Ținînd cont că investi
țiile au însumat doar cîteva zeci 
de mii lei, venitul net este foarte 
bun și poate crește în continuare.

De bună seamă, aspectele relatate 
nu epuizează problema în discuție. 
Noi vom continua să luăm și alte 
măsuri pentru extinderea acestor 
plantații : vom crea o nouă pepi
nieră care să asigure anual mate
rial săditor pentru circa 100 ha 
livezi cu pomi fructiferi, ne vom 
îngriji de asigurarea în cantități 
suficiente a îngrășămintelor chi
mice, a mașinilor și utilajelor ne
cesare. Consiliile de conducere din 
cooperativele agricole sînt îndru
mate permanent de specialiștii 
consiliilor agricole să ia măsuri 
eficiente pentru întreținerea live
zilor și extinderea lor. în felul a- 
cesta investițiile efectuate pe tere
nurile în pantă, improprii altor cul
turi, vor aduce țăranilor coopera
tori venituri mari, contribuind în 
același timp la aprovizionarea 
populației cu fructe de bună ca
litate.

Ing. Vaslle MARCU 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Maramureș

Examinînd, în lumina indicațiilor 
plenarei C.C. al F.C.R. din decembrie 
1966, daunele provocate de rebuturi, 
consecințele acestora asupra activi
tății economico-financiare, colectivul 
uzinei a hotărît să desfășoare o acți
une multilaterală, să depisteze cauzele 
rebuturilor și să ia măsuri eficiente 
pentru înlăturarea lor. S-a preconizat, 
printre altele, perfecționarea unor 
tehnologii de fabricație, îmbunătăți
rea organizării producției și a muncii, 
ridicarea calificării și specializarea 
unor muncitori — măsuri a căror a- 
plicare impune, bineînțeles, o perioadă 
mai îndelungată de timp. Totuși, vo
lumul pieselor rebutate a scăzut în 
luna ianuarie de aproape trei ori 
față . de luna precedentă.- Iată cîteva 
rezultate :

Secția Rebuturi în kg
decembrie 1966 iahtiarie 1967

Arcuri 2 773............. 741
Boghiuri 3'059   53ț>
Forjă 3963 13S
Pregătire I 11353 5 223
Turnătorie 4 629 3 455

îmbunătățirea care s-a petrecut la 
această uzină, în domeniul rebuturi
lor, își are în mare parte explicația în 
creșterea spiritului de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor de către fie
care muncitor, maistru și inginer, în 
sporirea exigenței față de calitatea 
muncii fiecăruia, deci, în esență, în 
întărirea disciplinei în producție. 
Apare astfel evident că o anumită 
cantitate de rebuturi nu constituie o 
fatalitate în activitatea secțiilor. Mai 
mult chiar, se poate aprecia că vo
lumul mai mic sau mai mare de re
buturi realizat reprezintă „măsura" 
nivelului de organizare a producției, 
competenței cu care este condusă ac
tivitatea, giadului de respectare a 
prescripțiilor tehnologice.

Comitetul de partid al uzinei a ac
ționat ferm pentru descoperirea cau
zelor care generau rebuturi. Din ana
liza făcută s-a desprins că răspunde
rea materială era trecută pe ultimul 
plan, considerîndu-se, cu totul greșit, 
că se poate întîmpla oricui să dea re
buturi și că, deci, nu este normal să 
suporte pagubele. Cu atît mai puțin 
normal este însă ca pagubele să fie 
suportate de uzină. De aceea, s-a ho
tărît să se organizeze colective, în 
care au fost cuprinși oameni compe- 
tenți, cu experiență, care studiază în 
fiecare secție, la fiecare loc de mun
că, cauzele rebuturilor și stabilesc 
cine poartă răspunderea. In același 
timp, atenția conducerilor de secții, a 
serviciilor de corfcepție a fost con
centrată spre perfepționarea unor teh
nologii de fabricație. Un exemplu este 
concludent. In secția turnătorie, teh
nologiile de fabricație ale unor repere 
la care se înregistrau multe rebuturi 
au fost revizuite sau înlocuite. De 
pildă, la turnarea lagărelor de la va
goanele pentru călători și a miezuri
lor interioare ale cutiilor de ungere 
de la toate tipurile de vagoane apă
reau multe rebuturi. S-a constatat că 
tehnologiile de turnare erau necores
punzătoare. In prezent, aceste piese 
se toarnă în forme întărite cu bio
xid de carbon, metodă care reduce 
considerabil cantitatea de rebut. Re
zultatele favorabile obținute prin a- 
plicarea turnării în forme întărite cu 
bioxid de carbon a determinat con-

ducerea secției să o extindă la cit mai 
multe repere.

Preocuparea atentă, permanentă 
pentru reducerea rebuturilor s-a sol
dat cu rezultate bune. Nu trebuie 
trasă însă de aci concluzia 
că în această direcție s-a făcut 
totul. Dimpotrivă, eforturile se cer 
concentrate în continuare pentru eli
minarea tuturor cauzelor care pro
voacă rebuturi. Una dintre cauze o 
reprezintă calitatea necorespunzătoare 
a unor materii prime și materiale in
troduse în fabricație. Nu de puține 
ori, la secția forjă apar rebuturi dato
rită faptului că tabla care se prelu
crează nu întrunește toate caracteristi
cile impuse de prescripțiile tehnolo
gice ; la turnătorie, nisipurile de for
mare livrate uzinei nu sînt bine spă
late, influențînd calitatea formelor, 
determinînd apariția unor defecte în 
piesele turnate. Am relatat numai 
.clnuă cazuri de materiale necorespun

zătoare calitativ, dar lista lor este 
mare. Cum se acceptă, totuși, aseme
nea materii prime și materiale? De ce 
serviciul aprovizionare din uzină, per
sonalul controlului tehnic de calitate, 
cei chemați să vegheze la respectarea 
cu strictețe a caracteristicilor mate
rialelor nu își îndeplinesc cu răs
pundere îndatoririle ? Uneori se re
cepționează materii prime și mate
riale pentru care furnizorii — ba
zele de aprovizionare, Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Combina
tul siderurgic Reșița, uzina „Oțelul 
roșu" și alte întreprinderi — nu dau 
certificate de calitate. Pe de altă par
te, în procesul tehnologic se fac unele 
înlocuiri de materiale pe baza dero
gărilor. Or, este știut că tehnologiile 
sînt elaborate ținîndu-se seama de ca
racteristicile materialelor. înlocuirea 
materialului duce la neconcordanță 
între tehnologie și caracteristici, iar 
calitatea pieselor suferă.

Multe rebuturi își au încă 
izvorul" în nerespectarea pre

scripțiilor tehnologice. De exem
plu, la călirea arcurilor nu se 
execută operațiunile conform diagra
melor ; mediile de răcire din bazine 
depășesc temperaturile prescrise. La 
prelucrări mecanice, unele operații 
stabilite în tehnologie nu sînt execu
tate corect ; schimbările dese de lu
crări de la o mașina la alta, din cauza 
defecțiunilor la unele mașini-unelte, 
impun improvizarea de tehnologii.

Rezultatele obținute de colectivul 
Uzinei de vagoane din Arad de
monstrează convingător falsitatea con
cepției că ar fi necesară stabilirea 
unui plafon de rebut. Dimpotrivă, 
procentul tolerat a constituit mult 
timp și la această întreprindere o 
frînă în calea reducerii lui. Se im
pune însă să se acționeze energic în 
continuare pentru înlăturarea oricăror 
abateri de la disciplina tehnologică, 
dovedindu-se intransigență față de cei 
care din neatenție sau nepricepere 
pot aduce daune uzinei. Lupta îm
potriva rebufuriloF este un imperativ 
al producției moderne, o condiție 
esențială a sporirii eficienței activi
tății economice.

Gheorghe RADEI

Lucrări de dezvoltare a 
capacităților de producție

La Combinatul de industrializarea lemnului din Rîmnicu 
Vîlcea se fac lucrări pentru extinderea actualelor capacități 
de producție. în secția P.A.L. se află în stadiu de finisaj in
stalațiile destinate transportului pneumatic al materiei pri
me, iar fundațiile de beton pentru montajul instalațiilor și 
agregatelor sînt terminate. In spațiul de producție amenajat 
vor fi montate în această lună un nou uscător rotativ, o moa
ră pentru așchii, mașini de șlefuit, utilaje care au și sosit pe 
șantier. Datorită lor, capacitatea de producție a secției P.A.L. 
sporește cu 50 la sută.

La un alt obiectiv al combinatului — fabrica de furnire 
estetice, capacitatea va fi dublată. Se construiesc 8 bazine 
pentru tratarea termică a buștenilor înaintea introducerii în 
procesul fabricației. 40 la sută din volumul de lucrări au și 
fost executate.

(Agerpresl

Produse 

chimice noi
Lucrătorii Institutului de cercetări chimice din București, în 

colaborare cu cei din cadrul laboratorului central al Com
binatului chimic Borzești, au în studiu realizarea unor noi pro
duse chimice destinate. în special, agriculturii. „Peimidin' 
este denumirea unui fungicid care va înlocui zeama borde- 
leză folosită în viticultură și va fi întrebuințat totodată în po
micultură pentru tratarea semințelor și conservarea fructelor. 
Insecticidul „Pinetox" va avea largi utilizări în combaterea 
dăunătorilor agriculturii, în zootehnie, precum și în distruge
rea insectelor din locuințe.

Alte cercetări urmăresc realizarea a două noi produse din 
grupa organofosfoiicelor: „Fosfotox R' — un insecticid pen
tru combaterea dăunătorilor culturilor de cereale, legume, 
plante industriale etc. și „Fosfotox E" — insecticid ce va fi 
folosit în pomicultură și viticultură.

Unele din noile produse au intrat în experimentare.
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Sprijinul ine- 
de Ministerul 
Construcțiilor 
ca titular 

După cum
al
se 
de 
ale 

a 
de

personalului calificat. 4). 
Exploatarea nejudicioasă 
a utilajelor existente pe 
șantier. 5). 
ficace dat 
Industriei 
de Mașini, 
investiției,
vede, nu este vorba 
mult vînturatele cauze 
nerealizării ritmice 
unei investiții: lipsa
documentație, de ampla
samente, de deschidere a 
finanțării etc., ci de nea
junsuri proprii ale organi
zației de construcții șl fo
rului său de resort.

Așa cum arătam 
înainte,, volumul de 
crări a fost cunoscut 
timp și Au putem fi de 
acord cu punctul de ve
dere al tovarășilor din 
conducerea șantierului — 
susținut și de Direcția de 
construcții din Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini — care caută să 
justifice rămînerlle în 
urmă prin creșterea sar
cinilor de plan din acest 
an. Conducerea șantieru
lui și a întreprinderii 
care-1 tutelează (I.C.I.M.- 
Brașov) au tărăgănat ne- 
permis de mult măsurile 
necesare execuției lucră
rilor pe timp friguros. 
Constructorii au intrat în 
iarnă fără spații închise 
și încălzite, în care să se 
poată lucra. Dar pentru 
aceasta nimeni nu a fost 
tras la răspundere. Abia 
acum, cînd afară este 
cald, vezi halele închise 
cu folii de polietilenă. Și 
tot acum conducerea șan
tierului a început să se 
alarmeze.

„Nu avem tehnicieni și 
ingineri pentru conduce-

mai 
lu- 
din

Institutul de metrologie din Craiova: lucrări de etalonare în laborato
rul de curent alternativ

ii 4 —-A; I .

Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini cunoaște defecțiunile 

de pe șantierul Fabricii de motoare 

electrice Pitești.

DE CE NU LE ÎNLĂTURĂ?
rea și urmărirea execu
ției" — afirmă șeful șan
tierului cînd este întrebat 
de cauzele rămînerii în 
urmă. Intr-adevăr, la cele 
trei loturi nu a fost re
partizat nici un inginer. 
Dar o asemenea situație 
nu e cunoscută de ieri, de 
azi, ci de multă vreme. 
Cum și-au putut închipui 
ing. V. Aldea, șeful șan
tierului, și tov. Moldovan, 
directorul I.C.I.M.-Brașov, 
că execuția lucrărilor pe 
șantier poate decurge fără 
cadre tehnice ? Și cum a 
tolerat Direcția de con
strucții din minister, răs
punzătoare de mersul lu
crărilor pe șantier, o a- 
semenea situație ? Fapt 
este că lipsa cadre
lor tehnice are consecințe 
grave în execuție. Am 
constatat că anumite lu
crări se execută pe bază 
de dispoziții contrarii pro
cesului tehnologic de lu
cru. Echipele sînt puse 
să execute diferite opera
ții. între timp se consultă 
desenul, se discută cu be
neficiarul și se constată 
că dispoziția este greșită. 
La unele lucrări, cum ar fi 
bazinul de retenție, exe
cuția a stagnat multe zile 
pentru a se stabili un lu
cru elementar : cum să 
se execute desenul dat de 
proiectant. Sau : s-a indi
cat execuția canalelor în 
hale, ca apoi să se con
state că nu există pantă 
de scurgere. Nu mai vor
bim că deseori lucrările 
nu sînt executate în suc
cesiunea lor firească.

Ca o cauză a rămînerii 
în urmă, conducerea șan
tierului invocă și lipsa 
forței de muncă. Intr-a
devăr, șantierul are ne
voie azi de peste 130 de

muncitori. La unele obiec
tive nu lucrează decît 
2—3 muncitori, iar mijloa
cele mecanizate mai mult 
stau. In plus, constructori 
calificați sînt puși să exe
cute lucrări care nu ne
cesită calificare. Pentru 
unele meserii r— fierari- 
betoniști, dulgheri — abia 
acum se caută oameni, 
întrebăm conducerea șan
tierului și a întreprinderii 
tutelare : Cine trebuia să 
asigure muncitorii califi
cați necesari șantierului ? 
Și, mai ales, cînd trebuia 
făcut acest lucru ?

La capitolul justificări 
ni se vorbește și despre 
lipsa anumitor materiale. 
Inginerul șef al șantieru
lui, tov. Constantin Po
pescu, susține că „șantie
rul nu este aprovizionat 
în măsură corespunzătoa
re cu materiale. Zilnic de 
la șantier pleacă la 
I.C.I.M.-Brașov adrese și 
cereri pentru materiale. 
Dar nu sosesc și construc
torii stau“. In schimb, tov. 
Moise Pat, inginerul șef 
de la I.C.I.M.-Brașov, co
ordonator al șantierului, 
afirmă că „zilnic sînt tri
mise pe șantier autoca
mioane cu materiale, că 
sînt asigurate stocuri". 
Puse față în față aceste 
declarații, în mod firesc 
te întrebi : cine are drep
tate ? Forurile tutelare de 
resort trebuie să facă lu
mină.

Din constatările făcute 
pe șantier rezultă însă că 
nu lipsa materialelor este 
principala cauză care stîn- 
jenește desfășurarea nor
mală a lucrărilor. în hala 
de micromotoare se află o 
mare grămadă de cărămi
dă în bună parte spartă, 
îngropată în pămînt, iar

șantierul reclamă Jipsa de 
cărămidă. Alte materiale 
— prefabricate, țevi, fier- 
beton, cherestea — care 
ar putea fi folosite la 
lucrările intirziate, zac pe 
tot șantierul. O serie de 
utilaje tehnologice au so
sit pc șantier, dar nu se 
face nimic pentru a se în
cepe montarea lor.

Nu se poate spune că 
tovarășii din Direcția ge
nerală a industriei elec
trotehnice a Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini nu cunosc si
tuația de pe șantier, in
clusiv în domeniul apro
vizionării. Șantierul a fost 
vizitat de numeroase co
lective ale acestei direcții, 
inclusiv de cadre din con
ducerea ministerului. 
Cauzele au fost analizate, 
s-au stabilit măsuri. Nu
mai că pe șantier nu se 
constată efectele măsuri
lor preconizate. Iată un 
caz. Tov. H. Areșteanu. 
din conducerea Direcției 
generale a industriei elec
trotehnice, a vizitat în ia
nuarie șantierul. A con
semnat o cerință urgentă: 
asigurarea unei anumite 
cantități de țeava care 
condiționa executarea u- 
nor lucrări importante. 
„La 15 februarie veți avea 
țeava în mod sigur" — a 
sunat cuvîntul ferm al di
rectorului din minister. 
Dar s-a omis să se preci
zeze un amănunt. Care 15 
februarie. Nici pînă a- 
cum țevile respective nu 
au ajuns pe șantier. Ase
mănător au procedat și 
alți tovarăși din direcția 
generală respectivă și 
chiar din conducerea mi
nisterului. Este clar deci 
că sprijinul acordat pînă 
acum a fost ineficace, co

lectivele trimise pe șan
tier îndeplinindu-și doar 
o simplă obligație de ser
viciu.

Pe șantierul Fabricii de 
motoare electrice Pitești 
trebuie create grabnic 
toate condițiile ca ritmul 
de execuție să fie intensi
ficat, incit noul obiectiv 
să intre în funcțiune la 
termenul stabilit. Este ne
voie de o intervenție ho- 
tărîtă a conducerii Minis
terului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, care 
poartă principala răspun
dere pentru realizarea a- 
cestei investiții. Dar nu 
de îndrumări generale 
are nevoie colectivul șan
tierului, ci de un spri
jin real, la fața locu
lui, din partea specialiști
lor din minister și de la 
I.C.I.M. Brașov. Prin efor
turile comune ale minis
terului și întreprinderii 
constructoare, trebuie de
terminată cit mai grabnic 
o execuție normală, ordo
nată a lucrărilor pe șan
tier. Se impune ca în scurt 
timp să fie puse la punct 
organizarea muncii pe 
șantier și aprovizionarea 
ritmică a punctelor de 
lucru cu materiale, con
comitent cu asigurarea 
forței de muncă necesare 
și întărirea asistenței teh
nice in execuție. In mod 
deosebit trebuie urgenta
tă livrarea utilajelor teh
nologice pentru a se pu
tea trece din plin Ia mon
taj. Este necesar ca și or
ganele locale de partid să 
întărească controlul pe 
șantier, să sprijine efectiv 
și în mod concret pe con
structori în stabilirea ce
lor mai bune măsuri pen
tru grăbirea ritmului de 
execuție a lucrărilor.
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Schimbul viu teatre

cu valorile literaturii • Teatrul de operă și balet : 
TRUBADURUL — 10.30.
• Teatrul de stat de operetă :
SECRETUL LUI MARCO POLO 
— 19,30.

VA-
18.45;
21,15,

universale
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): RAZVAN 
și VIDRA — 19,30, (sala Stu
dio) : DOMNII GLEMBAY — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI — 20.

Activitatea editorială este unul 
din acele domenii, nu qiit de rare 
în lumea modernă, uide efortul 
colectiv susținut se împletește cu 
ir.spirala creație individuală. O e- 
ditură nu va putea, desigur, produ
ce niciodată ■— ea însăși — capo
dopere ; ea este însă instrumentul 
menit să-i creeze condiții firești și 
prielnice de gestație și creștere, 
să-i asigure contactul cu publicul 
căruia i se adresează.

Cînd traducem și comentăm lu
crări din literatura universală, 
unul din scopurile pe care se cu
vine să nu le pierdem nicicînd din 
vedere e folosul pentru cultura na
țională ; altui ar fi slujirea citito
rului de azi, tot mai însetat de 
cunoașlere, în contactul său cu va
lorile spirituale, cu frumosul și a- 
devărul.

Orientarea mai hotărîtă a edi
turilor noastre spre publicarea 
creațiilor literare durabile, străda
nia de a răspunde mai prompt la 
cerințele cititorilor, climatul gene
ral de înflorire cuiturală din țara 
noa.'.iiă — iată numai o parte din 
factorii care au conlucrat, în ui- 
timii ani, la obținerea unor reale 
succese în domeniul traducerilor. 
Avem astăzi în traduceri, unele 
excelente, cele 
podopere ale 
serii complete 
Balzac, Cehov, 
Ovidiu, Dante, 
Boccaccio, Cervantes, Camoes, Tol
stoi sau Reymont, accesibili, în
tr-o aleasă limbă românească. 
Contactul cu marile figuri ale li
teraturii universale moderne a în
ceput și el să se realizeze, astfel 
incit numele unor scriitori ca Gi- 
raudoux, Joyce, Faulkner, Kaika, 
Gide, Thomas Mann, Mauriac, Ca
mus, Șolohov, Huxley, Ivo Andricl 
au devenit familiare cititorilor noș
tri, operele lor fiind răspîndite în 
tiraje mari. în același timp, stu
diilor elaborate de specialiști de 
la noi li s-au adăugat, în tradu
cere, un număr crescînd de lu
crări critice și eseistice — exem
ple de disociere pătrunzătoare și 
elevație a ideii — aparținînd unor 
cunoscuți critici și istorici literari 
străini. Și în acest domeniu putem

mai însemnate ca- 
literaturii lumii — 
din Shakespeare, 

operele lui Horner, 
Goethe, Chaucer,

vorbi de o autentică asimilare 
creatoare, de un schimb viu al 
valorilor.

Succesele vor trebui — firește — 
nu numai consolidate, ci și consi
derabil lărgite. Ceea ce — după pă
rerea mea — ar trebui atins 
în vederea desăvîrșirii fazei în 
care ne aflăm ar fi în primul rînd 
compleiarea seriei de traduceri din 
marii clasici ai literaturilor. lumii, 
integrarea cît mai deplină a mari
lor piscuri în rețeaua de referințe 
a literaturii noastre. (Esie un pro
ces în curs, atît la Editura pentru 
literatură universală, cît și la „Bi
blioteca pentru toți" ; am aminti 
din seria completă a operelor lui 
Dostoievski.) Pe de altă patte se 
ridică problema ajungerii „la zi" 
cu traducerile din literatura seco
lului XX. Valorile certe ale vremii 
noastre ar trebui traduse cît mai 
complet și la un nivel cît mai 
înalt. Nu credem că ar fi cazul să 
cităm acum numele unor scriitori 
de mare calibru ai secolului, care 
nu sînt cunoscuți pînă acum la noi 
decît parțial sau indirect, cu atît 
mat mult cu cît planurile Editurii 
pentru literatură universală, sau 
cele ale „Bibliotecii pentru toți", ca 
și discuțiile ce au loc în Cadrul 
consiliilor redacționale și editoricle 
vădesc preocuparea de a implini 
asemenea lacune. Vrem doar să a-

puncte de
vedere

Lucrări de artă
plastică inspi 
rate de răs-
coala din 1907

Istoricele evenimente din 
1907 au constituit și constituie 
pentru mulți artiști plastici o 
sursă mereu vie de inspirație. 
Alături de operele mai vechi 
ale unor remarcabili pictori și 
graficieni, în anii din urmă au 
fost create cîteva monumente 
care cinstesc memoria celor 
căzuți în sîngerosul an 1907. 
In urma unui concurs de pro
iecte, in cîteva orașe din țară 
au și fost ridicate asemenea 
monumente. Astfel, la Buzău a 
fost așezată lucrarea realizată 
de sculptorul Cornel Medrea, 
la Craiova — aceea a sculpto
rului Ion Irimescu, iar la Pi
tești — lucrarea semnată de 
sculptorița Veturia Ilica.

în prezent se studiază am
plasarea în Capitală a grupu
lui statuar „1907", al cărui 
proiect este datorat sculptoru
lui Naum Corcescu.

Comemorării a 60 de ani de 
la răscoalele țărănești îi este 
consacrată și o expoziție de 
artă plastică, ce va fi organi
zată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, în sălile 
Muzeului Simu din Capitală.

(Agerpres)

tragem incă o dată atenția asupra 
necesității de a nu pierde din ve
dere valorile literaturii contempo
rane. ce constituie momente semni
ficative in evoluția culturii univer
sale.

întîi de toate socotesc că tre
buie consolidați pilonii perioadei 
moderne, trebuie cunoscute liniile 
de forță, arterele majore pe care 
a înaintat literatura, altminteri ris
căm să devenim tributari modelor 
pasagere, diletantismului, riscăm 
să obținem o imagine deformată. 
Distinctă de această cerință este 
și dorința, de altfel îndreptățită, 
a cititorilor de a cunoaște direct, 
la timp scurt după apariția lor, 
lucrări beletristice care s-au bucu
rat de succes dar în nici un chip 
nu e admisibil ca publicarea lor 
să afecteze pe cea a „clasicilor 
moderni". Aceștia din urmă, valori 
consacrate, sînt cei care asigură 
continuitatea evoluției, legătura cu 
tradiția, pe ei se întemeiază mer
sul înainte.

Dar, în același timp, trebuie — 
credem, — încă de pe acum puse 
premisele pentru o fază ulterioară, 
calitativ-superioară. Este vorba de 
un moment în care nevoile funda
mentale și urgente sînt satisfăcute 
și cind moștenirea culturală a lu
mii poate fi xjalorificată cu mai

multă ușurință și lărgime. într-o 
astiei de situație se poate preceda 
la o diversificare continuă ; ăe 
pildă, marile opere pot apărea în 
traduceri multiple care își pot per
mite să aprofundeze anumite la
turi. Tot așa se pot aborda o serie 
de opere care fără să fie piscuri 
unice și nedepășite prezintă totuși 
o mare însemnătate, ilustrează un 
moment în evoluția sensibilității, 
sau o epocă, sau o etapă a unui 
gen literar, sau contribuie (fie prin 
asemănare, fie prin contrași) la 
înțelegerea unei capodopere, o 
precede sau o continuă ; în aceeași 
categorie ar intra unele opere ale 
marilor scriitori pe care numai ve
cinătatea cu virfurile le face să 
pară mai puțin viguroase. Intr-o 
astiei de situație traducătorul ,își 
permite să ia inițiativa, oierind se
lecții proprii, îndrăznețe, din opera 
unui scriitor sau a mai multora ; 
cu gust și discs rnămini, se va 
putea schița profilul unui scriitor, 
al unui curent, al unui stil, al unei 
epoci. Numărul antologiilor tema
tice va putea crește. în acest sens 
s-ar cere ca selectarea traducăto
rilor să se facă mai atent, după 
afinități, predilecții și iuzestrări, 
calități care pot fi destul de ușor 
depistate, căci sufletul și pasiunea 
sînt indispensabile într-o muncă 
creatoare de acest fel. Acolo undo 
traducătorii adecvați sînt în nu
măr insuficient și, bineînțeles, nu 
numai acolo, trebuie găsite mij
loace mai eficiente de atragere a 
forțelor tinere. O dată cu 
tarea traducerilor se poate 
cred eu, mai mult și pentru 
tarea publicului.

Mai multe rămîn încă de 
în domeniul criticii literaturii 
ne, pentru menținerea și depăși
rea actualului nivel. Și aici pro
blema principală este cea a di
versificării de forme, corespunză
toare unei necesități obiective ; a- 
pare nevoia unei game cît mai 
întinse, de la narațiunea simplă 
și clară a textului de popularizare, 
pînă la lucrarea cu caracter eseis
tic, de interpretare filozofică. Aici 
ar fi multe de ameliorat ; după pă
rerea mea, în prezent studiul te
meinic, aprofundat, științific al li
teraturii străine nu se bucură de 
suficient sprijin din partea criticii.

Traducerea și tipărirea literatu
rii străine clasice și moderne cer 
o permanentă exigență critică, o 
discuție amplă, principială, com
petentă care să elucideze pînă la 
capăt 
logice 
opere, 
laturii 
tinete dar indispensabile ale unui 
proces unic : acela de asimilare 
în cultura română a valorilor uni
versale. Procesul este armonios 
numai atunci cînd cele două mo
mente sînt judicios îmbinate. O 
astfel de armonizare este și ea 
una din sarcinile activității dedi
cate traducerii și răspîndirii valo
rilor literaturii universale în țara 
noastră.

o Teatrul „Lucia 
landra" (sala din 
Măgureanu nr. 1) : 
TREI PARALE — 19,30.

Sturdza Bu- 
Bd. Schitu 

OPERA DE

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Masheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 
3.3.3. - 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea”: 
VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA (specta
col prezentat de teatrul „A. Da- 
vilia” din Pitești) — 19,30.

\
• Teatrul „Ion Creangă" : SIN- 
ZIANA și PEPELEA — 9,30, CO- 
COȘELUL NEASCULTĂTOR — 
15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• 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: CU PI
CIOARELE PE PAMtNT — 20.
• Circul de stat : INTERNA
TIONAL '67 — 19,30.

(Urmare din pag. I)

că, în domeniul prelucrării metale
lor și materialelor plastice, în teh
nica transporturilor pe uscat, în 
aer, pe apă, în navigația cosmi
că etc.

Cercetările științifice în acest do
meniu, ca și formarea de specialiști 
în toate compartimentele mecanicii 
(hidromecanică, aerodinamică, dina
mica gazelor, teoria plasticității ș.a.) 
sînt probleme de bază ale dezvoltă
rii economiei în toate țările lu
mii. Mecanica ocupă un loc privi
legiat in țări ca Franța, Anglia, 
U.R.S.S., S.U.A., Japonia, R.F.G., 
ceea ce explică marele număr de 
patente și descoperiri în această 
ramură. Personal, am avut prilejul 
să vizitez în anul 1963 institutele 
de mecanica fluidelor ale Universi
tăților din Lille, Strasbourg, Gre
noble, Marsilia, Toulouse și Paris, 
cu remarcabile instalații experi
mentale. Cei mai mulți dintre ab-

LA BUCUREȘTI

Curs post-universitar internațional 
de perfecționare in geologia 
petrolului

Institutul de petrol, gaze și geologie din București găzdu
iește în prezent cea de-a doua serie a cursului post-universitar 
de perfecționare în geologia petrolului. Această acțiune se în
scrie într-un program mai larg de cursuri post-universitare în 
domeniul științelor — elaborat de UNESCO — pentru per
fecționarea tinerelor cadre didactice și a cercetătorilor din unele 
țări membre ale organizației.

Cursul, organizat de Ministerul Învățămînlului, Institutul de 
petrol, gaze și geologie și Comisia națională română pentru 
UNESCO, întrunește tineri din Bolivia, Brazilia, Bulgaria, 
Guineea. Iran, R.A.U., Siria și Turcia. Profesori de specialitate 
cu îndelungată experiență — în majoritate membri ai Acade
miei Republicii Socialiste România — țin prelegeri însoțite de 
lucrări practice de laborator. Cursanții efectuează aplicații de 
teren în diferite regiuni din țară, pentru studierea structurii geo
logice a zăcămintelor. (Agerpres)

orion- 
face, 

orien-

făcut 
străi-

18,00

tv

— Pentru cei mici : Știți 
să desenați copii ?
„Prieteșugul dintre șoa
rece și pisică" de frații 
Grimm.
Desenează Iurie Darie. ■

problemele estetice și ideo- 
pe care le ridică aceste 
Traducerea și critica lite- 
străine sini momente dis-

Virgil NEMOIANU

• DACII — cinemascop: PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16.W- 19; 21,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30;. 21, GLORIA.- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. MODERN - 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : RE
PUBLICA — 9,30; 11.45; 14; 16.30; 18,45; 21, VIC
TORIA (completare Expoziția „Dezvoltarea științei 
în România") — 9; 11,15; 1.3,30; 16; 18,30' 21.
» OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
LANCE : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15: 
21, FEROVIAR — 8; 10,30; 13,15; 15,45; 18,30; 
MELODIA — 8.30; 11; 13,30; 16; 10,30; 21.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1879 — orele 19,30)ț. LU
CEAFĂRUL (completare Umbra) — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21,
e RÎSETE ÎN PARADIS — 10; 12; 14, PILOT DE 
ÎNCERCARE — 16,30; 18,45; 21 — CINEMATECA. 
0 JUANA GALLO: CA
PITOL - 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,30; 21, FLOREAS- 
CA 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30, ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9'; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scon : FESTIVAL — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30;' 16,15; 18,30, AURORA — 
9.30; 11.30; 13.45; 16; 18,30 (la toate completarea 
Hieroglifele pămîntului) — EXCELSIOR — 9,45; 12; 
14; 1.6,15; 18.30; 20,45.
9 DOAMNA CU CĂȚELUL : CENTRAL — 8,45 ; 
11.45; 14,45; 17,45; 21.
e ÎNTRE DOI : UNION (completare Zeii locuiesc în 
jungiă) — 15,30; 20.30, FLOREASCA — 20,45,
AURORA — 20,30.
« PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE : 
UNION — 18.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• MOSHI, MOSHI-ALO, JAPONIA: DOINA (com
pletare Poveste pe un metru pătrat) — 11,30; 13.45; 
16; 13,15; 20.30, FERENTARI (completare Pe urmele 
unui reportaj) — 15,30; 18; 20,30.
• EVADARE ÎN TĂCERE : TOMIS — 20,30.

cinema

e ÎNAINTE DE RĂZBOI și INSPECTORUL DE 
POLIȚIE : LUMINA - 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC LA TINE și NU 
SÎNT DEMN DE TINE : CIULEȘTI
« CERUL ȘI Ț
POARE (completare Orașul interzis) — 13; 15,30; 18; 
20,30.
• ZORBA GRECUL : DACIA (completare Palatul) 
— 8,45—14,30 in continuare ; 17,30; 20.IV).
• FANTOMA DIN MORISVÎLLE : RUCEGI (com
pletare Hieroglifele pămîntului) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
• SOȚIE FIDELA: VIITORUL (completare Ori
zont științific nr. 8) — 15,30: 18; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ: COTROCENI (comple
tare Ideal) — 15,15; 18; 20,45, MUNCA (completare 
Viile și vinurile României) — 16; 18,15; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNIREA — 
15,30; 19.

10; 15; 19.
IADUL : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO- 
letare Orașul inter:’

• DIMINEȚILE UNUI 
B ĂIAT CUMINTE : VI- 
TAN (completare Roman
țe aspre) — 15,30; 18; 20,15.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI: 
MIORIȚA (completare 
Zece minute în lumea flu
turilor) — 10; 12; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,30.

TINE : POPULAR - 15,30;o NU SINT DEMN DE
18; 20,30.
• NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : FLA
CĂRA - 15,30; 18, 20.30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : MOȘILOR (com
pletare Orizont științific nr. 9) — 15; 17; 19; 20,45.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : RAHOVA (com
pletare Viile și vinurile României) — 15,30; 18;
20.30, VOLGA (completare Hieroglifele pămîntu- 
lui) — 9.30; 11,45; 14.15; 16.30; 18.45; 21.
• R1DF.M CU STAN ȘI BRAN: PROGRESUL 
(completare Ritmuri și imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : LIRA — 15,30; 18;
20.30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop; DRUMUL SĂRII — 15,15; 18; 20,30.
• ZILE RECI : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• NIMENI NU VOIA SA MOARĂ : COSMOS — 
15,30; 18; 20,30.

TIMER! SOLIȘTI

Dacă la virsta cind n-a 
învățat încă scrisul și ci
titul, copilul dă semne de 
instinct muzical — și, 
bineînțeles, dacă aceste 
semne sînt percepute — 
el este așezat în fața pia
nului sau i se pune o vi
oară în mină ; urmează, 
zilnic, ore de studiu, cu 
siguranță trudnice, furate 
jocului în aer liber, cu 
ceilalți copii, Mai tîrziu, 
^COtțla medie își impune 
rigorile și programul în-

cărcat ; în sfîrșit, conser
vatorul — pentru cei care 
ajung in această lungă 
cursă cu obstacole pe li
nia dreaptă de sosire, în
tregește pregătirea muzi- 
cianului-instrumentist. Au 
trecut, astfel, aproape 
douăzeci de ani.

Și apoi ?
Această întrebare par 

să și-o fi pus în actuala 
stagiune, mai acut decît 
în trecut, principalele 
noastre instituții muzicale.

Este, tn fond, luarea unei 
poziții de conștiință și de 
responsabilitate față de o 
enormă investiție de efort, 
in talente care au drep
tul la verificarea publică 
a valorii lor. Există, desi
gur, numeroase progra
mări la Filarmonicile din 
țară ; în Capitală, sem
nalul l-a dat Radiotelevi- 
ziunea cu ciclul de con
certe lunare „Tribuna ti
nerilor soliști", 
relevat nume

— Publicitate.18,50
10.00

istoria fUmu-

23,00 — Telejurnalul de noapte.

— Pentru tineretul școlar: 
1091 de întrebări.

20,10 — Telecronica economică.
Economia de metal (II).

19,20 — Călătorii 
Călătoria 
Cook (IV).

19,45 — Pagini din
lui in România.

— Telejurnalul de sșșțȘi.
19,17 — Buletinul meteorologic.

geografice : 
căpitanului

18,13

In țurul standului cu noutăfi (la librăria Vasile Alecsandri din Bacău)
Foto : R. Costin

20,30 — Seară de teatru : „Dra
gă mincinosule" de Je
rome Kilty.
Interpretează Beate Fre- 
danov șl Fory Etterle 
de la teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra".

în pauză — Poșta televiziunii.

IN PEISAJUL ȘTIINJEI ROMANEȘTI

*

solvenții acestor universități lu
crează, de regulă, în laboratoarele 
marilor uzine și în birouri de stu
dii și proiectare — ocupîndu-se 
nemijlocit de importante probleme 
ale perfecționării mașinilor-unelte, 
mașinilor electrice, vehiculelor de 
transport, navelor, mecanismelor 
automate cu elemente mecanice etc.

în ce privește țara noastră, se 
poate afirma că în sectorul cerce
tărilor fundamentale de mecanică 
dispunem de un corp valoros de 
cadre, cu realizări la nivelul știin
ței contemporane. Este tot mai pro
nunțată orientarea acestora spre 
o tematică legată de necesitățile 
dezvoltării economiei naționale, 
spre probleme privind industria 
construcțiilor de mașini,' agregate 
și alte utilaje. Astfel, la Centrul de 
mecanica solidelor al Academiei, o 
serie de teme de cercetare sînt 
axate pe calculul corpurilor de 
nave, al acoperișurilor de mare su
prafață din plăci curbe subțiri, prin 
a căror aplicare se realizează mari 
economii d.e materiale de construc
ții, îndeosebi economii de metal, 
în condițiile unor parametri func
ționali sensibil superiori. Totodată, 
se studiază și aplicarea cercetărilor 
în domeniul vibrațiilor, la calculul 
amortizoarelor de cele mai diverse 
tipuri, cît și la combaterea vibrații
lor industriale de tot felul, în ve
derea prelungirii duratei de servi
ciu pentru multe elemente de ma
șini. Ațțe cercetări se referă la a- 
plicațiiTe largi ale maselor plastice 
în industrie, la introducerea și îm
bunătățirea unor elemente de auto
matizare și ’control, îndeosebi în 
domeniul construcțiilor de mașini. 
Toate acestea dau o imagine asu
pra interesului pe care-1 prezintă 
mecânica în diverse domenii ale 
economiei noastre naționale.

Trebuie arătat insa, în med des
chis, că la noi efectivul cadrelor 
de mecanicieni este încă toarte 
restrins față de necesitățile exis
tente. Practic, s® poale vorbi de o 
penurie de mecanicieni, care Inilu- 
ențează negativ aportul cercetării 
științifice ia soluționarea unor 
foarte numeroase probleme ale 
progresului tehnic. Mai mult, pe 
lingă faptul că „debitul" formării 
de mecanicieni este mic. o bună 
parte din cadrele de cercetători își 
orientează eforturile spre comuni
cări și volume de specialitate, în 
timp ce in unele sectoare din in
dustria noastră continuă să se lu
creze încă cu metode ale mecanicii 
care țin de secolul al Xi.X-lea. Nu 
avem nici în industrie și nici în 
proiectare un număr suficient de 
specialiști de formație universitară. 
Ramuri ca hidromecanica, aerodi
namica, elasticitatea, plasticitatea 
și altele sint practic descoperise. 
Absența mecanicieni lor e un obsta
col serios în calea realizării perfor
manțelor în materie de parametri 
tehnici, de preț de cost, de produc
tivitate a muncii la nivelul țârilor 
avansate. Aș spune, cred fără a 
exagera, că drumul industriei româ
nești spre o incită productivitate 
a muncii nu poate ocoli participa
rea directă a mecanicienilor la cer
cetarea tehnică și în finalizarea el.

— Care este perspectiva formării 
cadrelor în acest sector ?

— Am pledat, mai înainte, pen
tru un număr cît mai mare de me
canicieni, străduindu-mă să relev 
că aceasta este o cerință, o necesi
tate, în sfîrșit, o caracteristică a 
dezvoltării economico-științifice 
moderne. însă în chiar procesul de 
pregătire a mecanicienilor persistă 
carențe. Formația mea mă obligă 
să văd lucrurile în mod limpede.

a viitorilor

„Matematizarea" mecanicienilor nu 
poate avea decît un efect negativ 
asupra pregătirii lor, depărtîndu-i 
de aspectele fizice și de interpreta
rea lor. Din această cauză, însăși 
specializarea studenților se face 
mai tîrziu decît ar trebui. Apare 
astfel un fenomen paradoxal, însă 
real ; în primii ani studentul „pri
mește" un mare volum de cunoș
tințe de matematică superioară, de 
noțiuni generalizate și abstractiza
te la maximum. Abia spre sfîrșitul 
celor cinci ani de studiu este readus 
pe un făgaș mai concret, oferin- 
du-i-se posibilitatea de a selecta 
aspecte și fenomene aplicabile în 
practică cu ajutorul noțiunilor în
sușite anterior.

O măsură necesară ar fi specia
lizarea mai timpurie
mecanicieni — poate începînd cu 
anul III de facultate — timp în care 
cursurile de mecanică să capete o 
pondere și dezvoltare mai amplă. 
Mi se pare chiar necesar să se re
vadă și lista cursurilor de speciali
zare ; multe din ele sînt „prăfui
te" și nu mai răspund orientărilor 
contemporane, noilor date de ac
tualitate pe plan mondial. Ca un 
singur exemplu — ar fi indicat, de 
pildă, să se introducă în specializa
rea studenților și un curs de mag- 
neto-aerodinamică.

în același timp, aș vrea să subli
niez și necesitatea promovării cer
cetării științifice de mecanică în 
cadrul facultăților de malematică- 
mecanică. în universitatea noastră, 
cercetările de asemenea natură se 
efectuează astăzi într-un cadru li
mitat, legat și de faptul că și numă
rul cadrelor este restrîns. Faculta
tea de matematică-mecanică deși 
este o creație nouă a păstrat însă ■ 
hainele vechi ale formelor organi
zatorice anterioare. Pentru a ne

a-face o idee asupra situației, voi 
răta că la Facultatea de matemaii- 
că-mecanică din 
mecanică 
fără a se 
realitate.

O niare 
mecanică se va consolida nu prin 
eforturile izolate ale unor nuclee 
de cercetători ci prin dezvoltarea 
secțiilor de mecanică din cadrul 
universităților, prin înființarea unor 
catedre de mecanică generală, hi
dromecanică, mecanică a gazelor 
și prin orientarea acestora și spre 
cercetări cerute de industrie, de 
economia națională.

—- tn ce proporție absolvenții fa
cultăților de mecanică se îndreaptă 
spre cercetare ?

—,Potrivit unui calcul făcut la 
promoțiile din ultimii zece ani, a- 
cest procent este de 40 la sulă. La 
prima vedere ar părea o cifră bună; 
dar să nu uităm însă că, în medie 
pe an, numărul absolvenților me- 
canicienl nu depășește... cifra 15: 
dacă comparăm această cifră cu 
miile de mecanicieni pe care îi fur
nizează facultățile cu profil similar 
din alte țări, necesitatea sporirii nu
mărului lor ne va apare și mai 
stringentă.

Arliimede cerea pe vremuri un 
punct de sprijin în spațiu și' garan
ta că va răsturna pămîntui. Să fim 
mai puțin pretențioși: dacă am oferi 
anual industriei și cercetării numai 
100 mecanicieni s-ar realiza indis
cutabil mari progrese în asimilarea 
celor mai recente cuceriri ale me
canicii, în dezvoltarea propria gîn- 
dirii științifice, s-ar repune în drep- 

cele mai spectacu- 
ramuri ale științei

există 
face

școală

turi una dintre 
loase și eficace 
contemporane.

Timișoara, secția 
doar cu numele, 

o specializare în

românească de

Interviu realizat de
Aurel VARDUCA

gela Gavrilă, Ion Ca- 
tianis, Constantin Stelian, 
Leonora Geantă, Goiz 
Teutsch, Miltiade Nenoiu 
și îndeosebi Cornelia Va
sile, violonista timișorea
nă, uimitoare prin virtuo
zitatea nativă și muzica
litatea vădite, recent, in 
concertul de Paganini.

Acestor acțiuni care se 
cer însă a fi judicios con
struite, pentru a nu da 
prea de timpuriu statutul 
de concertist Itinerant u- 
nor tineri aflați încă la 
virsta studiului — li s-a 
asociat recent Filarmoni
ca printr-un „concert de 
concerte", dirijat de Mir
cea Basarab.

„Capul de afiș" 
fără îndoială, Radu LtJfjia, 
foarte tînărul pianist, dis
tins acum cîteva luni cu 
un premiu I la concursul 
internațional de la Dallas. 
La douăzeci de ani, Ra
du Lupu susține copleși
torul Concert in mi bemol 
major de Beethoven, cu o 
incontestabilă autoritate 
tehnică. Execuția sa poar
tă amprenta de vigoare 
explozivă, care este, poa
te, și a vîrstei ;. mijloa
cele instrumentale ale tî- 
nărului pianist sint, fără 
îndoială, impunătoare și, 
chiar dacă acum tentația 
virtuozității este încă pu
ternică (prezentarea în 
supliment a Baladei nr. 1 
de Chopin a confirmat-o), 
există toate premisele ca 
adîncirea conținutului e- 
motiv® să-l conducă spre 
o artă de tot mai înaltă 
ținută,

Cu o mare plăcere re
marcăm progresele, mi'- 
reu confirmate, ale vio
loncelistului Nicolae Șar
pe. Acest tînăr instrumen
tist, membru al Filarmo
nicii, după ce s-a afirmat 
în domeniul muzicii da 
cameră, s-a prezentat în 
fața publicului cu Concer
tul în si minor de Saint- 
SaSns. Dacă prezența sa 
sonoră nu are încă a- 
plombu) specific al sim
fonicului, păstrînd tonul 
intim, discrel, al muzicii 
de cameră, elementele 
pur instrumentale — ve- 
locitate, precizie în atac 
și în intonație, ton — sînt 
incontestabile, ca și sim
țul muzical, perfect acor
dat cu partitura clasici- 
zant-sentimentală a lui 
Saint-Saens.

Tot de la un pupitru al 
Filarmonicii provenea si 
cornistul Paul Staicu. In
strumentist cu mai veche 
activitate solistică decît 
ceilalți doi soliști ai pro
gramului, Paul Staicu și-a 
afirmat valoarea, susți- 
nînd cu bravură, deși pe 
alocuri (în partea a doua) 
într-o dinamică ce nu se 
acorda cu discretele 
norităti 
montului orchestral, 
cui Concert în mi 
major de Mozart.

Succesul acestui 
gram a iost asigurat 
selecția judicioasă a 
tagoniștilor, elemente de 
relief ale tinerei genera
ții. Asemenea concerte cu 
caracter promotional, 
care cer însă un acom
paniament deosebit 
îngrijit, vor fi 
binevenite Ele 
viata muzicală 
cent al valorii 
tății la care publicul este 
totdeauna sensibil. In
strumentiștii, la început 
de carieră au nevoie de 
podiumul sălilor de con
certe pentru a-și putea 
permite o deplină desfă
șurare a calităților. îna
intea oricăror concursuri 
internaționale, înaintea 
participărilor la competi
ții de prestigiu, tinerii so
liști trebuie să beneficie
ze de o acomodare cu 
publicul, să-și acumuleze 
experiența de lucru cu 
orchestrele, cu dirijorii.

so
aie acompania- 

clasi- 
bemoî

pro- 
prin 
pro-

de 
totdeauna 
aduc în 
acel ac- 
și al nou-

Radu GHECIU
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Delegația guvernamentală con
dusă de Roman Moldovan, vicepre- 
șe. ir.te al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, care a făcut 
o vizită în Anglia, s-a înapoiat luni 
în Capitală.

La sosirea delegației, pe aeropor
tul Băneasa se arlătl Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului-.de Miniștri, acad. Mi-

ron Nicolescu, președintele Acade
miei, Vaslle Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai Consiliului Național al Cerce
tării Științifice și alte persoane ofi
ciale.

Era prezent Richard Hambury- 
Tenison, însărcinatul 
ad-intorim al Marii 
București.

cu afaceri 
Britanii la

(Agerpres)

Turneul de șah de la Belgrad

VA PĂSTRA NICOLAU PRIMUL LOC?
Prima breș

(Agerpres). — Seiiatorul 
pronunțat din nou în fa-

Vizitele directorului general
al Institutului Națiunilor Unitefii

pentru formare și cercetare

V a //

în runda a IV-a a turneului in
ternațional feminin de șah, Ale
xandra Nicolau a jucat cu albele 
împotriva iugoslavei Belamarici. 
Alacînd prematur rocada deschisă 
a negrului, compatrioata noastră a 
intrat într-o poziție complicată. La 
întrerupere, Belamarici are șanse 
mai bune — apreciază comentatorul 
de șah ai agenției Taniug. în cele
lalte partide s-au înregistrat rezul-

latele': Liliak-Novara 1—0; Nedel- 
kovici-Eretova remiză; Tintofeeva- 
K. Jovanovic! 0—1; Gaprindltșvili- 
Heemskerk 1—0.

în clasament continuă să con
ducă Alexandra Nicolau (România) 
cu 3 puncte (1). Urmată de Nația 
Jovanovlci (iugoslavia) cu 3 puncte, 
Gaprlndașvili (U.R.S.S.), Bilek (Un
garia), Eretova (Cehoslovacia) cu 
cite 2,6 puncte.

Rezultate tehnice
• Baschet

amical de
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Gheorghe Gaston Marin 
â primit luni pe C. d’At'boUssier, 
director general al Institutului Na
țiunilor Unite pentru formare și 
cercetare, care face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele a fost însoțit de 
A. Szalai, director al direcției de 
cercetare a institutului.

La primire au fost de față Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ilie Diculescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, Costin

MurgescU, ambasador, director 
Institutului de cercetări 
mice.

în aceeași zi, oaspeții au fost 
primiți de Corneliu Mftnescu, mi
nistrul afacerilor externe, și de 
acad. Miron Nicolescu, președinte
le Academiei.

Ministrul afacerilor externe a 
oferit în cinstea oaspeților un 
prînz, iar președintele Academiei, 
un dineu.

al 
econo-

(Agerpres)

Ministrul comerțului exterior

s-a întors în Capitală
Luni s-a înapoiat în Capitală 

Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, care, la invitația lui 
Gunnar Lange, ministrul comerțu
lui al Suediei, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

Printre persoanele oficiale aflate 
la sosire pe aeroportul Băneasa era 
și Olof Gustav Bjurstrdm, amba
sadorul Suediei la București.

I (Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut relativ călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult acoperit. 
Vintul a suîlat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila înt.re 4 grade la 
Toplița și 14 grade la Băilești. 
In București : Vremea a fost 
ușor’Instabilă, cu cerul variabil. 
Vintul a suflat în general slab.

Temperatura maximă a atins 13 
grade. Timpul pj-obabil pentru 
15, 16, 17 martie. In țară. Vre
me în general instabilă, cu ce
rul schimbător. Vor cădea pre
cipitații temporare sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit din vest. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și 6 grade, iar 
maximele intre 2 și 12 grade, 
local mai ridicate. In București : 
Vreme in general instabilă, cu 
cer schimbător. Vor cădea ploi 
sub formă de' averse. Vint po
trivit din vest. Temperatura 
ușor variabilă.

WASHINGTON 13
Edward Kennedy s-a 
voarea propunerii făcute de fratele său, senato
rul Robert Kennedy, privind încetarea bombar
damentelor americane împotriva R. D. Vietnam. 
Intr-o dezbatere publică, la care a participat 
alături de senatorul republicau John Tower, 
Edward Kennedy a fost aplaudat cind a subli
niat că prin continuarea bombardamentelor nu 
se poate ajunge la tratative.

Propunerea senatorului Robert Kennedy pri
vind încetarea bombardamentelor americane a 
fost susținută și de senatorul Joseph Clark, tn 
cadrul unei declarații radiotelevizate.

în vederea meciului 
fotbal Franța — România, progra
mat pentru 22 martie la Paris, di
rectorul tehnic al echipei franceze, 
just Fontaine, a selecționat 18 ju
cători : Eon (Nantes), Carnus (Stade 
de Paris) — portari ; Lavaud 
(Rennes), Piumi și Provelli (Valen
ciennes), Cardiet (Rennes), Budzin- 
skl și de Michele (Nantes) — iun- 
dași ; Deloffre șl Dogliani (Angers), 
Suaudeau (Nantes), Bonnel (Valen
ciennes) — mijlocași; Blanchet 
și Gondet (Nantes), Lech (Lens), 
Margottin (Angers), Loubet (Nisa), 
Revell! (St. Etienne) — înaintași.

9 Volei

Pe
peste hotarede

de duminică 
de

C.P. Bucuresti-U- 
Cluj 3—0;

în cea de-a 5-a etapă a campio
natelor republicane de baschet 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : feminin : Voința București- 
Politehnica București 45—71; Ra
pid București-Olimpia T.V. Bucu
rești 71—33; Universitatea Iași- 
Vointa Brașov 59—64; Mureșul Tg. 
Mureș-Crișul Oradea 68—47; Con
structorul București-Universitatea 
Cluj 37—43 ; masculin : Politehnica 
București-Universitatea Timișoara 
80—53; Dinamo București-Acade- 
mia militară 96—56; Medicina Tg. 
Mureș-Steaua 63—88; Universitatea 
Cluj-I.C.F. București 59—62; Di
namo Oradea-Rapid 
71—61; Steagul roșu 
tehnica Galați 80—64.

Cunoscutul comentator 
american Walter Lip- 
pmann scrie următoarele 
în ziarul „New York He
rald Tribune’, în legătu
ră cu disputa ce se des
fășoară între senatorul 
Robert Kennedy și pre
ședintele Johnson în pro
blema vietnameză :

„Din toate declarațiile 
oficiale din ultimul timp 
reiese că președinte
le este deosebit de su
părat că familia Ken
nedy s-a alăturat forțelor

care se opun în mod des
chis politicii duse de ad
ministrație în problema 
vietnameză. Pînă acum, 
Robert Kennedy nu s-a 
arătat dornic de a se o- 
pune președintelui și a 
Stat mult în expectativă 
pînă s-a hotărît să pur
ceadă la ruptură. Faptul 
că a ales momentul toc
mai acum constituie do
vada unui lucru pe care 
președintele nu vrea să-1 
știe : și anume că opozi
ția democrată față da

cursul adoptat de el în 
Vietnam a atins o aseme
nea intensitate, incit Ori
ce politician care aspiră 
la o oarecare populari
tate trebuie să se alătu
re acestei opoziții.

Robert 
este omul care 
în pustiu. El nu este un 
om care să se opună de 
dragul opoziției. Acțiunea 
sa nu poate ii explicată 
numai prin prisma unor 
ambiții politice. în ochii 
președintelui și ai parti
zanilor săi, democrații 
„disidenți", cărora li s-a 
alăturat acum Kennedy 
în mod deschis, nu sînt 
altceva decit niște rebeli 
care subminează parti
dul. Trebuie- să arătăm 
însă care este intr-adevăr 
situația. Așa-numiții de- 
mocrați disidenți nu s-au 
rupt de partid. Ei se află 
doar pe pozițiile pe căre 

partidul in 
a fost ales

Kennedy nu
Să țipe

s-a aflat 
1964-, cînd 
Johnson și ei se opun 
eforturilor depuse de pre-

de a-i aduce in 
bloc cu Gold- 
Lyndon Joltnsăn

ședințe 
același 
Water, 
est# cfel care a iupt cU 
preceptele partidului său, 
iar democrații disidenți 
sînt cei care au refuzat 
Să-l urfneze și Să-și Schim
be pozițiile.

Lucrurile sînt destul de 
clare. întorsătura făcută 
de Johnson in 1965 se 
află ia baza tuturor con
troverselor cate au dat 
naștere la discuții publi
ce. Președintele a căutbt 
pe cît oosibil Să ascundă 
întorsătura politicii Sale. 
Poporul american este 
supărat fiindcă e mereu 
zăpăcit cu vorbe. Neajun
sul prilejuit spiritului și 
moralei națiunii nu se vă 
putea repara ușor și re
pede. Căci națiunea este 
guvernată fără sprijinul 
și împotriva sentimente
lor unei mari părți a li
derilor ei spirituali și in
telectuali. O națiune nu 
poate fi fericită dacă tu 
are conștiința împăcată".

59—62;
București 

Brașov-Poli-

Quasarul
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..Minibascheful" șî-a cîștigat' nume
roși adepfi și la Oradea. în fotogra
fie: la antrenamentul unei grupe de 
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ISTORIA—lecție de j
patriotism și umanism |

(Lunare din pag. I)

este acela al unirii celor 
trei țări române de către 
Mihai Viteazul, nu s-a dat 
întru totul atenția necesară 
reliefării conținutului pa
triotic și mobilizator al 
evenimentului. In general 
vorbind, manualele reflec
tă prea puțin situația ac
tuală a cunoștințelor știin
țifice, documentele nou 
descoperite. Ar fi necesar 
ca pe baza acestora dife
ritele momente istorice să 
fie tratate mai diferențiat, 
să se bucure de un spațiu 
mai larg unele evenimen
te esențiale din istoria 
țării noastre cum ar fi : 
unirea, formarea statului 
national român, cucerirea 
independenței de stat, 
luptele muncitorești și ță
rănești din uliimul secol, 
rolul jucat de proletariat 
și de partidul său comu
nist în făurirea istoriei de 
azi a țării noastre.

Dar nici dacă manua
lele existente nu satisfac 
toate exigențele, profeso
rului de istorie nu 1 se 
poate acorda vreun ra
bat. Lecția lui 
buie să 
o schemă 
stind 
nor 
un 
ces 
buie 
gică 
o prezentare vie a atmos
ferei, a acțiunii maselor 
populare și a personali
tăților ce au fost antre
nate în acțiunea respec
tivă. De el depinde foarte 
mult. El poate și trebuie 
să reînvie în fața elevi
lor istoria, să stîrnească 
interesul și dragostea 
pentru tradițiile glorioase 
de luptă ale poporului nos
tru. Adevărata măiestrie 
pedagogică constă în îm
binarea explicației cu po
vestirea prin care sînt re
date într-un chip viu fap
tele. Or, din păcate, a- 
csst deziderat nu se rea
lizează deseori.

Cred că este bine ca 
încă din liceu elevii să 
fie obișnuiți să cunoască 
diferite documente istori
ce, comentate de profe-

tre
ia

nu 
se rezume 
abstractă, con- 
clarificarea u- 
referitoare la 

sau 
ci ea

în 
teme 
fenomen sau pro- 
istoric, ci ea tre- 
sâ fie o ilustrare !o- 
a acestui proces, cu

sor cu toată atenția și 
ilustrate cu ajutorul plan
șelor, diafilmelor sau dia
pozitivelor. Aceasta face 
să se dezvolte mai mult 
dragostea tineretului pen
tru pămîntul strămoșesc și 
trecutul nostru eroic, hotă- 
rîrea de a contribui la în
făptuirile viitoare ale na
țiunii române, ce-și găseș
te deplina dezvoltare în 
epoca nouă a socialismu
lui victorios.

Predată creator, istoria 
nu rămine doar o discipli
nă de program, ci un a- 
dsvărat îndreptar în ac
țiunea fiecăruia care de
vine conștient atît de des
tinul poporului nostru, 
cît și de acela al întregii 
umanități. Evident, o ase
menea istorie nu se ba
zează pe memorizare me
canică sau pe o informa
ție seacă ce ar putea fi 
încadrată într-un program 
fix de instruire. Totuși, 
din păcate se recurge rar 
la expuneri speciale asu
pra unor probleme mai 
deosebite.sau recomanda
rea studierii unor articole 
din revistele noastre de 
specialitate prin care sînt 
relevate aspecte noi ale 
unor chestiuni insuficient 
tratate în manuale.

Pentru ca lecțiile de is
torie din școala noastră 
să poată constitui un 
sprijin și mai substanțial, 
pe de o parte în educarea 
patriotică și umanistă, iar 
pe de alta în formarea 
gîndirii dialectice a elevu
lui, consider că se impun, 
date fiind condițiile actua
le de dezvoltare ale socie
tății noastre și, implicit, 
ale științei istorice, unele 
îmbunătățiri, neîntîrziate în 
procesul predării istorisi. 
Amintite pe scurt, acestea 
ar fi, după părerea mea, 
următoarele : elaborarea 
unor noi programe școla
re cu concursul mai larg 
al specialiștilor, revizuirea 
și îmbunătățirea actuale
lor manuale, pe baza pro
blemelor fundamentale 
prezentate in programe, 
îmbunătățirea dotării șco
lilor cu materialul ilus
trativ necesar, redac
tarea unor lucrări de

lecturi istorice bine alese 
etc. In general, cred că 
Ministerul Invățămîntului 
ar trebui să manifeste o 
mai mare preocupare pen
tru crearea celor mai 
bune condiții profesorilor 
de istorie de a realiza 
lecții care să se înscrie, 
— prin conținutul lor, prin 
felul în care sînt expuse

— ca veritabile lecții 
umanism și educare 
triotica și să asigure o 
mai atentă coordonare a • 
procesului de îmbunătă
țire a învățământului isto
riei în școli cu cel din în- 
vățămîntul superior, con
lucrarea mai largă a ca
drelor didactice de toate 
gradele.

Un coleg budapestan, gazetar tre
cut de prima tinerețe, îmi spunea de
unăzi că înainte de eliberare circula 

•o vorbă — anume că „pămîntul se 
încîrtește și se mișcă, dar Ungaria stă 
pe loc". De altfel, în multe sate și 
orașe pe. care le-am cutreierai, local
nicii își 
schimbările înnoitoare în viața acestor 
așezări erau atît de rare și lipsite de 
o semnificație deosebită, incit făceau 
impresia că însuși timpul stă in loc.

In schimb acum, în anii construc
ției socialiste, procesele înnoitoare se 
desfășoară neîntrerupt în întreaga 
țară, iar schimbările ce survin sînt 
uneori atît de rapide, îneît locuri 
bine știute, pe care le revezi după 
numai cîțiva ani, îți par de nere
cunoscut. Nu . ,
unde creșteau bălării sau plugurile 
trăgeau brazdă se ridică azi impor
tante obiective 
tier/: vaste în

aminteau cum, odinioară,

arareori, pe întinderi

industriale sau șan- 
jurtd cărora au 

naștere și se dezvoltă orașe cu 
de oameni.

Aș aminti, pentru început, de 
naujvăros — „cel mai hătrîn" 
tre orașele tinere ale Ungariei, 
pranumit și „inima de oțel"

luat 
mii

Du- 
din- 
su- 

f/iuiiwmi. șt „iiiium w a țării.
Istoricul lui ? In urmă cu putini ani, 
într-un loc situat pe malul drept al 
Dunării, Ia 60 de kilometri de Buda
pesta, a descins un detașament de 
geologi, ingineri, arhitecțl și construc
tori. Pe un teren pe care se întindeau 
doar lanuri de porumb, ei au ridicat 
într-un timp relativ scurt un combi
nat metalurgic cum n-a nuli fost altul 
în Ungaria. Pe urmele lor au venit 
metalurgiștii. Combinatul a început 
să producă fontă și oțel, laminate și 
energie electrică, cărămidă refractară 
etc. Ulterior, în jurul combinatului au 
începui să răsară întreprinderi ale in
dustriei ușoare, în ultimii ani con- 
struindu-se o fabrică de celuloză și 
una de hîrtie.

Paralel s-a dezvoltat orașul. Dar, 
în contrast cu alte orașe în care su
medenie de clădiri vechi se află literal
mente în umbra copacilor — aici, 
pomii tineri, aliniați de-a lungul stră
zilor, se află in umbra blocurilor

de 
pa-

Rezultate din etapa 
a campionatelor republicane 
volei : feminin : 
niversitatea Cluj 3—0; Dinamo 
București-Țesătura Piatra Neamț 
3—1; Universitatea Craiova-Rapid 
București 0—3; Farul Constanța- 
I.C.F. București 3—0; Penicilina 
Iași-C.S.M. Sibiu 3—1 ; masculin : 
Rapid București-Tractorul Brașov 
3—1; Steaua-Progresul Brăila 3—0; 
Viitorul Bacău-Dinamo București 
1—3; Petrolul Ploiești-Politehnica
Brașov 3—0; Politehnica Timișoa- 
ra-MineruI Baia Mare 3—0; Poli
tehnica Galați-Alumina Oradea

Astronomii 
Palomar din 
țat existența 
scurtare de la „quasi-stellar", corp 
stelar mai mic decit galaxiile, dar 
de 100 de ori mai strălucitor), 
care este considerat cel mai în
depărtat corp ceresc descoperit cu 
mijloace actuale. Catalogat la nu
mărul 0237—23, quasarul pare să 
se deplaseze cu o viteză de peste 
241 401,6 km/sec (32,4 la sută din 
viteJa luminii) și constituie obiec
tul cu viteza cea mai mare de 
mișcare cunoscut pînă in prezent. 
Corpul ceresc care pînă acum de
ținea recordul in materie este tot 
un quasar și are o viteză de de
plasare care reprezintă 81,4 la 
sută din viteza luminii. Observa
țiile efectuate pînă in prezent cu 
telescopul de 5 078 milimetri al 
observatorului din Palomar nu au 
permis stabilirea distanței la care 
evoluează quasarul.

MOSCOVA s-a desfășurat prl- 
sferturile. de finală

LA
mul meci pentru
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin între Trud Mos
cova și Honved Budapesta. Au cîș
tigat sovieticii cu 15—13 (5—6).

LA PRAGA s-a disputat returul 
meciului de volei dintre echipele 
masculine Ruda Hvezda Praga și 
Honved Budapesta, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Victoria a reve
nit praghezilor cu 3—2 (12—15, 15—8, 
13—15, 15—12, 15—11).

ÎN PREZENTA A 50 000 de specta
tori, selecționata Congo (Kinshasa) 
a învins cu 3—2 (1—1) selecționata 
Sudanului-, în cadrul „Cupei Africii" 
la fotbal. In aceeași competiție, la 
Lagos, Nigeria și Coasta de Fildeș au 
terminat nedecis : 0—0.

IN TURNEUL DE TENIS DE LA 
CANNES, proba de simplu femei a 
revenit jucătoarei engleze Winnie 
Shaw, care a întrecut-o in finală cu 
3—6, 6—3, 6—3 pe Joanne Venturinni 
(Franța). La simplu bărbați a cîștigat 
A. Szikszai (Ungaria), învingător cu; 
6—3, 3—6, 6—4 asupra vest-germanu- 
lui Kube.

moderne de locuințe, mărturisind prin 
însăși această priveliște vîrsta localii 
(«fii. Pentru a face fată cerințelor me
reu crescînde. de, locuințe, nu de mult 
a fost pusă în funcțiune la Dunaujvă- 
ros o fabrică de case din prefabricate. 
Un spital modern, magazine, cinema
tografe întregesc imaginea orașului 
care numără azi peste 45 000 de lo
cuitori și este în continuă creștere.

Tînăr, apărut pe harta țării în anii 
puterii populare, este și orașul Ka- 
zincharcika. Cînd îl vizitezi parcă 
nu-ți vine a crede că, în urmă cu

de la observatorul 
California au anun- 
unui quasar (pre

Au plantele un „sistem 
nervos"?

Făcind experiențe cu o serie de 
plante alese la intimplare — faso
le, hrișcă, mazăre — tinărul cer
cetător Vitali Gorciakov din Mos
cova a ajuns la concluzia că plan
tele sînt înzestrate cu un fel de 
sistem nervos. El a constatat că 
plantele reacționează la excitații 
de temperatură și chimice. Viteza 
acestei reacții este mult mai mare 
decit la unele animalp ca molus
că, broasca.

In urma experiențelor efectua
te, Gorciakov a constatat că la 
plante există o analogie a orga
nelor de simț, 
nează cel mai 
chimici, tulpina 
iar frunza — 
temperatură. Gorciakov nu afirmă 
că plantele ar fi înzestrate chiar 
cu simțuri, dar consideră că nu 
este întimplător faptul că ele tiu

Rădăcina reacțio- 
bine la excitanțit 
— la cei mecanici, 
la schimbările de

five. In anii celui de-al treilea plan 
cincinal, combinatul va crește în con
tinuare. Recent, el s-a îmbogățit cu o 
fabrică de fibre sintetice — danulon, 
și cu noua fabrică de îngrășăminte cu 
un conținut de 46 la sută azot. Anul 
acesta urmează să intre în funcțiune 
o nouă secție a combinatului, utilată 
cu mașini de înaltă productivitate, 
fapt care va permite ca producția de 
PVC să crească de 5 ori.

In ritm cu combinatul crește și ora
șul. I.a cele peste 6 000 de aparta
mente construite pînă în prezent se

ORAȘE NOI
PE HARTĂ

corespondență
din Budapesta

<■

cîfiva ani, în acest loc era un teren 
cu desăvîrșire viran.

Construcția așezării a început cam 
în același timp cu Dunaujvâros. Pala 
ei o constituie combinatul chimic, care 
trimite pe ogoarele țării cantități tot 
mai mari de îngrășăminte chimice, azo- 
toase și fosfatice. Anul trecut, aici s-au 
produs peste 70 la sută din îngrașă- 
mintele chimice azotoase realizate în 
întreaga țară. Tot la Kazincbarcika se 
fabrică mari cantități de acid sulfuric, 
materiale sintetice PVC și fibre silite-

vor adăuga în următorii cîțiva ani încă 
4 090 de apartamente. Școlile din oraș 
sînt frecventate acum de peste 5 000 
de elevi, iar la cursurile serale învață 
1 500 de muncitori.

...în nord-estul țării, între orașele 
Debrecen și Miskolc, se întinde o stepă 
nesfîrșită; pămîntul e sărăturos, vara 
pîrjolit de arșița soarelui, iarna bîntuil 
de vînturi năpraztiice. Nici țipenie de 
om cît vezi cu ochii. In acest ținut 
au venit în vara (mulul 1955 cîțiva 
constructori și au ridicat o baracă 
de lemn. Astfel consemnează localnicii 
începuturile construcției combinatu
lui chimic de pe Tisa și. o dată cu el, 
ale orașului Tiszaszederkeny. La înce
put, întreprinderea producea lacuri, 
vopsele, rășini sintetice. Astăzi, produc
ția sa principală o reprezintă 
șămintele chimice : anual pe 
fabricii ies 350 000 tone de 
șăminle. In prezent, fabricii se extinde,

îngră- 
poarta 
îngră-

sînt cîtuși de puțin indiferente la 
muzică. Muzica clasică accelerea
ză creșterea plantelor, jazul le 
frinează dezvoltarea. In prezent, 
Gorciakov studiază problema fo
losirii mecanismului reacțiilor de 
răspuns pentru dirijarea creșterii 
plantelor.

A 50-a aniversare
a ziarului„hvestia“

Stație automată 
pentru convorbiri 
internaționale

In Japonia a fost 
prima stație telefonică 
fică automată, pentru 
internaționale, condusă de la di
stanță. Cu ajutorul a 5 emițătoa
re, stația va intra in legătură di
rectă cu unele țări de pe conti
nentul asiatic și african. Stafia 
va- fi amplasată pe un vîrf de 
munte și va fi deservită numai de 
trei persoane, iar dirijarea auto
mată se va face din Osaka.

construită 
și telegra- 
convorbiri

*

ia Tanzania se iau măsuri pentru 
extinderea asistenței sanitare. în 
fotografie: Un medic de țară exa
minează bolnavi sosiți din satele 

din împrejurimi

se construiesc secții noi, producția ei 
tirmînd să se dubleze pînă la sfîrșitul 
actualului plan cincinal. In cadrul 
combinatului a început, totodată, con
strucția unei fabrici de etilena și polie
tilenă.

T iszaszederkeny a primit numele de 
oraș încă pe vremea cind număra doar 
cîteva blocuri de locuințe. Astăzi, loca
litatea numără aproape 6 000 de locui
tori și se dezvoltă într-un ritm care 
confirmă aprecierea localnicilor că în 
curind ea va număra 20 000 de locui
tori.

Simultan cu apariția unor așezări 
cu totul noi, multe localități vechi au 
început să trăiască o nouă tinerețe. Co
mune pînă nu de mult anonime au 
devenit localități cunoscute în întreaga 
țară și chiar peste hotare. Printre a- 
cestea se numără Komlo, Varpalota, 
înota, Ajka și altele. Iată, de pildă, 
ce scria enciclopedia ungară despre 
Ajka, înainte de eliberare : „Mică co
mună din județul Veszprem : 2 369 de 
locuitori, cultivatori și crescători de 
bovine și porcine. Poștă, telegraf, jan
darmerie... O mină de lignit cu 500 de 
muncitori...".

Și iată ce consemnează noile reali
tăți. In „orașul bauxitei", cum e de
numită azi Ajka, în preajma căreia se 
află cele mai importante rezerve de 
bauxită din munții Bakony, s-a con
struit în anii puterii populare una din 
cele mai mari fabrici de aluminiu din 
R. P. Ungară. Ajka. a devenit, prin 
construirea minelor de la Csingervolgy, 
Csekut, Padrag, centrul extracției car
bonifere a regiunii. In oraș funcțio
nează, de asemenea, o centrală elec
trică, o fabrică de sticlă, o fabrică de 
cărămizi, o topitorie de aluminiu. In 
localitate există o nouă școală minieră.

Am amintit doar cîteva din așezările 
care au apărut în anii din urmă pe 
harta R.P. Ungare. Ele oglindesc nu 
numai progresele înregistrate în a- 
ceastă țară în dezvoltarea economiei și 
culturii, dar și hărnicia si talentul unui 
popor însuflețit de țelurile socialismu
lui.

A. POP

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Sala Congreselor din Kremlin a 
avut loc o ședință festivă consa
crată celei de-a 50-a aniversări a 
ziarului „Izvestia". Au participat 
Leonid Brejnev, Alexei Kosighin, 
Nikolai Podgornîi și alți conducă
tori de partid și de stat.

Leonid Brejnev a dat citire me
sajului de salut adresat ziarului de 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.

Cu prilejul acestei aniversări și 
pentru succesele obținute, ziarul 
„Izvestia" a fost decorat cu ordinul 
Lenin.

ziarului „Worker"
NEW YORK 13 (Agerpres). — Du

minică a avut loc o adunare con
sacrată împlinirii a 45 de ani de 
la apariția ziarului comuniștilor a- 
mericani, „Worker". Luînd'cuvîntul 
la adunare, președintele național al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
Henry Winston, a vorbit despre ro
lul ziarului în lupta pentru pace și 
democrație.

în intimpinarea
Congresului P.S.U.G.

BERLIN 13 (Agerpres). — In 
Republica Democrată Germană 
s-au desfășurat sîmbătă și dumi
nică conferințe de dare de seamă 
și alegeri aie organizai iiior 
P.S.U.G. din nouă regiuni ale țării, 
în cadrul pregătirilor pentru apro
piatul Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania. La 
conferințe au participat reprezen
tanți ai Biroului Politic și ai Co
mitetului Central al P.S.U.G., 
printre care Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic.

Luînd cuvîntul duminică la 
conferința organizației P.S.U.G. 
din Berlin, Walter Ulbricht s-a re
ferit la problemele politicii interne 
și externe ale R. D. Germane, la 
sarcinile partidului și oamenilor 
muncii în construcția desfășurată a 
socialismului, la probleme ale pă
cii și securității în Europa.

N'SEâiA Declarația 
guvernatorului militar 
al provinciei orientale

LAGOS 13 (Agerpres). — Colone
lul Ojukwu, guvernatorul militar 
al provinciei orientale, a declarat 
luni, potrivit postului de radio ni
gerian anugu, că „Ustul nu se va 
desprinde din federația nigeriană 
clacă împotriva lui nu se va trece 
la. acțiuni armate sau se va insti
tui o ;blocadă economică din par
tea guvernului central de la La
gos". El a arătat, de asemenea, că 
nu va accepta nici un fel de decret 
care ar denatura înțelegerea de la 
Aburi — localitate ghaneză 
s-au întîlnit principalii șefi 
tari nigerieni, printre care și 
kwu. Acordurile de la Aburi, 
nate în cursul lunii ianuarie, t__
văd să nu se adopte nici un fel de 
hotărîri pe ansamblul Nigeriei fără 
ca acestea să fie acceptate de toa
te guvernele regionale.

Postul de radio Enugu a mențio
nat că această declarație a lui 
O.jukwu a fost făcută în urma între
vederii^ pe care a avut-o luni dimi
neața în Benin City cu colonelul 
David Ejoor, guvernatorul militar 
al părții de centru-vest din Nigeria.

unde 
mili- 
Oju- 
seni- 
pre-



viața internațională
REZULTATELE DEFINITIVE 
ALE ALEGERILOR 
DIN FRANȚA

PARIS 13 (Agerpres). — După 
cum se știe, alegătorii francezi 
s-au prezentat duminică în fața 
urnelor pentru a alege pe cei 405 
noi deputați ai Adunării Naționa
le, care nu au fost aleși la primul 
scrutin.

După cum anunță agenția France 
Presse, Ministerul de Interne al 
Franței a dat publicității un co
municat cu privire la rezultatul 
alegerilor. Repartiția locurilor în 
viitoarea Adunare Națională este 
următoarea : gruparea politică gu
vernamentală „Comitetul de acțiu
ne pentru cea de-a V-a republică11
— 244 mandate (pierde 36 locuri);
Federația Stîngii Democrate și So
cialiste — 116 mandate (cîștigă 12 
locuri); Partidul Comunist Fran
cez — 73 mandate (cîștigă 32 
locuri); Centrul Democrat — 27
mandate ; Partidul Socialist Unifi
cat și alți candidați de stînga — 
10 mandate ; diverși alți candidați
— 15 mandate.

în prezent nu este cunoscut re
zultatul votului în circumscripția 
electorală din Polinesia, care va fi 
cunoscut la 19 martie. După cum 
rezultă din datele de mai sus, gru
parea politică guvernamentală „Co
mitetul de acțiune pentru cea de-a 
V-a republică" a obținut majorita
tea absolută avînd 244 de mandate, 
din cele 486 locuri ale Adunării Na
ționale.

Presa pariziană de luni diminea
ță remarcă succesul forțelor de

Noul guvern

stînga și regresul relativ al grupă
rii guvernamentale. „Unitatea stin- 
gii a dat rezultate mai mari decît 
toate speranțele", remarcă ziarul 
„Combat". Ziarul „Paris Jour" re
marcă’ eficacitatea acordurilor în
cheiate între partidele de stînga. 
Ziarul „L’Humanite" scrie : „Stîn
ga se află în ofensivă... Alegerile 
au demonstrat puterea unirii for
țelor democratice". Presa comen
tează faptul că patru membri a: 
cabinetului ițu.au fost realeși, prin
tre ei numărîndu-se ministrul afa
cerilor externe, Couve de Murville, 
și ministrul armatelor, Pierre 
Messmer.

Lupta electorală a fost deosebit 
de strînsă, incertitudinile asupra 
formării majorității parlamentare 
domnind pînă luni seara. Nume
roase discuții au avut loc în jurul 
atribuirii mandatului pentru cir
cumscripția electoralii din Bastia 
(Corsica), unde duminică seara au 
avut loc unele incidente. Pentru a 
asista la definitivarea rezultatului, 
președintele Federației Stîngii De
mocrate și Socialiste, Francois 
Mitterrand, s-a deplasat luni după- 
amiază cu avionul în Corsica.

Luni seara, la ora 21,00, agenția 
France Presse a anunțat că în cir
cumscripția electorală Bastia (Cor
sica) a fost proclamat ales candi
datul „Comitetului de acțiune pen
tru cea de-a V-a republică", astfel 
că gruparea guvernamentală a ob
ținut majoritatea absolută de 244 
locuri în noua Adunare Națională 
a Franței.

Președintele de Gaulle va primi 
marți pe primul ministru Pompi
dou pentru a discuta cu el rezul
tatul alegerilor și consecințele lor 
asupra activității guvernului.

în Japonia se desfășoară „ofensiva de primăvară" a oamenilor muncii, 
în fotografie: locuitori din Tokio manifestînd în sprijinul revendicărilor 
lor economice, împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, pentru desființarea 

bazelor militare americane de pe pămîntul japonez.

R. D. VIETNAM

Noi regiuni populate 
bombardate de interventionist! t 7 7

HANOI 13 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că la 12 martie 
aviația americană a violat din nou 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd zone ale orașului Ha-' 
noi aflate de-a lungul fluviului 
Roșu. în aceeași zi, avioane ame
ricane, decolînd de pe navele 
port-avion ale flotei a 7-a și de pe 
bazele din Vietnamul de sud . .și 
Tailanda, au pătruns în mai mul
te regiuni no.rd-vietnameze, bom
bardînd și mitralimd zone popu
late și’ obiective economice.

★ •
La Hanoi a avut loc o conferință 

de presă organizată de reprezen
tanța permanentă a F.N.E. din

Vietnamul de sud în R. D. Vietnam, 
în cadrul căreia Truong Cong Dong, 
membru al reprezentanței, a făcut 
cunoscut conținutul unei cărți ce 
dezvăluie crimele comise’ de ameri
cani în Vietnamul de sud prin folo
sirea tacticii „pământului pîrjolit".

Vizita tovarășului 
M. Berghianu 
in Italia

ROMA 13. — Trimisul special A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: 
Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din Republica Socialis
tă România, Maxim Berghianu, în
soțit de Cornel Burtică, ambasado
rul României la Roma, și Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al C.S.P., a 
vizitat luni Combinatul siderurgic 
„Italsider" din Taranto. Aici se 
realizează o producție de 2,5 — 3 
milioane tone de oțel, din care o 
bună parte se folosește la fabrica
rea de tablă groasă și țevi sudate.

Directorul acestei importante 
uzine, ing. Vittorio Chitter, a infor
mat pe oaspeții români despre pro
cesul de producție și caracteristi
cile produselor realizate aici, des
pre perspectivele de dezvoltare a 
combinatului în următorii ani. în 
continuare, au fost vizitate oțelă- 
ria, sectoarele de laminare a ta
blei, precum și fabrica de țevi su
date.

Delegația guvernamentală 

română primită 

de conducătorii Siriei

DAMASC 13 (Agerpres). — De
legația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de Alexandru Boabă, 'ministrul pe
trolului, care, la invitația guvernu
lui Siriei, efectuează o vizită ofi
cială în această țară, a fost primită 
la 13 martie de Noureddin Atassi, 
șeful statului sirian, și de președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Youssef Zeayyen. în timpul acestor 
întrevederi s-au abordat probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bila
terale româno-siriene.

Șeful delegației române a trans
mis un salut cordial șefului statu
lui Noureddin Atassi și primului 
ministru Youssef Zeayyen și cele 
mai bune urări poporului sirian 
din partea președintelui Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.

Șeful statului sirian și primul 
ministru au adresat președintelui

Consiliului de Stat și președintelui 
Consiliului de Miniștri mulțumiri 
pentru mesajele transmise și urări 
de prosperitate poporului român.

în aceeași zi, Alexandru Boabă 
a avut întrevederi cu Abdel Hamid 
Al-Hassan, ministrul planului, și cu 
Ahmed Mourad, ministrul econo
miei și comerțului exterior al Si
riei. In cursul întrevederilor, Ale
xandru Boabă a fost însoțit de în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România la 
Damasc, Constantin Olcescu,

SENTINJA IN PROCESUL DE LA KINSHASA
• Moise Chombe condamnat la moarte în contumacie

indian
DELHI 13 (Agerpres). — Indira 

Gandhi, primul ministru al Indiei, 
a prezentat luni dimineața preșe
dintelui Radhakrishnan componen
ța noului guvern indian. El cuprin
de 19 miniștri. Vice-prim-ministru 
și ministru al finanțelor a fost de
semnat Morarji Desai. Chavan și 
Swaran Singh își mențin vechile 
portofolii, respectiv al afacerilor 
interne și al apărării naționale, iar 
Mohammed Chagla continuă să fie 
ministru al afacerilor externe.

După cum precizează agenția 
Press Trust of India, din cei 19 
membri ai cabinetului, 14 au fă
cut parte din vechiul guvern.

Au fost desemnați, de asemenea, 
14 miniștri de stat.

R.P. UNGARĂ încheierea 

campaniei 
electorale

Cuvintarea lui Istvan Dobi

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Istvan Dobi, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Unga
re, a rostit sîmbătă o cuvîntare 
radio-televizată care a marcat în
cheierea campaniei electorale în 
vederea alegerilor din 19 martie 
pentru Adunarea de Stat și sfatu
rile locale. Rezumînd programul 
pe care urmează să-l îndeplineas
că noul parlament și noile sfaturi 
locale în perioada următoare, vor
bitorul a arătat că se va dezvolta 
construcția socialismului în baza 
principiilor adoptate de Congresul 
al IX-lea al P.M.S.U. După ce a 
făcut to scurtă trecere în revistă a 
realizărilor economice, sociale și 
culturale din ultimii patru ani, 
Istvan Dobi s-a ocupat de politi
ca externă a Ungariei.

KINSHASA 13 (Agerpres). — Tri
bunalul militar excepțional din 
Kinshasa, reunit luni în cea de-a 
doua ședință, la un interval de 
o -săptămînă, a condamnat la 
moarte în contumacie pe fostul pre
mier Moise Chombe și a dispus 
confiscarea tuturor bunurilor aces
tuia. Instanța judecătorească a pro
nunțat aceeași sentință împotriva 
It. col. Ferdinand Tshimpola, șeful 
fostului regiment katanghez care

s-a răsculat în orașul Kisangani în 
luna iunie 1966, precum și împo
triva căpitanului Kalonda Mwana. 
Alți doi ofițeri, cpt. Emmanuel 
Banza și It. Denis Bangu, precum 
și cetățeanul Emery Luther Ka- 
teng, au fost condamnați la 20 de 
ani închisoare. Thomas Chombe, 
fratele fostului prim-ministru, gă
sit vinovat de a fi sprijinit rebeliu
nea de la Kisangani, a fost con
damnat la 15 ani închisoare în con
tumacie.

TODOR JIVKOV
A SOSIT
LA MOSCOVA

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.C.U.S., la Mos
cova au sosit luni într-o vizită ne
oficială de prietenie Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Jivko Jiv
kov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Tano ȚoloV, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Pe aeroportul Vnukovo din Mos
cova au fost întîmpinați de Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale.

I
■ TRIPOLI. Regina Fatma a Libiei și principesa 

Fauxia, precum și alte personalități oficiale, au 
vizitat pavilionul României la tîrgul de la Tripoli.

■ LONDRA. Luni, a fost Ziua României în cadrul 
expoziției internaționale „Căminul ideal" din 

sălile „Olimpia" din Londra. Standul a fost vizitat 
de membri. ai conducerii expoziției, de oameni de 
afaceri, reprezentanți ai unor firme comerciale 
britanice, precum și de un numeros public. Vizi
tatori! au apreciat varietatea și calitatea produse
lor românești expuse.

MOSCOVA. în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-147".

■ VARȘOVIA. Răspunzind invitației ministrului 
comerțului exterior al Poloniei, la Varșovia a 

sosit Willoch Kare, ministrul comerțului, și navi
gației al Norvegiei Luni el a fost primit de Piotr 
Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de mi
niștri al R.P. Polone.

■ FRAGA. Luni au început la Praga lucrările 
sesiunii Comitetului Executiv al U.I.S., Care 

vor dezbate proiectul raportului ce urmează a fi 
prezentat celui de-al 9-lea Congres al Uniunii In
ternaționale a Studenților de la Ulan Bator. La 
sesiune participă o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Republica Socialistă România, 
condusă de Mircea Angelescu, președintele Con
siliului U.A.S.R.

MB KESON. Luînd cuvintul in cadrul unei reuniuni 
•“* a secretarilor Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea, care a avut loc luni la Panmunjon, 
reprezentantul părții coreeano-cliineze a comisiei a 
protestat în legătură cu noile încălcări ale conven
ției de armistițiu de către partea americană.

MB MOSCOVA. La 13 martie a părăsit Moscova, 
™ plecînd spre Roma, o delegație sovietică care 
va purta tratative cu societatea italiană „Eni" pri
vind livrarea de gaze naturale din U.R.S.S. în 
Italia.

Clasa 
forță

(Urmare din pag. I)

munca forțată au fost for
mele esențiale ale ex
ploatării coloniale. Ace
leași metode sînt folosite 
și astăzi în teritoriile încă 
neeliberate ale Africii. 
Guineea. Gabonul, Congo 
(Brazzaville) trebuiau să li
vreze cauciuc in mod o- 
bligatoriu pînă la sfîrșitul 
celui de-al doilea război 
mondial. în Coasta de Fil
deș erau obligatorii cul
turile de cacao și cau
ciuc, iar în Ciad și Afri
ca Centrală trebuia cul
tivat bumbacul. Munca 
forțată era utilizată pe 
plantații, la construcțiile 
rutiere și feroviare, pe 
șantiere forestiere... Colo
nialiștii au calificat acea
stă categorie de muncitori 
drept „salariați". întreg 
sistemul se baza pe o 
constrîngere extra-econo- 
mică. Muncitorilor recru
tați cu sila li se refuza 
dreptul de a-și putea 
vinde forța de muncă în 
mod liber. Drept „salariu" 
nu primeau decît rația 
necesară subzistenței lor. 
Dacă nu-și pierdeau viața 
între timp, „salariații" 
erau eliberați după pres
tarea perioadei de cor
voadă și trimiși înapoi în 
satul natal.

Din rîndul acestor ță
rani supuși unei munci de 
sclavi, pe plantații ori în 
mine, înghesuiți în lagăre, 
prost hrăniți, analfabeți, 
s-a format nucleul clasei 
muncitoare africane, noua 
forță socială, extrem de 
diferențiată de la țară la

muncitoare — nouă 
socială in Africa
țară, purtînd amprenta 
caracteristicilor existente 
în structura social-eco- 
nomică a statelor africa
ne. Efortul fostelor țări 
coloniale de a-și redresa 
economia în urma pagu
belor pricinuite de cel de
al doilea război mondial 
a dat un nou impuls ex
ploatării continentului, a 
dus la creșterea număru
lui muncitorilor salariați 
pe continent. Deosebit de 
sensibil a fost acest spor 
în unele colonii franceze, 
între 1947—1957, de pildă, 
numărul muncitorilor afri
cani a sporit în Coasta de 
Fildeș de la 77 800 la 
175 000, iar în Guineea de 
la 36 000 la aproape 
85 000 de oameni. în ge
neral, în aceste colonii 
sporul clasei muncitoare 
a înregistrat în acești ani 
coeficiente' de 15 pînă la 
50 la sută, în funcție de 
bogățiile naturale diferite 
de la țară la țară și de 
posibilitățile colonialiști
lor de a le pune în va
loare. Desigur, proletaria
tul continuă încă să fie 
o clasă redusă numeri- 
cește în aceste țări.

Creșterea și concentra
rea proletariatului pe ma
rile plantații și în exploa
tări miniere, la construc
țiile de drumuri, căi fera
te, porturi, condițiile grele 
de locuit, rația alimentară 
sărăcăcioasă, tratamentul 
inuman, toate acestea au 
contribuit la creșterea spi
ritului de luptă. Muncito
rii încep să formuleze re
vendicări proprii, să gă
sească forme noi de ac

țiune împotriva exploa
tării, constituie o forță din’ 
ce în ce-mai importantă a 
luptei pentru eliberarea 
națională. în Tanganika, 
Rhodesia de sud și de 
nord. Coasta de Aur, 
Sierra Leone, în majori
tatea coloniilor africane 
au avut loc greve, au luat 

naștere sindicate, organi
zații politice avînd drept 
obiectiv apărarea dreptu
rilor popoarelor asuprite, 
eliberarea de sub jugul 
colonial. La capătul unui 
lung drum de lupte ale 
popoarelor din colonii, a- 
nul 1960 a marcat anul 
eliberării Africii, începu
tul etapei de cucerire a 
independenței în majori
tatea țărilor continentului.

Dobîndirea libertății s-a 
realizat prin lupta unită 
a forțelor progresului din 
aceste țări în cadrul că
rora acționează clasa 
muncitoare. Clasa munci
toare nigeriană a fost 
promotorul luptei antiiin- 
perialiste. în alianță cu 
țărănimea, muncitorimea 
participă activ în Africa 
de Sud la mișcarea de 
eliberare împotriva regi
mului rasist.

Clasa muncitoare este 
chemată să lupte pentru 
consolidarea independen
ței, să dezvolte și să 
adîncească revoluțiile de 
eliberare, să lupte împo
triva dependenței econo
mice care leagă încă sta
te recent apărute de ca
pitalul străin.

Un factor stimulator al 
procesului de creștere al

clasei muncitoare îl con
stituie efortul a nume
roase țări africane pentru 
valorificarea bogățiilor de 
care dispun, dezvoltarea1 
industriei naționale. Ope
ra de trecere de la sta
diul de subdezvoltare la 
industrializare impune, în 
afara mobilizării unor 
mari resurse materiale, 
antrenarea brațelor ' de 
muncă, disponibile în 
mare măsură în aceste 
țări, și a celor slab folo
site. Programele de dez
voltare adoptate de ma
joritatea statelor africa
ne independente cuprind 
variate obiective indus
triale, sociale și cultura
le. Ele prevăd înființarea 
unor industrii extractive 
proprii pe baza materii
lor prime existente, cum 
sînt cele de fier și cupru 
în Mauritania, de petrol 
și mangan în Gabon, de 
oxid de aluminiu, ca și de 
prelucrare primară, în 
Guineea. Republica Mali 
a pășit la crearea unei 
industrii de materiale de 
construcții, alimentare, 
textile etc. Numeroase 
țări construiesc întreprin
deri de prelucrare a pro
duselor agricole. în Congo 
(Brazzaville) se constru
iesc fabrici de ulei, de 
rafinare a zahărului, de 
ciment. Republica Mali a 
construit abatoare frigo
rifice, fabrici de conserve 
și altele. în unele țări a- 
par de acum întreprinderi 
siderurgice, chimice. O 
serie de obiective energe
tice, hidrocentrala de la 
Bamako, barajul de pe

rîul Volta Superioară, ca 
și de căi ferate, drumuri, 
porturi, construite sau în 
curs de construcție, alcă
tuiesc obiective în jurul 
cărorg se vor concentra 
viitoarele centre indus
triale și agricole. Asistăm, 
de asemenea, la dezvol
tarea așa-numitelor in
dustrii artizanale care re
clamă o numeroasă înca
drare umană —• canaliza
rea surplusului de forță 
de muncă ce migrează în 
mare număr de la sate 
spre oraș.

în unele țări africane 
s-a angajat de acum o 
luptă deschisă între clasa 
muncitoare și burghezia 
birocratică ce a acaparat 
puterea după cuceri
rea independenței. Este 
suficient să amintim că 
din 1963 pînă în 1966 mun
citorii au participat la 
răsturnarea unor guver
ne corupte și rupte de 
popor, ca cele ale lui 
Youlou în Congo (Brazza
ville), Hubert Maga în 
Dahomey, Maurice Ya- 
meogo în Volta Supe
rioară. Este adevărat că 
în anumite cazuri milita
rii au fost mai bine orga
nizați pentru a putea pre
lua puterea. Dar este sem
nificativ și de o mare im
portanță pentru viitor că 
inițiativa concretă a în
lăturării acestor regi
muri a fost luată’ și de că
tre organizațiile munci
torești.

Desigur, nu trebuie exa
gerate posibilitățile ac
tuale ale clasei munci
toare în Africa. Slăbiciu
nile ei decurg din aceea 
că este de origine recen
tă, rîndurile ei fiind for
mate din muncitori din 
prima sau a doua gene
rație, fără cultură, pu
țin numeroși (aproxima
tiv 5—7 la sută din popu
lație și abia 20—25 la sută 
din totalitatea salariați-

lor). Pe de altă parte, a- 
firmarea unei conștiințe 
de clasă este mai dificilă 
decît în alte părți, dato
rită efectelor unor fac
tori ca tribalismul, ten
dințele regionaliste etc. 
Fără îndoială, munca 
în comun creează o so
lidaritate nouă, care con
trabalansează solidarita
tea de tip tribalo-patriar-, 
hal, atît de răspîndită 
încă în Africa. Se întim- 
plă adesea, în perioadele 
de acută criză politică, 
ca vechile tipuri de soli
daritate să depășească 
solidaritatea de clasă, 
fiecare regăsindu-se față 
de tribul său. Delimitarea 
religioasă complică și ea, 
de asemenea, afirmarea 
unei conștiințe de clasă 
clare. Acești factori con
tează mult în țări ca 
Congo (Kinshasa) și Nige
ria, unde proletariatul 
este, relativ, mai numeros.

Pe măsura dezvoltării 
economice a statelor, cla
sa muncitoare va juca un 
rol din ce în ce mai mare 
în lupta pentru progres. 
Anume, datorită faptului 
că această luptă se va 
desfășura într-un context 
de antagonisme sociale 
mereu mai complexe. 
Lupta de clasă este în 
creștere în Africa.

Industrializarea țărilor 
africane va duce la dez
voltarea și întărirea cla
sei muncitoare, care fiind 
prin natura ei clasa cea 
mai organizată, legată 
strîns de producția mo
dernă, va ști să impulsio
neze mersul spre progres. | 
De gradul ei de dezvol- B 
tare, de nivelul și matu- | 
ritatea ei politică, de ca- B 
pacitatea ei de a conduce 
celelalte forțe progresis
te, de a apăra cuceririle 
obținute împotriva reac- 
țiunii din interior și din 
afară depinde în înalt 
grad succesul operei de 
edificare a noii vieți so
ciale în Africa.

H| LONDRA. Primul ministru al Maltei, Borg Olivier, care a condus 
M delegația țării sale la tratativele de la Londra, a părăsit capitala 
Marii Britanii plecînd spre patrie. în urma tratativelor îndelungate 
anglo-maltezc s-a ajuns Ia un acord între cele, două țări, premierul 
maltez acceptînd noile propuneri britanice care prevăd eșalonarea 
dislocării trupelor engleze pe o perioadă de cinci ani. Totodată, pro
punerea conține și un angajament de a acorda Maltei un ajutor evaluat 
la trei milioane de lire sterline destinat dezvoltării economiei sale.

MB TEHERAN. Adunarea Națională Consultativă a Iranului (Medji- 
lisul) a aprobat o iege prin care guvernul este împuternicit să 

organizeze alegeri pentru formarea unei Adunări Constituante, cuprin- 
zînd 260 de membri, în vederea amendării constituției iraniene. Modi
ficările ce urmează să fie aduse constituției vizează împuternicirea 
șahului de a o numi pe împărăteasa Farah regent, pînă cînd prințul 
moștenitor, actualmente în vîrstă de 6 ani, va împlini 20 de ani.

notă Drumurile

emigrației ilegale
Potrivit datelor Comisiei econo

mice O.N.U. pentru Europa, în ță
rile vest-europene lucrează peste 
5 000 000 de muncitori-emigranti. 
Aceasta înseamnă că șomajul, sub
dezvoltarea, ruinarea populației 
rurale au împins 5 000 000 de oa
meni să-și părăsească patria și să 
caute de lucru pe alte meleaguri.

Una din țările cu o scurgere 
considerabilă a forței de muncă 
este Portugalia. Explicația o dă 
presa occidentală. „Die Presse" 
(Austria) : „în Portugalia sărăcia 
este mare. Ea constrînge pe oaV 
meni să ia drumul emigrației". 
„Die Andere Zeitung" (R.F.G.) : 
„Din dispoziția guvernului Sala
zar, tot surplusul de forță de mun
că este exilat în coloniile africane 
ale Portugaliei, pentru a se crea o 
contrapondere tendințelor de in
dependență ale africanilor. Din a- 
ceastă cauză, în ultimii ani, a- 
proape 100 000 de portughezi au 
părăsit țara sub acoperămîntul 
nopții și al ceții pentru a-și făuri 
o nouă existență".

A emigra legal din Portugalia 
nu este un lucru chiar atît de sim
plu. Este nevoie de pașaport, vize, 
bani. în afară de aceasta, tinerii 
care au atins vîrsta de încorpora
re nu au nici o șansă de a obține

viza de ieșire. De aceea, mulți a- 
leg drumul emigrației ilegale. Pen
tru aceasta, emigranții sînt nevoit! 
să trateze cu contrabandiști. Gru
pul, odată constituit, este trecut in 
miez de noapte peste frontiera 
spaniolă. De aici — în mașini fri- 
gorifere, în camioane amenajate 
pentru transportarea taurilor des
tinați arenei, în dube, înghesuiți 
cîte 70 de oameni — cei recrutați 
continuă drumul spre frontiera 
franceză. Unii emigranți plătesc a- 
ceastă aventură cu viața.

Ce-i așteaptă totuși pe cei ce au 
norocul să sosească nevătămați la 
destinație ? La această întrebare 
răspunde ziarul vest-german „Die 
Welt" : „în țara-gazdă, acești 
străini constituie un adevărat «sub- 
proletariat»... Membrilor acestui 
grup le revin muncile cele mai 
prost plătite, cele mai murdare și 
necăutate. în cele mai multe ca
zuri ei trebuie să se mulțumească 
— din cauza lipsei generale de lo
cuințe — cu barăci și adăposturi 
provizorii, fiind în pericol de a fi 
primii care-și pierd posturile în 
cazul unei slăbiri a conjuncturii".

Și totuși, celor 5 000 000 de mun- 
citori-emigranți li se adaugă zi 
de zi alte zeci și sute de noi vic
time...

G. DASCĂLII
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