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Deschiderea lucrărilor

Plenarei C. C. al P. C. R.
Luni dimineața s-au deschis lucrările 

plenarei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Plenara va dezbate 
măsurile privind îmbunătățirea organi
zării și conducerii activității economice 
financiare a gospodăriilor agricole de 
stat, dezvoltarea cooperării economice 
și tehnico-științifice a Republicii Socia
liste România cu alte țări, precum și

unele probleme ale activității externe a 
partidului și guvernului.

La lucrările plenarei participă, ca in
vitați, șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., primi 
secretari ai comitetelor regionale de 
partid, miniștri, cadre cu munci de răs
pundere din instituții centrale de stat, 
președinți ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, redactori 
șefi ai ziarelor centrale.

Nocturnd reșițeanfl
Foto : Gh. Vințllă

Prof. ing. Gheorghe SILAȘ
prorector al Institutului politehnic Timișoara

LA COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE SUCEAVA

LUCRĂRILE AU RĂMAS ÎN URMĂ

Respectarea
DATORIA

termenelor
cere mai
mult decît

promisiuni și
La Combinatul de celuloză și 

hîrtie din Suceava sînt în curs de 
execuție lucrările de dezvoltare din 
etapa a doua. Prin intrarea în 
funcțiune a noilor obiective, capa
citatea de producție actuală a com
binatului se va dubla. Despre ac
tivitatea acestui șantier, aparținînd 
întreprinderii de construcții-mon- 
taj a Ministerului de Construcții 
pentru Industria Chimică și Rafi
nării, s-a mai scris în ziarul nos
tru. într-un articol intitulat: „Ce 
se ascunde în dosul depășirilor glo-

x 
bale", se critica faptul că la unele 
obiective sînt mari rămîneri în 
urmă, că pe șantier lipsește spiritul 
gospodăresc.

Publicarea articolului a avut 
drept scop de a semnala neajun
surile existente în execuția lucrări
lor, pentru a determina conducerea 
întreprinderii și a ministerului de 
resort să intervină cu- măsuri ho- 
tărîte pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid privind reali
zarea la termenele stabilite a obiec
tivelor de investiții. în răspunsu-

PARCUL DIN SIMERIA

O valoroasă 
rezervație dendrologicâ

In lunca Mureșului, 
aproape de Simeria. se 
află un parc vizitat, în 
flecare an, de mii de 
excursioniști din țară 
și de peste hotare. 
Este cea mai valoroasă 
rezervație dendrologi- 
că din țară.

Realizarea Arboretu- 
mului de la Simeria a 
început în urmă cu 
peste 250 ani prin a- 
menajarea și introdu
cerea succesivă de 
specii exotice într-o 
pădure naturală de 
luncă în care predomi
nau ulmul, plopul și 
stejarul. Treptat, su
prafața parcului natu
ral a crescut, ajungînd 
în prezent la peste 70 
ha. Kilometri de alei si 
poteci, bine întreținute 
de lucrătorii Stațiunii 
experimentale Simeria 
a Institutului de cer
cetări forestiere, oferă 
vizitatorilor posibilita
tea de a admira o co
lecție valoroasă de ar
bori rari din flora 
Chinei, Japoniei șl A- 
mericii de Nord.

Stilul în care s-a 
realizat întreg ansam
blul vegetației este cel 
peisager. reprezentînd

rodul strădaniilor mai 
multor generații de 
cercetători și munci
tori forestieri. S-au 
folosit, în mod rațio
nal, condițiile locale — 
altitudinea corespun
zătoare (circa 200 m). 
precum și influenta 
favorabilă a apelor 
Mureșului — realizîn- 
du-se aclimatizarea u- 
nor specii dificile și 
rare. îndeosebi răși- 
noase, precum și com
poziții peisagiste de o 
mare frumusețe.

Colecția de plante 
cultivate și spontane 
cuprinde peste 800 de 
specii. Aceasta se îm
bogățește permanent 
ca urmare a relațiilor 
de colaborare și de 
schimb cu peste 120 de 
grădini botanice si ar- 
boretumuri din lumea 
întreagă. Printre spe
ciile rare, cultivate de 
entuziaștii cercetători 
de la Simeria, se află 
brazii .,Abies delavay 
Franch" și „A. Faxoni- 
ana Rehd. et Wils“. 
diferite soiuri deose
bite de chiparoși, de 
magnolii etc.

Arboretumul din Si
meria s-a transformat 
în decursul anilor în-

tr-un laborator viu, în 
care se efectuează lu
crări de cercetări știin
țifice pentru aclimati
zarea și multiplicarea 
unor plante exotice de 
interes forestier sau 
ornamental. In sere 
special amenajate și în 
pepiniere se experi
mentează și se produc 
anual specii valoroase, 
rare sau puțin răspîn- 
dite. care au dovedit 
calități deosebite. A- 
cestea iau drumul 
plantațiilor forestiere 
sau sînt destinate a- 
menajării spațiilor 
verzi din orașe.

Pentru adăpostul 
plantelor tropicale și 
subtropicale și pentru 
producerea de plante 
rășinoase altoite. în ve
derea creării unor li
vezi cu material selec
ționat — ce urmează 
să formeze în viitor 
baza de semințe a sec
torului forestier — a 
fost construită o casă 
de vegetație modernă.

Vizitarea Parcului 
dendrologic din Sime
ria poate constitui un 
obiectiv important în 
itinerarul oricărei dru
meții.

A. CRIȘAN

ÎMPLINITA
opinii de Nlcolae TIC

„Să treacă orele de serviciu. 
Mi-am făcut datoria pe ziua 
de azi. Am venit la fix, plec 
Ia fix, am lucrat cît mi s-a ce
rut și cum mi s-a cerut. Să 
treacă azi, să vină mîine, o 
să-mi fac și mîine treaba...' 
Cam așa s-ar formula mulțu-

angajamente
rile trimise redacției au fost pre
zentate diferite justificări, s-au dat 
o serie de asigurări în legătură cu 
îmbunătățirea activității șantieru
lui. Dar, revenind acum pe șantier, 
după 4 luni de la publicarea arti
colului, se constată că asigurările 
date de conducerea șantierului și 
forurile lui tutelare au fost doar 
niște fraze deșarte. Dovadă ? Deși 
s-au făcut o serie de analize și s-au 
pronunțat angajamente — pe baza 
rezervelor reale existente pe șan
tier — lucrările au continuat să se 
desfășoare într-un ritm necores
punzător. în final, din 1966 a ră
mas o restanță la investiții pentru 
anul acesta de peste 2 500 000 lei.

Nici în acest an nu s-a produs 
revirimentul așteptat. Pînă la data 
de 20 martie, din planul trimestrial 
de investiții nu s-a realizat nici 
75 Ia sută. Discutăm cu tov. Ion 
Lucaci, inginer șef cu investițiile 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie: „Situația nu este de loc 
mulțumitoare. Atît constructorul 
cît și furnizorii de utilaje tehnolo
gice trebuie să depună eforturi 
mari pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă. Organizarea muncii 
pe șantier lasă de dorit. Cu toate 
că timpul s-a încălzit, nu se lu
crează încă în două schimburi. 
Constructorul nu are suficientă 
forță de muncă. Deși am fixat în 
mai multe rînduri date pentru exe
cutarea unor obiective și pregătirea 
frontului de lucru în vederea în
ceperii montajului, termenele nu se 
respectă".

După cum se vede, inginerul 
șef caută să arunce totul pe seama 
constructorului. într-adevăr, acesta 
are o mare parte de vină. Dar de 
ce tov. Ion Lucaci nu privește cu 
toată răspunderea ceea ce trebuia 
să facă beneficiarul pentru a asi
gura bunul mers al lucrărilor ? 
Oare beneficiarul poate fi absolvit 
de răspundere pentru greutățile 
provocate constructorului prin pre
darea cu întîrziere a unor proiecte 
de execuție, prin neasigurarea la 
timp a unor utilaje tehnologice?

Mergem pe șantier împreună cu 
ing. Vasile Manolache, șeful servi
ciului de investiții. Avem prilejul 
să constatăm că multe obiective 
sînt neterminate. La depozitul 
reactivi, la fierbere și spălare, 
lucrările de finisări interioare

IN ZIARUL DE AZI
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de la Medgidia
■ Care e stadiul
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droameliorații
■ Sport

mirea unui om care se consi
deră corect față de insti
tuția unde lucrează, și fără 
pretenții deosebite. Unui co
lectiv de patru oameni, care 
trebuia să asigure aprovizio
narea cu materiale a unui sec
tor de șantier într-o perioadă 
de activitate intensă, i s-a re
proșat, cu multă severitate, că 
nu și-a făcut datoria. Conside- 
rîndu-se jigniți, cei patru au 
adus în discuție toate argu
mentele care pledau în favoa
rea lor : veniseră la lucru în 
fiecare zi, întocmiseră hîrtiile 
de comandă și obținuseră, la 
timp, semnăturile necesare, 
luaseră legătura cu uzinele de 
unde trebuiau să le vină mate
rialele.... „Datoria lor era să 
ceară, insistent, aceste mate
riale'. Datoria altora — „să le 
trimită la termenul prevăzut". 
Orice s-ar spune, ei „și-au fă
cut datoria".

Dar această „datorie', după 
cum s-a constatat, avusese un 
caracter birocratic, de simplă 
urmărire scriptologică a dru
mului parcurs de hîrtii, scrisori, 
note etc., de agitație ineficien
tă și în cele din urmă — se 
încheiase cu o nobilă resem
nare : dacă nu vor să respec
te contractul, îi privește, ce să 
ne milogim, să suporte conse
cințele legale 1... Numai că sec
torul avusese nevoie urgentă 
de materiale. S-a ajuns la în- 
tîrzieri și la mari pagube.

Secolul XX își dezvoltă civilizația 
sub semnul magic al științei. Rezol
varea ecuației știință-producție priveș
te astăzi nu numai studentul de la 
politehnică, ci mase tot mai mari de 
specialiști din industrie, ingineri, teh
nicieni și universitari. Mai este ne
voie oare să subliniem că experiența 
țărilor dezvoltate dovedește cu priso
sință că cele două mari recipiente 
ale progresului contemporan — știin
ța și producția — funcționează după 
principiul vaselor comunicante ?

Ce înseamnă în fond aceasta ? în 
domeniul cercetărilor aplicative, de 
pildă, orice lucrare științifică, în care 
s-a investit timp și eforturi, nu va
lorează nimic dacă nu este finalizată 
în producție. E un adevăr unanim 
recunoscut. Cum stau însă lucrurile 
în realitate ? Funcționează bine coo
perarea oamenilor de știință cu in
dustria ?

în domeniul științelor tehnice, de 
exemplu, la Timișoara există o tradi
ție în această privință. Un exemplu 
îl oferă eforturile depuse de colecti
vul catedrei de mașini hidraulice, 
care colaborează de mulți ani cu 
Uzinele constructoare de mașini-Re- 
șița. Amenajarea cu turbine a casca
dei de hidrocentrale de pe Bistrița 
este unul din roadele acestei colabo
rări. Desigur, sînt și alte catedre ale 
institutului care întrețin legături per
manente cu industria, membrii lor fac 
deplasări frecvente în uzine, mulți 
dintre universitari sînt consilieri vo
luntari ai unităților productive.

în oraș există mari întreprinderi t 
în apropierea Timișoarei sînt situate 
alte centre industriale. Faptul acesta 
favorizează închegarea unui climat de 
colaborare. Și în acest sens putem 
spune că cooperarea noastră nu s-a 
mărginit numai la întreprinderile ti
mișorene, Combinatul metalurgic Re
șița, Combinatul siderurgio Hune
doara, Uzinele de vagoane Arad, ci 
s-a extins și la unități din alte locali
tăți ca uzinele „1 Mai"-Ploiești, „E- 
lectroputere"-Craiova și altele.

De-a lungul anilor, am putut veri
fica un adevăr axiomatic; colabora
rea științei cu producția se desfășoa
ră în bune condiții numai atunci cînd 
întreprinderile partenere manifestă in
teres pentru rezolvarea problemelor 
solicitate, cînd vădesc înțelegere pen
tru introducerea noului, cînd există 
dorința de a rupe cu rutina, cu prac
ticismul îngust. în general, nu putem 
spune că această cooperare cu indus
tria nu se îmbunătățește de la un an 
la altul, că nu există un interes cres- 
cînd mai ales din partea noastră. în
săși tematica catedrelor este axată tot 
mai mult spre probleme de cerce
tare, de actualitate pentru dezvolta
rea economiei naționale. în majori
tatea lor, cercetătorii universitari do
resc ca alături de cei din uzine să a- 
melioreze procesele tehnologice, ca
litatea produselor, să realizeze insta
lații și mașini noi, menite să ducă la 
creșterea productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost etc.

în laboratoarele uzinale unde e- 
xistă nuclee stabile de specialiști cer
cetători, în permanent contact cu oa-

menii de știință, roadele sînt eviden
te. La întreprinderea „Azur" din Ti
mișoara, de pildă, care fabrică lacuri, 
vopsele, detergenți eto 40 la sută din 
producție se datorează exclusiv a- 
plicării rezultatelor obținute în la
boratorul uzinal și colaborării cu In
stitutul politehnic și cu institutele a- 
cademice și departamentale. Avînd în 
vedere faptul că rezultatele cercetării 
și-au dovedit eficiența economică, în
treprinderea de mai sus prevede pînă 
în 1970 dublarea personalului științi
fic și auxiliar al laboratorului. Tre
buie adăugat totodată că acest perso
nal este degrevat în general de munci 
cu caracter administrativ în uzină.

Exemplele citate sînt cîteva din ca
zurile fericite ale cooperării. De multe 
ori lucrurile nu stau însă astfel. Există 
încă multă inerție, multe acțiuni se 
reduc deseori h vagi promisiuni. Ir. 
drumul lor spre finalizare, spre apF 
re industrială, cercetările universitare 
nu întîlnesc de obicei entuziasmul pe 
care I-am dori în unitățile productive,

i. în 
spre aplica-

(Continuare in pac. a IV-a)

în loboraforul de metabolism vegetal 
de la Institutul de biochimie din 

Capitală
Foto : M. Andreesen

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

A AMBASADORULUI INDIEI

(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni în audiență pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Indiei la București, K. R. F. 
Khilnani, în legătură au plecarea 
sa definitivă din România.

A fost de față Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

de 
la

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a III-a)

Sensul evenimentelor
din „Indiile negre"
„Unity' — unitate. A- 

cest cuvînt l-am întîlnit 
de nenumărate ori în zilele 
cît am stat în Nigeria. Era 
pronunțat de interlocutori, 
înscris cu litere mari în 
presa locală ca și în în
săși stema imensei țări 
africane. El reprezintă as
pirația profundă a po
porului nigerian dornic 
să-și afirme, ca atîtea 
alte popoare, personalita
tea, ființa sa națională. 
„Dorim unitatea națională 
— declara un înalt func
ționar de stat — cu atît 
mai arzător ou cît ea ne-a 
fost răpită, în trecut, de 
colonialism ; după dobîn-

diiea independenței ne-a 
lipsit, iar în prezent este 
amenințată înainte de a 
fi înfăptuită. De ea va 
depinde soarta țării".

Nigeria trăiește o pe
rioadă de efervescență, 
de lupte interne, se află 
la răscruce de 
și de calea pe 
apuca depinde 
va statornici ca 
tar. în ultimele luni peri
colul de dezagregare s-a 
accentuat, ca urmare a 
amenințărilor guvernato
rului provinciei orientale, 
locotenent-colonelul Ojuk- 
wu, că va scoate regiu

drumuri, 
care va 
dacă se 
stat uni-

ca-nea respectivă din 
drul federației nigeriene.

Disensiunile actuale au 
o istorie îndelungată. O 
succesiune de evenimente 
au pregătit în decursul 
anilor, subtil și sigur, ac
tuala stare de nesiguran
ță din cea mai mare țară 
de pe continent — avînd 
populația de 55 milioane 
locuitori și o suprafață de 
aproximativ 923 772 km p.

Aici, încă din secolele 
10 și 11 sălășluiesc îm
preună peste 100 de tri
buri, dintre care cele mai 
importante sînt Hausa 
(nord), Yoruba (vest), 
Fulani (vestul mijlociu) și

Ibo (est). Fiecare trib 
își are limba sa proprie, 
dar cea oficială este en
gleza. în secolul 15 ac
tualul teritoriu al Nigeriei 
este explorat de portu
ghezi, dar după războa
iele napoleoniene din se
colul 19 se intensifică 
penetrația britanică. In 
mai multe etape și prin 
diferite forme de domi
nație, Nigeria devine, la 
începutul secolului XX, în 
întregime colonie engleză.

Prevăzînd inevitabila 
dobîndire a independen
ței, autoritățile coloniale 
au impus, în 1947, așa- 
numita „Constituție Ri
chard" după numele au
torului — guvernatorul 
englez de atunci. Prin con
stituție, țara este împăr
țită în trei regiuni admi
nistrative : nord, vest, est 
— fiecare cu parlament 
propriu, dar condusă de 
funcționari britanici. în 
acea epocă, în bătălia 
pentru abolirea constitu
ției, care consacra dez
membrarea țării, și-au 
dat viața nenumărați ni-

gerieni. Au fost organi
zate greve, populația a 
înfruntat, luptînd pentru 
unitatea națională, gloan
țele trupelor coloniale. 
După patru ani, colonia
liștii s-au văzut obligați 
să elaboreze constituția 
„Macpherson', dar care 
nu se deosebea în fond, 
în privința dezmembrării 
țării, de prima. Alți trei 
ani de zbucium. In 1954, 
o nouă constituție extinde 
împuternicirile camerelor 
regionale — acordîndu-le 
drept să adopte legi. Așa
dar, în ajunul evenimente
lor care aveau să con
sacre independența sta
tului, colonialiștii i-au 
plasat Nigeriei încă o 
mină cu explozie întîrziată 
— a descentralizării.

După proclamarea in
dependenței conducerea 
țării este preluată de un 
guvern civil în care pre
dominau reprezentanți ai

Ion COPACEANU

(Continuare 
in pag. a V-a)
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FAPTUL! 
DIVERS! 
Nopți la j 

„Bulevard"
La Sibiu, s-a dat în exploa

tare noua aripă a hotelului 
„Bulevard". Totul aici te im- I 
presionează. Mai ales broaș
tele de la uși, care se blo
chează cînd îți e lumea mai 
dragă. Zilnic, doi-trei oaspeți 
ai hotelului rămîn închiși în 
camere. Mecanicii hotelului 
sparg tocurile ușilor pentru 
a-i scoate afară. Și aceasta 
pentru că toate cele 300 
broaște executate la F.A.N.E.M. ' 
București sînt necorespunză- I 
toare. Conducerea hotelului 
are o singură dorință : pe to- ' 
varășii de la F.A.N.E.M. să-i | 
aibă musafiri măcar o noapte. 
Pînă nu se schimbă broaștele. ' 

Tată I
de albine

0 data cu venirea primăverii 
- anotimpul înnoirilor - în nu
meroase orașe ale țării se desfă
șoară acțiuni de înfrumusețare a 
străzilor și cartierelor: se ame
najează spații verzi, se plantează 
pomi, flori etc. Aspectul cartiere
lor, al fiecărei străzi în parte con
stituie, de bună seamă, cartea de 
vizită a orașului. La redacție au 
sosit, în ultima vreme, multe scri
sori ce evidențiază realizări în
semnate în gospodărirea și înfru
musețarea cartierelor. în același 
timp, altele ne aduc la cu
noștință aspecte de neglijență, 
de delăsare în această privință. 
Publicăm mai jos cîteva scrisori 
care dezvăluie astfel de neajun
suri.

cuvîntul cititorului

OR A-
S E-

L O R
< STRADA CU

650 DE GROPI

POMPILIU ȘTEFU Șl 
NICOLAE MOHĂNESCU, 

eroi ai luptei 
antifasciste

Alexandru Bîrjoveanu, din sa
tul Bahna (Roman) era stupar la 
cooperativa agricolă. Avea în 
primire 57 familii de albine că
rora trebuia să le asigure condi
ții prielnice pentru iernat. In 
această primăvară, la o verifica
re (făcută de alții) s-a constatat 
că 43 stupi au murit de... foame. 
Toată iama stuparul a stat pe 
cuptor fără nici o grijă. Unde a 
învățat să trîndăvească ? Un obi
cei pe care l-a deprins probabil, 
tot din stupărit: de la trîntori. 
Oare n-a învățat și cum plătesc 
trîntorii năravul lor ?

Cum mă 
cheamă ?

De 33 de ani, Romeo Gh. Ne- 
delcu din str. Dr. Leonida nr. 3 
București se numește... Romeo 
Gh. Nedelcu. Vrînd să se căsă
torească, la Sfatul popular 23 Au
gust a aflat că trebuie să-și schim
be certificatul de naștere. I s-a 
eliberat altul pe numele: Romeo . 
Gh. Nedelcu. O dată căsătorit, a I 
fost chemat din nou la Oficiul | 
Stării Civile și i s-a eliberat alt 
certificat pe numele Donați. Za
darnice au fost protestele sale. Cei 
de la Starea Civilă aveau o mare 
inspirație: și i-au dat alt certifi
cat pe numele Petre. Omul era 
nedumerit. De fiecare dată se în
torcea acasă altul. Acum t se cere 
ca și părinții săi să-și schimbe 
numele din Nedelcu în Petre. Se 
vor opri aici ? Nu se știe. După 
cum au început, se pare că cei 
de la Sfatul popular raional 23 
August vor să-i boteze tot arbo
rele genealogic.

• ROLUL SALU

BRITĂȚII E SĂ

CREEZE FOCARE

Puncte 
de vedere

Industria alimentară : „dacă des
ființăm unele secfii de îmbuteliere 
aparjinînd Vinalcoolului din regiu
nile Galați și Cluj objinem un spor 
de productivitate și o reducere a 
prefului de cost”. Și a trecut la 
fapte, lată însă ce zice comerțul : 
„prin măsurile luate întreprinderile 
și organizațiile comerciale din re
giunile Galați și Cluj vor trebui să 
suporte anul acesta cheltuieli su
plimentare de transport de 800 000 
lei și respectiv 100 000 lei. Hotărî- 
rea industriei pentru noi este ne
rentabilă." Deci, rentabil pentru 
unii — nerentabil pentru alții. Care 
o fi adevărul ? Și ce o fi efectiv 
rentabil pentru stat ? Dacă vreo
dată, în decursul vieții, reprezen
tanții celor două ministere se vor 
întîlni și vor ajunge la o concluzie, 
vă vom informa. Nu ținem secrete 
— n-avem „patriotism îngust", de
partamental.

Amenda

DE INFECȚIE?

Sînt bucureștean get-be- 
get. Am în oraș o sumede
nie de rude și prieteni, pe 
care-i vizitez des. Umblu, 
așadar, mult prin București, 
prin diferitele sale cartiere
— ceea ce îmi dă posibili
tatea să observ multe lucruri 
în legătură cu gospodărirea 
străzilor.

Anul trecut, în luna au
gust, pe bulevardul „1 Mai" 
din București au început 
lucrările de modernizare a 
acestej artere. S-a spart 
asfaltul de pe stradă și de 
pe trotuare, s-au excavat 
mari cantități de pămînt. 
Au înotat oamenii în noroi 
toată toamna. Lucrările s-au 
terminat, în sfîrșit, de cu- 
rînd. Felicitări constructori
lor I Cu toate acestea, tro
tuarele, proaspăt asfaltate, 
sînt veșnic pline de noroi, 
cărat pe încălțăminte de pe 
aleile (destinate a fi spații 
verzi) ale cartieiului. După 
părerea mea, gospodarii 
raionului „Grivița Roșie" 
n-au dus la capăt treaba 
bună începută.

— Se lucrează cu înce
tinitorul — mi s-a spus.

Așa o fi, dar este de ne
îngăduit că acest nou și 
frumos cartier continuă, de 
vreme îndelungată, să fie 
cufundat în noroi atunci 
cînd plouă și în praf cînd 
e timp uscat I

Nu departe, în spatele 
„Casei Scînteii", lîngă șo
seaua Băneasa, arteră in
tens circulată, se află o 
baltă de toată frumusețea
— „operă" a constructori

lor bucureșteni, care au 
scos de acolo nisip. Nu se 
știe cine a dispus ca 
această „baltă" să fie 
astupată cu... gunoi. In
genioasă idee I In mijlocul 
unui peisaj natural încîntă- 
tor să creezi cu propria-ți 
mină de „gospodar" o groa
pă infectă de gunoi I La 
începutul anului, Sfatul 
popular al orașului Bucu
rești a anunțat că în acest 
loc urmează să se constru
iască un pasaj de nivel 
spre cartierul „Jiului-Scîn- 
teia". Depozitarea gunoa
ielor să fie oare o pregă
tire pentru deschiderea a- 
cestui șantier ?

în alt colț al Bucureștiu- 
lui, pe strada Sergent ma
jor Ancuța Ilie (raionul 
„Nicolae Bălcescu"), a fost 
amenajat ad-hoc, de către 
întreprinderea „Cosmetica", 
un veritabil depozit de 
gunoi. Un focar perma
nent de infecție sub feres
trele unor locuințe în care 
trăiesc sute de cetățeni. Des
tul de puțin operativ, totuși, 
la sesizarea cetățenilor, in
spectoratul sanitar de stat 
i-a amendat pe vinovați și 
i-a determinat pe cei de la 
întreprinderea de salubrita- 
te-București să ridice gu
noiul. Au respirat, ușurați, 
cetățenii. Dar nu mult, 
pentru că, după aceea, 
lucrătorii... întreprinderii de 
salubritate București au în
ceput ei înșiși să depoziteze 
gunoi pe acest teren. Oare, 
aceasta să fie menirea salu
brității — de a crea focare 
de infecție ?

Un imens și permanent 
depozit de gunoi se află și 
la capătul de la Pipera al 
liniei tramvaiului 5, pe un 
teren viran.

O notă proastă pentru cei 
în sarcina cărora stau buna 
gospodărire și înfrumusețare 
a Capitalei.

Nicolae TRUNCHIATU
muncitor, București

Strada „9 Mai" din Tg. 
Jiu (supranumită și strada 
gropilor), deși arteră prin
cipală de circulație în oraș, 
este într-un hal fără de hal. 
Numai gropi. Au sesizat ce
tățenii, au insistat șoferii 
(care-și distrug mașinile cînd 
trec pe această stradă), dar 
mare lucru nu s-a făcut. A 
fost reparată într-un an la 
un capăt și anul trecut la 
celălalt capăt. Așa — de „o- 
chii lumii", pentru cine trece 
doar prin fața ei. Astăzi, pe 
această stradă sînt, pe o dis
tanță de circa 400 de me
tri, peste 650 de gropi — 
numărate de mine. Ce face 
deputatul, tov. Virgiliu Ion, 
frreședinte al Sfatului popu- 
ar orășenesc Tg. Jiu ? Ceva 

tot face: promite — dar 
atîta tot

Bulevardul „1 Mai" (re
țineți : bulevard) are un as
pect total neîngrijit. Blocu
rile noi, terminate de 
mai bine de un an de zile, 
au rămas nefinisate la 
exterior ; printre clădiri — 
numai gropi, grămezi de pă
mînt și piatră, moloz, gunoi. 
Se sapă mereu — ba pen
tru canalizare, ba pentru in
troducerea cablurilor tele
fonice, bă cine mai știe pen- 
tru. ce. La fel stau lucrurile 
și în noul cartier „Grivița".

Pînă cînd, tovarăși gospo
dari ai orașului ?

Zamfir PODARIȚA 
tehnician, Tg. Jiu

• GARA BLO

CATĂ; SUTE DE

MII DE LEI IROSITE

întreprinderea noastră de
servește și raioanele Dră- 
gănești-Olt și Drăgășani. 
Multe materiale de con
strucție ne sosesc în stația 
C.F.R. Drăgănești. Ele ră

mîn însă, vreme îndelungată, 
nedescărcate sau zac pe 
rampa stației. Nu pot fi 
transportate, deoarece acce
sul mijloacelor de transport 
la această gară este, practic, 
imposibil datorită stării in
calificabile a șoselei. Con
secințele : locații pentru ne- 
descărcarea la timp a va
goanelor, materiale degrada
te ș.a.m.d. Am renunțat la 
transportul materialelor pe 
calea ferată. Folosim auto
camioanele din Slatina, de 
la 45 km depărtare. Acestea

însă, pe costă scump, ceea 
ce încarcă cu sute de mii 
de lei prețul de cost al lu
crărilor.

E atît de greu pentru Sfa
tul popular raional Drăgă- 
nești-Olt să repare șoseaua 
care duce la gară P

V. POPESCU
director
I. SANDULESCU 
contabil-șef 
întreprinderea 
interraionalâ de construcții 
și prestări Slatina

Trotuar sau depozit de ambalaje? (pe strada Piața Po
porului din Brăila) Foto : R. Costin

• PÎNĂ ClND SE

VOR PRELUNGI

„CONDIȚIILE DE

ȘANTIER" ?

Locuiesc din 1965 în blo
cul D2 din microrajonul Ma- 
zeppa-Galați. De aproape 2 
ani stăm „în condiții de șan
tier". Practic, nu avem stra
dă, trotuare, spațiu verde —■ 
nimic. Numai gropi și noroi.

în vecinătatea blocurilor

există două străzi complet 
desfundate: Roșiori și Lă- 
pușneanu. Autovehiculele 
constructorilor aduc pe cau
ciucuri, de pe aceste străzi, 
noroi, pămînt clisos, pe ca- 
re-1 leapădă sub ferestrele 
noastre. Cînd noroiul se u- 
sucă, sîntem invadați de 
praf. Dar sfatul popular 
nu intervine, nu aude, nu 
vede.

De ce să suportăm efec
tele neglijențelor unor func
ționari care nu-și fac dato
ria ?

Gabriel LUPAȘCU 
funcționar, Galați

INCÂ DE LA

PROIECTARE

28 martie 1942. In fața pluto
nului de execuție, în locul numit 
„Valea piersicilor" din curtea în
chisorii Jilava, erau aduși doi 
bărbați tineri, cu privirea liniștită, 
cu fruntea sus. Erau doi muncitori 
tipografi ; Pompiliu Ștefu și Nico
lae Mohănescu. Ca și mulți alți co
muniști și antifasciști, ei au plătit 
cu viața participarea la lupta con
dusă de partid împotriva dictaturii 
fasciste și războiului hitlerist, pen
tru redobîndirea libertății și inde
pendenței României.

Născut la 10 august 1910 la 
Tr. Severin, Pompiliu Ștefu a fost 
nevoit să muncească din fragedă 
tinerețe pentru a-și asigura exis
tența. După terminarea a 7 clase 
primare în localitatea natală, a fă
cut ucenicia la tipografia „Scrisul 
românesc" din Craiova. în anii grei 
ai crizei economice din 1929—1933, 
în căutare de lucru, pleacă la 
București și se angajează la „Car
tea românească".

Mediu] în care își desfășoară ac
tivitatea, contactul cu comuniștii și 
mișcarea muncitorească, aprind în 
inima lui flacăra luptei pentru 
dreptate socială, pentru o viață 
mai bună a celor ce muncesc. în 
1935 participă activ la greva tipo
grafilor de la „Cartea românească", 
în 1937 devine membru al parti
dului comunist. Educat de partid, 
desfășoară o intensă muncă politi
că în rîndurile muncitorilor, cîști- 
gîndu-și, prin felul lui inimos, 
prin cinstea și dragostea lui pentru 
clasa din care făcea parte, încre
derea tovarășilor lui de muncă. 
Mutîndu-se cu serviciul la „Impri
meria națională", îl cunoaște aici pe 
muncitorul tipograf Nicolae Mohă
nescu.

Născut în București la 2 decem
brie 1914, Nicolae Mohănescu, 
după anii grei ai uceniciei la di
verși patroni, reușise să devină 
lucrător tipograf (zețar). Era un 
tînăr entuziast, dîrz, pătruns de în
credere în dreptatea cauzei clasei 
muncitoare. între cei doi muncitori 
s-a legat o strînsă prietenie. In ac
tivitatea comună dusă de ei în rîn
durile muncitorilor tipografi, sub 
îndrumarea permanentă a organi
zației locale de partid, s-au dezvol
tat calitățile lor de luptători re
voluționari.

în acest timp, Germania hitle- 
ristă subjuga una după alta țările 
Europei. în România, împotriva 
voinței maselor, s-a instaurat dic
tatura fascistă, au pătruns trupele 
germane, poporul român fiind și 
el tîrît în războiul hitlerist. Dînd 
glas frămîntărilor și aspirați
ilor poporului român, exprimînd 
interesele lui vitale, partidul <so-

munist s-a ridicat de la început, 
cu hotărîre, contra agresiunii Ger
maniei hitleriste și războiului anti- 
sovietic, a organizat rezistența anti
fascistă, lupta maselor pentru răs
turnarea regimului ăntonescian, 
ieșirea din războiul purtat al'. tri 
de Germania și alăturarea de for
țele antihitleriste.

Pentru tipărirea manifestelor, 
chemărilor și a altor materiale, 
organizația de partid a Capitalei 
a încredințat sarcina organizării 
unei tipografii ilegale lui Pompiliu 
Ștefu și Nicolae Mohănescu. în con
dițiile terorii dezlănțuite de dicta
tura fascistă, de Gestapou, această 
misiune era deosebit de primej
dioasă. Cei doi comuniști nu au șo
văit însă nici o clipă, nu au precu
pețit nici un efort pentru a fi la 
înălțimea încrederii acordate. Ziua 
lucrau la „Imprimeria națională", 
iar noaptea la tipografia ilegală. 
Ei au imprimat numeroase mani
feste ale partidului prin care po
porul român era chemat la luptă 
sub lozincile: „Jos cu dictatura 
fascistă !“, „Afară cu bandiții hitle- 
riști din țară I", „Trăiască unirea 
tuturor forțelor naționale antihitle
riste !“, „Trăiască România liberă !“. 
Chemările partidului comunist, a- 
devărul despre ce se petrecea în 
țară și pe front pătrundeau tot mai 
adînG în rîndurile maselor munci
toare.

Concomitent, Pompiliu Ștefu și N' 
colae Mohănescu participau Ia ac
țiunea de strîngere a ajutoarelor 
în bani sau în obiecte pentru co
muniștii din închisori și lagăre și 
pentru familiile lor lipsite de mij
loace de existență.

Urmăriți de agenți ai organe
lor de represiune ale dictaturii 
antonesciene, la 25 februarie 
1942 cad în mîinile Siguranței. 
Schingiuiți mai multe săptămîni 
în beciurile prefecturii poliției și 
ale închisorii Malmaison, înfrun- 
tînd furia anchetatorilor, Pompi
liu Ștefu și Nicolae Mohănescu nu 
și-au trădat tovarășii. Zbirii Sigu
ranței n-au putut smulge nici un 
cuvînt de la ei. După un simula
cru de proces, au fost condamnați 
la moarte și executați.

Poporul nostru cinstește memo
ria lor, memoria sutelor și miilor 
de eroi care și-au dat viața în 
lupta împotriva fascismului, pen
tru libertatea și independența pa
triei, pentru socialism.

Petre ILIE
cercetător
la Institutul de studii istorice 
și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Flori și ierburi perene
Întreprinderea regională 

Agrosem-București a pus în 
vînzare la magazinele sale din 
str. 30 Decembrie, bd. Hristo 
Botev și Hala Obor un sorti
ment bogat de semințe de flori, 
ierburi perene și cepe de gla- 
diole și tuberoze pentru sa

tisfacerea cerințelor populației 
în această primăvară. Canti
tăți mai mari se pot livra ce
lor interesați la depozitul din 
șos. Colentina 242, raionul 1 
Mai. Plata se face atît în nu
merar, cît și prin virament.

De aproape un an de zile 
Adrian Rotaru, str. Spătarului 
nr. 9 București, se află în în
chisoare. Luna aceasta a fost 
chemat, prin citație trimisă la 
domiciliu, ca martor într-un 
proces ce se judecă la Tribu
nalul raional N. Bălcescu. So
ția lui a informat tribunalul 
unde se află. Dar nu a fost as
cultată Și pentru că martorul | 
nu s-a prezentat la proces a 
primit o amendă de 400 lei. Pe 
care (în lipsa lui) trebuie s-o 
achite soția. Drept pedeapsă 
pentru că procesul nu se poate 
judeca. Pe funcționarul biro
crat de la tribunal cine-1 ju
decă ? Mai e nevoie de mar
tori 1

Cine e |
bucătarul

La G.A.S. Cătămărăști (Sucea- I 
va) a avut loc un scurt-circuit la 
instalația electrică de la ferma de 
păsări. Cît ai zice „pește" 7 000 g 
pui de găină au fost prefăcuți 
în... friptură. Cu fulgi cu tot. I 
Pagubele se ridică la 70 000 lei. I 
Ne întrebăm : cine plătește ? Căci 
nu s-au ars numai puii... •

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA I

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" ■

«MINUNEA" 
DE LA 
MEDGIDIA

Dragul meu mort,

Ai să rîzi, dar eu abia după ce ți-am citit 
necrologul mi-am dat seama ce fel de om am 
pierdut. Cît ai fost în viață, spre regretul meu, 
nu ți-am dat nici un fel de atenție. Te-am tratat 
ca pe un muritor de rînd. Dacă mi-ai dat bună 
ziua, eu ți-am răspuns cu banalul salut: „Să 
trăiești". Și tu ? Tu ai murit. Dar cum ai 
murit ? Iți mai aduci aminte ?

N-ai alunecat pe o coajă de portocală, ori 
de pepene. O moarte prin alunecare este cît 
se poate de simplă. în felul ăsta poate să 
moară oricine. Și unul cu numai patru clase 
primare.

Îmi place de tine că ți-ai ales o moarte 
triumfală. Dragul meu mort — Constantin Fie
raru — de cîte ori îți citesc necrologul mă podi
dește plînsul. Și plîng, și plîng... Spălătoria „Nu
fărul" abia mai prididește cu spălatul batistelor 
mele. Și lucrează în trei schimburi. A trebuit 
să mai împrumut și lacrimi de la vecinii de apar
tament de pe scara B, că-mi secaseră de la prima 
lectură a necrologului tău.

Sărman de tineI Care va să zică a trecut 
prin corpul tău un curent electric de 5 000 Kv. 
Vai! Vai ție ! Ai fost carbonizat. Ai devenit căr
bune. Ai devenit mangal.

Uite, las condeiul jos pentru că ultimele tale

fOlletOR d® Nîeujă TÂNASE

cuvinte mă zguduie. Mă cutremură strigătul tău 
deznădăjduit:

— Oameni buni, eu am murit la datorieI 
Aveți grijă de familia mea. De cei trei copii ai 
mei. Ultima mea dorință este să trimiteți condo
leanțe familiei mele și să le comunicați că am 
avut o înmormîntare frumoasă, că prin fața 
catafalcului meu au trecut cei 1 500 muncitori 
cu familiile de la I.C.R.M.-Medgidia. Că toată 
lumea era cernită, că tot orașul Medgidia a păs
trat cinci minute de reculegere în memoria mea...

Dragul meu mort, dacă ai ști cît îi invidiez 
pe Aurel Dumitru, Ilie Ardeleanu, Gh. Ghiță 
și Ilie Dumitru. Știi de ce îi invidiez ? Pentru 
că din necrolog am aflat că ei au făcut ultima 
gardă la sicriul tău. Tare aș fi vrut să mă număr 
și eu printre ei. Să te fi văzut cum ți-a stat 
ca mort. Regrete eterne. Fie-ți țărîna ușoară 
și, crede-mă, abia aștept să te întîlnesc.

...Ah, nu, scumpul meu, nu mă înțelege greșit! 
Nu vreau să te văd pe lumea cealaltă. Mai am 
aici ceva treburi. Dar am auzit că ai înviat — 
și vreau să te văd.

La proces.
N. T.

Nota autorului: Minunea de mai sus nu este 
o scorneală. Dimpotrivă, e treabă serioasă. Mor
tul, adică Fieraru Constantin, a fost căsătorit cu 
Paraschiva Căldăraru. Au avut împreună trei 
copii. Fieraru a părăsit domiciliul. La procesul 
de divorț, el a fost obligat să plătească lunar, 
pentru cei trei copii minori, 300 de lei, A refuzat 
să plătească. Și-a schimbat domiciliu după domi
ciliu. Organele de cercetare penală l-au urmărit. 
La un moment dat s-a aflat că lucrează la 
I.C.R.M.-Medgidia.

Familia părăsită s-a plîns și în momentul 
cînd a vrut să ceară constrîngere, femeia a 
primit acasă, prin poștă, un necrolog. Scrisoare 
de compătimire scrisă ca din partea celor 1 500 
de muncitori de la I.C.R.M. — Medgidia. Necro
logul ticluit de Fieraru arată cum și-a sacrifi
cat el viața pentru salvarea muncitorilor. Cum 
a fost carbonizat și care au fost ultimele lui 
dorințe etc.

Mortul, în momentul de față, locuiește în 
Slobozia, strada Neagoe Basarab nr. 12.

Dacă aveți curiozitatea să-i citiți necrologul 
tl găsiți la tribunalul din Medgidia, dosarul 
nr. 770. Că e o minune cu dosar.

Ați văzut nici mort n-a putut scăpa de obli
gațiile ce le avea.

Tristă e viața de mort I

în blocul nostru, din car
tierul Ploiești-Nord, gunoiul 
menajer se depozitează în- 
tr-o încăpere de la parter, 
special construită. De acolo 
urmează să fie ridicat de 
mașinile I.G.O. Acestea însă, 
nu-1 pot încărca, deoarece 
nu au, pur și simplu, pe 
unde să pătrundă. Prac
tic, ar trebui să trea
că peste trotuare și pes
te alei — distrugîndu-le, 
bineînțeles. în momentul de 
față, căile de acces la 
blocuri, pe care le-am găsit 
la mutare sînt într-o stare 
jalnică. La ce s-or fi gîndit 
proiectanții cînd au conceput 
aceste blocuri ? Cert este că, 
pentru amenajarea căilor de 
acces la aceste blocuri, s-au 
cheltuit o grămadă de bani. 
Bani aruncați în vînt. Cine 
suportă pagubele ?

Locatarii blocului 29 
din strada Cameliei 13 
Ploiești

La redacție au sosit și 
alte scrisori care semna
lează numeroase cazuri 
de proastă gospodărire 
edilitară a orașelor, de 
subapreciere a acestei 
importante probleme 
SOCIALE de către co
mitetele executive ale 
sfaturilor populare res
pective. Aceasta nu este 
însă o „problemă facul
tativă". Se impune ca, 
măcar acum, cînd pri
măvara își face simțită 
din plin prezența, sfatu
rile populare rămase în 
urmă în această privin
ță să ia DE URGENȚA 
măsurile cuvenite. Toa
te orașele țării, toate 
cartierele trebuie să se 
caracterizeze prin cură
țenie și aspect îngrijit

PRODUSE LACTATE PENTRU COPII
Laptele și întregul 

sortiment de produse 
lactate sînt recoman
dabile in hrana copii
lor. Se știe însă cit de 
mult le plac celor mici 
dulciurile. întreprinde
rile de industrializare 
a laptelui au creat, în 
ultima vreme, o serie 
de produse proaspete 
care, datorită conținu
tului lor de zahăr, sînt 
destinate in special 
copiilor. Brinza de

vacă cunoscută sub 
denumirea de „Aro
ma" se prezintă in mai 
multe variante: cu 
gem de fructe, cu za
hăr și stafide, cu zahăr 
și vanilie. Aceste sor
timente se vînd in 
pahare cerate. Jeleul 
de smintind este, de 
fapt, un fel de șarlotă 
preparată din sminti
nd, lapte, zahăr și ca
cao. Deoarece se ser
vește de obicei cu

frișcă amintim că ma
gazinele de specialita
te oferă sticle de 250 
gr. smintînă nefermen
tată care, bătută la 
rece cu adaosul res
pectiv de zahăr, se pre
face în frișcă. Un pro
dus care poate fi ser
vit la micul dejun este 
„Fructola", in a cărui 
compoziție intră lapte 
cu zahăr și cacao. Se 
vinde in sticle de 250 
grame.
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ÎN ACEST AN TREBUIE AMENAJATE 
PENTRU IRIGAȚII 104 500 HECTARE. 
NE AFLĂM LA JUMĂTATEA PRIMULUI 
SEMESTRU

CARE E STADIUL 
LUCRĂRILOR

DE HIDROAMELIORAȚII
RAID-ANCHETĂ IN REGIUNILE OLTENIA SI GALATI

104 500 hectare este suprafața prevăzuta de cooperativele agri
cole a fi amenajată în acest an în vederea irigațiilor. Noile sisteme 
urmează să fie date în exploatare la sfîrșitul acestui semestru, 
pentru ca în timpul verii să se poată face irigarea culturilor și, pe 
această cale, să se obțină un important spor de producție. De 
aceea, se impune ca acum să se lucreze intens în vederea reali
zării amenajărilor necesare acumulării: și conducerii apei, procu
rării și instalării utilajelor de distribuire. Ne aflăm la jumătatea 
primului semestru. Care este stadiul amenajării terenurilor în ve
derea irigării și ce trebuie întreprins pentru intensificarea acestor 
importante lucrări ? La această întrebare am căutat să aflăm răs
puns cu prilejul raidului-anchetă întreprins în regiunile Oltenia și 
Galați.

I* Proiecte există; de ce 
nu se materializează?

Spre deosebire de ceilalți ani, 
majoritatea proiectelor pentru ame
najarea terenurilor în vederea iri
gării au fost terminate cu mult timp 
înainte și înmînate unităților agri
cole interesate. Acest lucru a fost 
confirmat atît la consiliile agricole 
cît și In unitățile care fac aseme
nea amenajări.

în regiunea Oltenia, unde există 
o experiență bună în ce privește 
folosirea mijloacelor locale pentru 
extinderea irigațiilor, pe baza stu
diilor întreprinse s-a ajuns la con
cluzia că, pînă în 1970, se pot ame
naja pentru irigații, cu mijloace 
locale ale cooperativelor agricole, 
aproape 50 000 ha. Anul trecut, coo
perativele agricole au amenajat a- 
proape 17 000 ha care au fost 
irigate cu apă din surse locale. 
Dintr-un calcul rezultă că, în acest 
an, prin extinderea irigațiilor în 
sisteme mari și mici, pe o supra
față de 36 662 ha, economia regiunii 
Oltenia va obține un spor de pro
duse cerealiere de 122 000 tone. Dar 
ce s-a făcut concret pentru reali
zarea acestor planuri ? La această 
dată sînt terminate proiectele de 
amenajare a terenurilor pentru iri
gații la 73 de cooperative agricole, 
care însumează o suprafață de 
15 000 ha.

Rezultatele bune obținute, în 
unele locuri, arată că există o vie 
preocupare pentru desfășurarea a- 
cestei acțiuni. In raionul Băilești, 
la cooperativa agricolă Negoi pro
iectul de îmbunătățiri funciare a 
și fost aplicat pe o suprafață de 100 
ha. în raionul Caracal, la 9 din 
cele 12 unități care au proiecte 
pentru amenajarea terenurilor în 
vederea irigării se lucrează intens.

Nu se poate însă trece cu vede
rea faptul că, în cele mai multe 
locuri, ritmul de lucru pe șantierele 
de hidroameliorații este cu mult 
sub posibilități. Tov. ing. Emil 
Marghitu, directorul Direcției re
gionale de îmbunătățiri funciare 
și organizarea teritoriului Oltenia, 
ne-a relatat că, deși au fost ela
borate proiecte pentru aproape

I« Se așteaptă asistență 
tehnică de specialitate

Amenajările în vederea irigații
lor sînt lucrări de strictă speciali
tate, care reclamă cunoștințe te
meinice privind aplicarea pe teren 
a proiectelor respective și executa
rea propriu-zisă a canalelor și a 
diferitelor construcții. Tocmai de 
aceea, cooperativele agricole pri
mesc un sprijin calificat din partea 
specialiștilor de la direcțiile regio
nale de îmbunătățiri funciare și 
organizarea teritoriului. Există a- 
cest sprijin ? Cum se materializea
ză el pe teren ?

în regiunea Oltenia, pentru a 
veni în sprijinul cooperativelor 
agricole, Direcția regională de îm
bunătățiri funciare și organizare a 
teritoriului a trimis în toate raioa
nele regiunii 76 de ingineri și teh
nicieni cu sarcina concretă de a 
ajuta și urmări direct aplicarea 
proiectelor întocmite. îndeosebi în 
raioanele Vînju Mare, Filiași, Ca
lafat și altele, consiliile de condu
cere, folosind acest sprijin, au an
trenat la aceste lucrări, din luna 
februarie, mii de cooperatori și, ca 
urmare, amenajarea terenului este 
destul de înaintată.

în regiunea Galați însă lipsa spe
cialiștilor care să acorde asistența 
tehnică necesară este foarte acut#, 

15 000 ha destinate irigărilor, lu
crările au fost atacate pe suprafețe 
mult mai mici. în 20 de coope
rative agricole nu s-a întreprins 
nimic în direcția începerii lucră
rilor. Cu tot timpul frumos care a 
existat în luna martie, la Dăbuleni, 
raionul Corabia, unde urmează să 
fie amenajată o orezărie, la 7 mar
tie terenul încă nu era eliberat de 
cocenii de porumb din recolta a- 
nului trecut. în raionul Craiova, în 
6 cooperative agricole (Bratovoești, 
Rojiște, Tîmburești, Panaghia, Săl- 
cuța și Ciutura), cu toate că existau 
proiectele pentru amenajarea tere
nului, în prima decadă a lunii mar
tie încă nu s-a făcut nimic pentru 
aplicarea lor pe teren. La coope
rativa agricolă din Dobrești unde 
trebuia executat un baraj de peste 
11 000 mc munca este slab organi
zată, iar consiliul de conducere 
nu s-a îngrijit de asigurarea ma
terialelor necesare.

Ritmul de lucru nu este cores
punzător nici în regiunea Galați. 
Și aici proiectele pentru lucrările 
de amenajare au fost terminate 
încă de anul trecut. în multe coo
perative agricole, cum sînt cele din 
comunele Tudor Vladimirescu, Fol- 
tești, Liești, Șivița și altele, s-a 
lucrat încă din toamnă. La coope
rativa agricolă Tudor Vladimirescu 
au fost alcătuite echipe de țărani 
cooperatori care fac lucrările de 
amenajare.

Pe ansamblul regiunii lucrările 
sînt însă rămase în urmă. Graficele 
de lucru stabilite de specialiști pre
văd terminarea amenajărilor la 1 
mai. Se pare însă că ritmul în care 
se lucrează acum, necorespunzător 
posibilităților și experienței bune a 
regiunii, va face ca acest termen 
să fie mult decalat spre vară.

Deci, o primă concluzie care se 
desprinde este aceea că, în mo
mentul actual, este necesar să se 
folosească toate forțele de care 
dispun cooperativele agricole pen
tru grăbirea lucrărilor de amena
jare.

lucru recunoscut de altfel și de or
ganele locale. Tov. inginer Ian 
Golberg, de la Uniunea raională 
Galați a cooperativelor agricole, 
consideră cu totul insuficientă ca
litatea asistenței tehnice. Cele 16 
cooperative agricole care execută 
lucrări de amenajări pentru iriga
ții se bucură de îndrumarea doar 
a trei specialiști, ceea ce este «u 
totul insuficient. De ce această si
tuație? Ne răspunde tov. Mihai Cu- 
luri, directorul D.R.I.F.O.T. Galați.

„Noi am socotit că un specialist, 
dacă timpul său de muncă este fo
losit rațional, poate acorda asisten
ță tehnică la 3—4 cooperative a- 
gricole și chiar mai multe. în prin
cipal specialistul face organizarea 
șantierului, pichetajul. Experiența 
a dovedit că un specialist, dacă are 
ajutorul necesar, poate face acest 
lucru la 6—7 unități. Totuși, în pe
rioada maximă de lucrări vom tri
mite în cooperativele agricole și 
alți specialiști din atelierele de pro
iectare. Esențial este însă să creas
că responsabilitatea beneficiarului".

Dar perioada de vîrf a lucrărilor 
a sosit. Acum este momentul să 
se treacă cu toate forțele la acțiu
nea de amenajare. Deci, în aceste 
zile; locul specialiștilor din acest 

domeniu e pe teren, acolo unde se 
materializează proiectele.

Cealaltă problemă ridicată de țov. 
Culuri : „creșterea responsabilității 
beneficiarului" impune ca, în a- 
ceastă perioadă, consiliile de con
ducere din cooperativele agricole 
să asigure forța de muncă ne
cesară pentru executarea di
feritelor operațiuni. în raionul 
Galați au fost întreprinse unele 
lucruri bune în sensul că proiec
tele au fost dezbătute și avizate în 
prezența inginerilor agronomi din 
cooperativele agricole, iar din tim
pul iernii brigadierii și alți coo
peratori au fost școlarizați în pro
blemele de irigații. Specialiștii de 
la D.R.I.F.O.T. găsesc la aceștia un 
sprijin prețios. în unele locuri însă, 
cooperativele agricole nu asigură 
specialiștilor mijloacele necesare 
pentru a se putea deplasa operativ la 
punctele de lucru, sînt cazați neco
respunzător și, ceea ce este și mai 
rău, nu au la dispoziție suficienți 
oameni pentru lucrările de trasare 
pe teren a proiectelor.

în regiunea Oltenia, la coopera
tiva agricolă din Bistreț, pe cele 
250 ha destinate irigațiilor, picheții 
au fost distruși. A fost necesar ca 
specialistul să facă o nouă ampla
sare a lucrării. La cooperativa agri
colă Cărbunești, raionul Gilort, care 
are de amenajat pentru iriga
ții doar o suprafață de 95 
ha, nu s-a făcut nimic pînă în 
prezent. în loc ca organele raiona
le de partid și de stat să se ocupe 
de realizarea la timp a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare propuse în 
plan, fac noi planuri care pre
văd extinderea irigațiilor în raion.

„Cooperativa noastră s-a întărit i
Se spune, și nu fără temei, că 

rezultatele ce le obțin cooperativele 
agricole în creșterea veniturilor 
și întărirea lor economică depind 
în mare măsură de priceperea de 
a-și concentra forțele pentru dez
voltarea ramurilor de producție 
care valorifică cel mai mult con
dițiile naturale. Cooperativa agri
colă de producție din Sînmartin— 
Ciuc este așezată într-o zonă pre- 
montană, avînd o suprafață de 
peste 3 500 ha, din care 1 037 ha 
teren arabil, iar restul pășuni și 
finețe naturale.

în planificarea producției, con
siliul de conducere ține seama de 
condițiile naturale și economice e- 
xistente, de necesitatea folosirii 
raționale a fondului funciar și 
a extinderii culturilor și spe
ciilor de animale cu rentabi
litate ridicată. Ținînd seama că în 
1966 la secară am obținut în me
die 1700 kg la hectar, iar la cul
tura griului producția realizată 
de pe o suprafață de 283 ha în 
anul trecut a fost de aproape 2 800 
kg la hectar și că asemenea dife
rențe de recoltă s-au realizat și 
în anii precedenți, am extins trep
tat suprafața cu grîu în detrimen
tul secarei. în anul trecut am cul
tivat cu sfeclă de zahăr o supra
față de 130 ha. Realizind o produc
ție medie de 36 411 kg la hectar 
(plan 23 000), am ciștigat 1 536 000 
lei.

Cartoful este considerat în coo
perativa noastră ca o plantă agri
colă de bază, care ocupă 314 ha. 
Pămîntul lucrat bine a răsplătit și 
la această cultură strădania mem
brilor cooperatori, obținîndu-se 
o recoltă medie de peste 18 000 kg 
Ia hectar, ceea ce a adus un venit 
de aproape două milioane lei. în ce 
privește producția de cartofi mai 
sînt încă multe rezerve nefolosite, 
acest lucru fiind dovedit de pro
ducțiile diferite obținute pe par
cele și în brigăzi cu condiții simi
lare. Anul trecut, bunăoară, pe u- 
nele parcele recolta medie la hec
tar s-a ridicat la peste 30 000 kg. 
în complexul de măsuri pe care 
l-am preconizat pentru sporirea 
producției de cartofi, soiurile va
loroase raionate au un rol hotă- 
rîtor. în anii trecuți am început in
troducerea unor soiuri noi, raio
nate. Am asigurat pentru acest an 
1 060 tone semințe din soiurile ra
ionate Mercur și Colina-superelită, 
Carpatin-elit, Urgenta etc, reușind 
astfel să reînnoim 85 la sută din 
semințele locale. Trebuie să amin-

j j
Este greu de înțeles cum vor putea 
fi realizate aceste planuri de viitor, 
cînd sarcinile actuale nu sînt duse 
la îndeplinire cum trebuie.

Experiența din anii trecuți a de
monstrat necesitatea ca lucră
rile de amenajare a terenu
rilor în vederea irigării să se facă 
cu cea mai mare răspundere. Gre
șelile care au fost săvîrșite ca și 
lucrul de mîntuială au făcut impo
sibilă aducțiunea apei, au provocat 
ruperi de canale și revărsări. Din 
această cauză, în loc să obțină 
sporuri de recoltă, cooperativele 
agricole respective s-au ales cu 
pierderi. De aceea, acum, se cere ca 
specialiștii respectivi să acorde 
asistența tehnică necesară, să asi
gure, pe răspundere proprie, efec
tuarea unor lucrări corespunzătoa
re din punct de vedere calitativ.

★
Urmează o perioadă în care lu

crările agricole vor fi foarte aglo
merate. în prezent însă, pregătirea 
terenului și semănatul se fac în
deosebi cu mijloace mecanizate, 
iar forțele de muncă manuale nu 
sînt atît de ocupate și pot fi folo
site din plin la lucrările de hidro
ameliorații. De aceea consiliile a- 
gricole și uniunile cooperatiste, cu 
sprijinul organelor și organizațiilor 
de partid, sînt chemate să antre
neze pe membrii cooperativelor a- 
gricole la acțiunea de amenajare 
a terenurilor pentru ca suprafețele 
respective să poată fi irigate încă 
în acest an.

Victor DELEANU 
Radu APOSTOL 
corespondenții „Scînteii"

dezvolțînțf ramurih 
pentru care avem 

condiții naturale :>
optime"

tesc că, datorită condițiilor pedocli
matice favorabile, unitatea noastră 
a fost desemnată de către Consi
liul Superior al Agriculturii pen
tru producerea seminței de cartofi. 
Dintre celelalte măsuri preconizate 
pentru ridicarea producției de car
tofi la hectar amintesc extinderea 
gradului de mecanizare la această 
cultură. Astfel, din cele 330 ha pre
văzute a se cultiva cu cartofi, lu
crările vor fi complet mecanizate 
pe 250 ha. Ca urmare a pregătirii 
corespunzătoare a terenului, res
pectării epocii de plantat, înlocuirii 
soiurilor vechi cu cele raionate, 
mecanizării complexe a lucrărilor, 
vom putea realiza o depășire a pro
ducției planificate cu cel puțin 35 
la sută.

Creșterea animalelor și, în ca
drul acesteia, sporirea efectivului 
de bovine constituie o altă ramu
ră principală a cooperativei noas
tre de producție. Pentru dezvolta
rea acestui sector, dispunem de 
condiții naturale bune (1193 ha fi
nețe și 1315 ha pășuni naturale), 
începînd din 1962, cînd s-a consti
tuit cooperativa, am prevăzut an 
de an investiții mari pentru sec
torul zootehnic (circa 80 la sută 
din totalul investițiilor). Am luat 
măsuri pentru sporirea efectivului 
de animale la suta de hectare te
ren agricol. La sfîrșitul anului tre-

(Urmare din pag. I)

pardoseli, scări, ferestre etc — care 
puteau fi gata de mult, se lucrează 
în ritm lent. Clădirea casei pom
pelor de la treapta a doua a apei 
industriale trebuia să fie gata încă 
la 10 decembrie anul trecut, spre 
a se crea front de lucru pentru 
montarea pompelor. Abia acum 
cîteva zile a început acoperirea ei 
cu fîșii prefabricate. Din cauză că 
nu au fost create condiții de lucru 
pe timpul iernii, aici au stat ne
montate utilaje de aproape 400 000 
lei. La termoficare, lucrările de 
construcții și montaj trebuiau ter
minate la 20 noiembrie 1966. Au 
fost însă amînate pentru decembrie 
1966, apoi februarie 1967, iar nu de 
mult a fost stabilită o nouă dată 
— sfîrșitul lunii martie. Se pune 
întrebarea: cum se tolerează o 
asemenea încălcare a disciplinei 
de plan, care micșorează puterea 
de lege a termenelor de execuție 
a lucrărilor ?

Pe șantier am întîlnit și o altă 
anomalie. în timp ce beneficiarul 
urmărește realizarea lucrărilor 
după graficele reactualizate, con
structorul se orientează după cele 
inițiale, care au devenit anacroni
ce. Pentru instalația de regenerare 
a leșiilor, la beneficiar termenul de 
predare a obiectivului la cota zero, 
în vederea începerii montajului, fi
gurează ca expirat de mult. în 
schimb, Gavril. Bălan, inginerul 
șef al șantierului, ne spune că 
are termen de predare în luna 
aprilie. Pe cine să crezi ? După 
care grafic trebuie judecat mersul 
lucrărilor ? Asemenea nepotriviri 
de date în grafice există și la alte 
puncte de lucru, fără ca Ministerul 
Industriei Chimice și Ministerul de 
Construcții pentru Industria Chi
mică și Rafinării — ca foruri de 
resort ale beneficiarului și con

cut densitatea la bovine a ajuns la 
36,6. Și în domeniul creșterii pro
ductivității animalelor am realizat 
progrese însemnate ca urmare a 
îmbunătățirii calitative a efective
lor și a structurii turmei la taurine 
prin mărirea ponderei vacilor și 
junincilor gestante. Astfel creșterea 
taurinelor a fost orientată spre pro
ducția de lapte. De ce am făcut a- 
cest lucru ? In anul trecut produc
ția medie de lapte pe vacă fu
rajată a fost de 2 405 litri. Aceste 
rezultate însă nu ne-au mulțumit. 
Și în acest domeniu rezervele de 
sporire a producției sînt mult mai 
mari, dacă ne gîndim la potențialul 
de producție al efectivului existent. 
Din studiile întreprinse de noi re
zultă că deși rasa Bălțată româ
nească care se crește în unitatea 
noastră are un potențial de pro
ducție ridicat, ca urmare a unor 
condiții necorespunzătoare de fu
rajare și îngrijire și din lipsa lu
crărilor de ameliorare au început 
să apară unele semne ale plafonă
rii producției de lapte, sporirea 
sterilității etc. Iată de ce am consi
derat necesară introducerea lucră
rilor de selecție la ferma noastră de 
bovine. Primul pas în această di
recție îl constituie formarea unor 
loturi .de reproducție și exploatare, 
formate din vacile și junincile e- 
xistente. în această direcție s-au

Respectarea 
termenelor...

structorului — să intervină pen
tru punerea lor de acord.

Consecințele acestei anomalii sînt 
evidente. întrucît beneficiarul și 
constructorul nu au sincronizat 
planurile de execuție, în funcție de 
utilajele tehnologice existente pe 
șantier, s-a ajuns la următoarea 
situație: în timp ce la anumite 
fronturi de lucru mai avansate din 
punct de vedere al construcției nu 
există utilaje, la alte locuri sînt 
utilaje care nu se pot monta fiindcă 
partea de construcție este rămasă 
în urmă. Este oare așa de greu să 
se coordoneze asemenea lucrări, să 
se pună ordine în planificarea acti
vității șantierului ?

Ni s-a relatat totodată și fap
tul că o serie de furnizori de 
utilaje tehnologice nu respectă ter
menele contractuale, dovedind o 
gravă iresponsabilitate față de 
obligațiile mari ce le revin în reali
zarea noilor investiții de la acest 
combinat. Uzina „Vulcan" din Ca
pitală a avut ca termen de livrare 
a subansamblelor cazanului de 120 
tone abur/oră 31 decembrie 1966. 
Deși cazanul urmează să intre în 
funcțiune în aprilie 1967, din peste 
500 tone de subansamble au sosit 
pînă la termenul prevăzut doar 100. 
La 15 martie, uzina respectivă era 
încă în restanță cu 80 tone de sub
ansamble. Dacă mai adăugăm și 
faptul că nu toate au sosit în or

luat măsuri ca 186 de vaci dintre I 
cele mai valoroase sub toate I 
aspectele să fie separate, fura
jate și îngrijite în mod corespun- I 
zător, în vederea obținerii unei I 
prăsile cu însușiri zootehnice valo
roase. Restul vacilor, constituind I 
turma de producție, vor fi exploa- I 
tate intensiv, obținîndu-se cantități 1 
cît mai mari de lapte și carne. I 

Dezvoltarea efectivelor de ani- I 
male este în strînsă legătură cu * 
asigurarea bazei furajere cores- i 
punzătoare. în condițiile noastre, I 
cele mai ieftine furaje le pu- ’ 
tem obține din pajiștile naturale. I 
De aceea, în centrul atenției a stat I 
ridicarea productivității pășunilor și 1 
fînețelor, prin executarea unor lu- I 
crări de ameliorare, supraînsămîn- I 
țări, aplicarea îngrășămintelor na- * 
turale și chimice, ca o cale impor- I 
tantă de îmbogățire a solului în I 
elemente fertilizante. O metodă a- • 
plicată cu un randament sporit a I 
fost constituirea unor echipe spe- I 
ciale pentru efectuarea lucrărilor • 
de ameliorare a pajiștilor, execu- I 
tîndu-se unele defrișări, curățiri de I 
teren, tîrlitul pe o suprafață de • 
50—60 ha. Ca urmare, pe aceste te- I 
renuri producția de masă verde s-a I 
triplat. Pentru a se putea îndeplini • 
prevederile planului nostru de per- i 
spectivă — ameliorarea întregii su- I 
prafețe de pajiști naturale — ar fi I 
necesară dotarea S.M.T.-ului care ■ 
ne deservește cu tractoare, ma- I 
șini speciale în vederea meca- I 
nizării acelor lucrări care cer un ■ 
volum mare de muncă.

Lărgirea producției agricole ve- I 
getale și animale, orientarea ei în- ■ 
spre ramurile care au condițiile cele I 
mai favorabile influențează po- I 
zitiv creșterea veniturilor coo- ■ 
perativei și a valorii zilei-muncă. I 
în anul trecut, valoarea zilei-mun- I 
că s-a ridicat Ia peste 31 lei. Por
nind de la rezultatele obținute pînă 
în prezent, reiese că în viitor, pa
ralel cu sporirea producției și a 
veniturilor din cultura plantelor — 
îndeosebi cartofi și sfeclă de zahăr — 
producția marfă realizată din creș- > 
terea animalelor pentru carne și I 
lapte va trebui să aibă o greutate | 
specifică tot mai mare în structura 
producției marfă a cooperativei 
noastre, ceea ce va spori simțitor 
puterea ei economică și cîștigul 
fiecărui țăran cooperator.

Ing. Alexandru DIMENY 
cooperativa agricolă de producjie 
Sînmartin — Ciuc 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară 

dinea montajului, reiese clar ce 
greutăți s-au creat la montaj. De 
asemenea, Uzina de construcții de 
mașini Reșița a livrat abia în fe
bruarie turbina de 17,5 MW, adică 
cu o întîrziere de aproape două 
luni. A trebuit apoi să mai treacă 
două săptămîni pînă ce pe șantier 
a fost trimis un specialist care să 
asigure asistența tehnică la montaj. 
Dar la sosirea specialistului s-a 
constatat că nu avea documentația 
respectivă. Deci iar o așteptare 
pînă ce s-a primit documentația 
necesară montării turbinei.

— Cele mai mari greutăți din 
cauza sosirii cu întîrziere a utilaje
lor— ne-a spus tov. ing. Vasile Fe- 
chete, șeful șantierului întreprinde
rii de instalații București — le 
întîmpinăm noi, cei care trebuie să 
executăm lucrări de instalații elec
trice și automatizări". în discuție 
ni se afirmă că acest șantier nu-și 
va realiza planul la nici un indi
cator pe primul trimestru, din cau
ză că n-au sosit anumite utilaje, la 
unele puncte de lucru montorii stau 
degeaba. Grupul de 17,5 MW tre
buie să intre în funcțiune la 30 iu
nie. Dar cum poate fi respectat a- 
cest termen, atîta timp cît întreru
pătorii cu expansină vor sosi pe 
șantier tot în cursul lunii iunie ? 
Numai pentru probe și verificări 
este nevoie de cel puțin o lună de 
zile, fără a mai socoti timpul ne
cesar lucrărilor de montaj.

Pe bună dreptate se naște între
barea : față de această situație, 
cum reacționează titularul inves
tiției — Ministerul Industriei Chi
mice ? După cîte am fost in
formați la serviciul utilaj al com
binatului, la 15 martie existau 27 
fișe tehnice cu 130 poziții de utilaje 
și aparataje cu termene de livrare 
necorespunzătoare. în anumite ca
zuri, utilajele sau materialele sînt 
prevăzute să sosească pe șantier la 
data cînd obiectivele respective tre
buie să intre în funcțiune. Altele, 
printre care 56 motoare electrice, 8 
pompe, 40 tone utilaj nestandar
dizat etc., nici nu au fost încă 
contractate de către Ministerul In
dustriei Chimice.

Pentru trimestrele următoare a 
rămas de executat un volum im
portant de investiții. Dar pe șan
tier nu se iau măsuri pentru 
accelerarea ritmului de execuție.

— Ritmul în care evoluează în 
prezent munca pe șantier — ne-a 
spus tov. ing. Ion Marchidan, diri
gintele principal al șantierului — 
nu este deloc satisfăcător. Deși vre
mea favorabilă din ultimele zile 
permite intensificarea ritmului de 
lucru, efectivele de muncitori sînt 
aproape aceleași cu care s-a lu
crat în timpul iernii.

La cele relatate de dirigintele 
șantierului se mai adaugă și un alt 
aspect. Pentru a crea impresia că 
se lucrează pe un front larg, con
ducerea șantierului, în loc să con
centreze forțele la obiectivele im
portante, le împrăștie la toate 
punctele de lucru. Această fărîmi- 
țare de forțe duce la tărăgănarea 
lucrărilor, determină doar unele 
realizări valorice mai mari. în ce 
privește stadiul fizic al lucrărilor 
— nici un avans substanțial.

în momentul de față au început 
să sosească pe șantier utilajele și 
piesele pentru fabrica de hîrtie — 
unul din cele mai importante o- 
biective din etapa a doua a com
binatului. Trebuie făcută însă o 
remarcă : deși s-a început montajul 
unor subansamble, nu sînt create 
condiții optime de lucru. Clădirea 
halei mașinilor de hîrtie este încă 
neînchisă, iar izolația acoperișului 
nu este terminată. De asemenea, 
cota zero între anumite tronsoane 
nu este gata pentru montaj.

Situația care s-a creat pe șantie
rul Combinatului de celuloză și 
hîrtie Suceava reclamă de urgență 
o intervenție promptă din partea 
Ministerului Industriei Chimice și 
a Ministerului de Construcții pen
tru Industria Chimică și Rafinării,
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• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic 
(seria a II-a): PATRIA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15.
• DRAGA BRIGITTE — cinemascop : Sala Palatului 
(seria de bilete 1 910 — orele 17 și seria 2 017 — orele 
20), REPUBLICA (completare Imprudenții) — 9,30 ; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, GLORIA (completare Despre 
noi) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, AU
RORA — 10,15 ; 13,45 ; 15,15 : 17,45 ; 20,15, TOMIS — 
8,45; 11,15; 13,45; 16; 20,45, FLOREASCA — 9,30; 12; 
15; 18, FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
• CĂSĂTORIE 1N STIL ITALIAN — cinemascop ; 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,30, FES
TIVAL (completare Expoziția „Dezvoltarea științei 
în România") — 8,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, EX
CELSIOR — 10,15; 12,30; 14,45; 17,15; 20, FEROVIAR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea 
Surîsul sfinxului), MELODIA — completare Cinci

săptămînl în balon) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
MODERN (completare Hieroglifele pămîntului) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« MICUL REBEL — 10; 12; 14; MANDRIN — 16,30; 
18,45; 21 - CINEMATECA.
• ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 12; 14,45;
17,45; 20,30, UNIREA — 15; 17,45; 20,30, MUNCA — 
15; 17,45; 20,30.
• PĂDUREA SPlNZURAȚILOR — cinemascop (am
bele serii) : CENTRAL — 8,45; 12,15; 16; 19,45.
• SCARĂ CURAJULUI: UNION (completare Despre 
noi) — 15,30; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• NU SINT DEMN DE TINE : DOINA — 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, VIITORUL — 15.30; 18; 20,30, PA
CEA - 15,30; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop : GIULEȘTI — 11 ; 15,30; 18; 
20,30, DACIA — 8,15—14,30 în continuare ; 16,45; 19; 21, 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9,15; 11,30; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

• APELUL — cinemascop : AURORA — 8, FLA
CĂRA - 15,30; 18; 20,30.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI și OGLINDA CU 
DOUA FEȚE : LUMINA — 9,30; 15; 19,45.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : TOMIS (completare Expo-

cinema
zițla „Dezvoltarea științei In România") — 18,48 — 
FLOREASCA (completare Despre noi) — 20,45.
• ZILE RECI : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Orizont științific nr. 9) — 13,45; 16; 18,15; 
20,30.

• CIULINII BĂRĂGANULUI : UNION — 18.
• MONDO CANE — (ambele serii) : TIMPURI NOI — 
8,45; 12,15; 16,15; 20.
■ JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : VICTORIA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18, BUCEGI 
(completare Despre noi) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, RAHOVA - 10,30; 12,45; 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA (completare Surîsul sfinxului) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.
• TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : VICTORIA 
(completare Pe urmele unui reportaj) — 20,45, LIRA 
(completare Campionii Europei) — 15,30; 18,15; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : BUZEȘTI (comple
tare Surogat) — 15,30; 18; 20,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GRIVIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 1) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,80.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.

• INTRE DOI : COTROCENI (completare Muntele) 
— 15,15; 18; 20,45.
• OMUL DIN RIO : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA !: MOȘILOR 
(completare Umbre) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : POPULAR (com
pletare Romanțe aspre) — 15,30; 18; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : COLENTINA (completare 
Jocul de-a carnavalul) — 15,30 ; 17,45; 20.
• FIDELITATE : CRlNGAȘI (completare Cînteo de 
leagăn) — 15,30; 18; 20,30.
• EVADARE IN TĂCERE : OOSMOS (completare 
Umbra) — 15,30; 18; 20,80.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE ! PRO
GRESUL (completare Romanțe aspre) — 18; 20,80.
• WINNETOU (ambele serii) : PROGRESUL — 11J 
15.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE t DRU
MUL SĂRII — 11; 15,30; 18; 20,30.

Semnificația
Acum aproape un deceniu, 

întrezărind ca deosebit de o- 
portună o asemenea preciza
re, G. Călinescu distingea și 
sublinia necesitatea unei „cri
tici a debufanfilor" arătînd că 
din punct de vedere metodo
logic actul critic asupra unui 
scriitor consacrat trebuie să 
difere în mod virtual de cel 
exercitat asupra unei cărți 
de debut, rostul fericit al a- 
cestuia din urmă fiind de a 
reuși să descopere într-un tî- 
năr „personalitatea incipien
tă", sau, atunci cînd e cazul, 
de a „explica începătorului 
cauza pentru care opera lui 
rămîne în totul ori în parte 
„ineficientă". G. Călinescu 
propunea astfel o critică con
structivă care nu trebuie să 
se confunde cu „obligativi
tatea caritativă a elogiilor".

Am stăruit asupra acestor 
idei nu doar pentru a le sub
linia o dată mai mult temei
nicia ci, într-un fel, pentru a 
le confrunta și raporta la u- 
nele aspecte concrete ale pei
sajului literar actual, a cărui 
îmbogățire și înnoire depin
de, cum e și firesc, într-o 
mare măsură de afirma
rea tinerelor condeie scri
itoricești, în prezent fot 
mai numeroase și tot mai 
multe dintre ele aflate dincolo 
de pragul debutului editorial. 
Spunem „prag" deoarece, 
trebuie s-o recunoaștem, e ne
cesar ca el să existe, iar de 
semnificația sa trebuie să fie 
conștient nu numai editorul, ci 
în primul rînd autorul debu
tant.

O lucrare de debut tre
buie să prilejuiască în 
conștiința oricărui cititor 
un contact semnificativ, 
revelator cu universul ar
tistic al autorului respec
tiv. In cazul maf tuturor 
marilor poeți, cînd aseme
nea volume nu s-au în
scris ca opere unice, sem- 
nificînd măsura deplină a 
talentului, experienței și 
trudei artistice a autorului 
(și am aminti în acest sens 
de opera poetică a lui Bau
delaire, Rimbaud sau, la noi, 
a lui Ion Barbu) ele au anti
cipat capodopere de mai 
tirziu, au lăsat să se în
trevadă de la bun început 
semnele unor puternice 
individualități artistice, 
înscriindu-se adeseori 
adevărate evenimente 
terare. Cum prea bine 
știe, asemenea opere 
s-au ivii de la sine, 
au țîșnit spontan ci,
mai adesea au fost plămădite 
în timp ca rod al unei înde
lungi și asidue munci creatoa
re, al unei severe discipline 
lăuntrice, a unei mari exi
gențe și responsabilități ar
tistice, devenite uneori ire
proșabile — ca în cazul 
lui Eminescu al cărui prim 
volum de versuri a apărut 
abia la treizeci și trei de ani, 
cînd strălucea ca un astru de 
primă mărime pe firmamentul 
poeziei românești. La 47 de 
ani, cînd s-a decis să-și scoa
tă primul său volum de ver
suri (Cuvinte potrivite — 
1927) — ce avea să exercite 
o înrîurire profundă asupra 
poeziei noastre — Tudor Ar- 
ghezi își făurise deja o repu
tație, poeziile sale publicate 
în revistele vremii stîrniseră 
ecouri adînci în lumea litera
ră. Nu mai puțin concludent 
este și exemplul lui Bacovia 
care — fot după o activitate 
susținută în publicațiile lite
rare în care apăruseră multe 
din creațiile sale cele mai re
prezentative — la 35 de ani 
își scotea primul și cel mai 
valoros volum al său (Plumb 
— 1916) ce avea să marche
ze o dată importantă în isto
ria literaturii noastre.

Așa cum avea să arate mai 
tîrziu Tudor Arghezi „dacă ar 
fi putut micșora însemnătatea 
scrisului ar fi fost în stare să 
dovedească fără greutate 6 
cărți pe an”. Această idee 
despre „însemnătatea scrisu
lui", de fapt despre marea 
exigență artistică pe care o 
implică creația literară și-au 
însușit-o de la bun început, 
ca pe un resort intim al mun
cii lor toți acești poeți și în 
general toți scriitorii proemi- 
nenți din trecut și de astăzi ai 
literaturii noastre. Revenind 
la cele de mai sus am putea 
spune că volumul de debut 
desemnează astfel o etapă 
importantă, cu consecințe și 
semnificații ce se răsfrîng a- 
supra evoluției viitoare a au
torului respectiv. Ceea ce mi 
se pare caracteristic în cazul 
exemplelor amintite — și 
care de bună seamă consti
tuie un imbold și o înaltă pil
dă pentru debufanți — e pe 
de o parte noutatea, sunetul 
cu adevărat distinct pe care

literaturi

teatre Există instrumente

ca 
li
se 
nu 
nu 
cel

volumele respective le adu
ceau în lirica românească și 
îndeosebi faptul că ele nu fă
ceau decît să confirme valoa
rea unor poeji a căror repu
tate se fixase deja în con
știința cititorilor prin atîfea 
creații valoroase publicate an
terior. Asupra unor aseme
nea aspecte ar merita de
sigur să reflecteze mai 
mult unii tineri nerăbdă
tori să-și vadă cit mai re
pede ieșită prima carte de 
sub tipar și împreună cu 
ei poate și editurile cîteo- 
dată excesiv de indulgen
te în lansarea unor volume 
mediocre, destinate de la 
bun început să dispară în 
anonimat, in această privinfă 
nu poate fi pusă la îndoială 
uneori nici bunăvoința criticii 
care evită nu o dată să se 
pronunțe asupra lor. Se în
cearcă uneori chiar să se a- 
crediteze ideea că e nece
sară existența unei
de un nivel artistic scăzut, a- 
ceasta oferind termeni de 
comparafie cît mai diverși și 
înlesnind într-un fel eviden
țierea prin contrast a lucrări
lor valoroase. Se uită totuși 
că o astfel de literatură poate 
la un moment dat să dezo
rienteze pe cititor, diminuîn- 
du-i — ceea ce ar fi și mai 
regretabil — interesul pentru 
genul respectiv.

Un rol important — am 
spune : preventiv — revine 
de aceea la început editurilor 
și îndeosebi colecției „Lucea
fărul" menită tocmai să de
pisteze, să încurajeze și să 
propulseze cele mai noi și 
autentice talente scriitoricești. 
Dintre volumele destul de 
numeroase apărute pînă 
în prezent în cadrul a- 
cestei colecții nu puține 
dintre ele, ca de pildă a- 
celea ale lui Marin Sores- 
cu, Nichita Stănescu, Ce
zar Baltag, Ion Alexandru, 
Ana Blandiana, Grigore 
Hagiu, Adrian Păunescu 
etc., au vădit fără echivoc 
Ia data apariției lor (acum 
cîțiva ani) astfel de „per
sonalități incipiente", — 
sesizate și apreciate a- 
proape unanim de critica 
literară — pe care evolu
ția lor ulterioară le-a con
turat și mai mult. Dar ală
turi de astfel de cărfi, atestînd 
însușiri literare neîndoielnice, 
tot în cadrul colecției au vă
zut și mai văd lumina tipa
rului o serie de volume me
diocre, anunfînd debuturi fra
gile și efemere. Volume ter
ne ca „Primăvară cosmică’ de 
Ion Acsan, „Vîrsta cunoaște
rii" de Adrian Munfiu, „Amia
za mării" de Vera Lungu a- 
părute cu ani în urmă nu au 
produs, în mod firesc, nici 
un ecou literar. Faptul riscă 
chiar să devină o regulă ca 
după cîteva poezii modeste 
publicate prin revistele lite
rare autorul să se simtă în
dreptățit să solicite editurii 
retipărirea lor în volum. In 
felul acesta, publicarea 
volumelor de debut se 
face parcă în virtutea u- 
nui proces mecanic, care 
se continuă apoi, după în_- 
credințarea manuscrisului 
editurii, cu alcătuirea 
unui referat și cu cîteva 
discuții pe „text" cu auto
rul, cînd se simte nevoia 
unor eventuale modificări. 
Nu ar fi oare mai eficient ca 
manuscrisele, înainte de a fi 
încredințate tiparului să fie 
supuse discuției în colective 
speciale la care să participe 
critici și istorici literari ? Ase
menea discuții s-ar dovedi 
desigur mai fecunde, ele ar 
ajuta la depistarea cu mai 
multă precizie și exigență a 
talentelor virtuale, contribu
ind astfel la ‘creșterea presti
giului colecției.

Recunoaștem la unii dintre 
tinerii autori — și am aminti 
în acest sens volume ca 
acelea ale lui Mircea Cio- 
banu și Gheorghe Pituț 
— o serie de căutări in
teresante și fertile. Ten
dința de adîncire și diver
sificare a ariei tematice se 
îmbină fericit la acești autori 
cu preocuparea de a folosi 
noi formule poetice, de a-și 
îmbogăți mijloacele expresi
ve, atribuindu-le valori stilis
tice mai particulare. Ei depă
șesc în general nivelul unei 
poezii de început. Și unul și 
celălalt, folosind elemente 
imagistice și metaforice pro
prii, cultivă o poezie de 
meditație asupra unor sen
suri de viață, cu sem
nificații simbolice și chiar fi
lozofice. Spunem „chiar" 
pentru că în alte volume apă
rute 
chiar 
ziile 
prea

în cadrul colecjiei și 
și în afara ei, poe- 

cuprinse sînt rareori sau 
puțin susceptibile de o

de debut
interpretare filozofică. Nu ne 
gîndim firește la reluarea 
unor modele depășite, la acea 
poezie conceptuală, didactic 
filozofică, lipsită de suflu li
ric în care se cultivă reflecția 
ternă, nedecantată artistic, ci 
la aceea în stare să sugereze 
idei, sensuri înalte, proprii 
vieții și filozofiei zilelor noas
tre, prin intermediul unor ima
gini și metafore dense, pline 
de farmec liric și inedit. Căci 
uneori circulă o poezie 
pretins „filozofică" pro
dusă de obicei de șocul u- 
nor lecturi de ultimă oră, 
și acestea insuficient asi
milate de autor. Izbește 
neplăcut în aceste cazuri 
impresia de artificios, de 
contrafăcut. Ea persistă și 
atunci cînd se rostesc în ca
dențe solemne nume de mari 
artiști cu intenția vădită de a 
produce efect, de a-l trans
pune pe cititor înfr-o atmo
sferă lirică oarecum mai ele
vată. Și, în acest caz, dăm 
peste astfel de versuri de o 
prețioasă banalitate : „Străzile 
urcă și coboară — / melo
die de Bach în prag de sea
ră". Sau ca acestea extrase 
din același volum „Jocul ani
lor" al Martei Bărbulescu, a- 
părut de curînd în colecția 
„Luceafărul" : „Păsările albe 
au plecat / c-un strigăt colo- 
rînd pădurea. / Miroase a văz
duh întunecat : / — Prietene, 
/ să nu citim din Lancelot I” 
Poeziile autoarei, deși scurte 
sînt totuși lipsite de concizie, 
impresia de „făcut", de neau
tentic stăruind mai ales atunci 
cînd se recurge, pentru a se 
sugera o anumită atmosferă 
la bizarerii de felul : „pasărea 
albă", „pasărea galbenă", 
„muzică demonică" „muzica 
roșie" etc a căror valoare 
simbolică nu se conturează 
de fel.

Debuturi interesante, unele 
chiar promițătoare lasă să se 
întrevadă în schimb volume 
ca acelea ale lui Ion Pop, Ro
dica Iulian sau N. Prelipcea
nu. Ideea încrederii în per-

manențele umane, în tot ceea 
ce conferă măreție și sens 
vieții și stă la temelia lucru
rilor durabile își află echiva
lențe lirice dominante în poe
ziile lui Ion Pop ce se resimt 
totuși pe alocuri de o oare
care prolixitate. Obiecția e 
valabilă și pentru unele din 
poemele fastuos imagistice 
ale lui N. Prelipceanu, conta
minate pe alocuri, așa cum 
s-a observat, de o anumită „ră
ceală parnasiană”. In prefața 
la volum, Ion Oarcăsu sublinia 
cu dreptate progresul calita
tiv pe care autorul îl obține 
în poeziile mai pregnant in
spirate din datele semnifica
tive ale realității, recoman- 
dîndu-i un „simț mai accen
tuat al problematicii contem
porane". Mottoul din Blaise 
Cendrars : „Nu vrem să fim 
triști / E prea comod / E prea 
ușor", / ce însoțește una din 
poeziile lui Rodica Iulian ar 
putea sta ca un adagiu în 
fruntea întregului său volum, 
sugerîndu-i nota dominantă, 
aceea a unui optimism stenic, 
lucid, scutit de efuziuni fac
tice, convertit în emoție li
rică autentică. Ceea ce fra
pează însă deseori în poezia 
acestor autori — și observa
ția nu e valabilă numai în 
cazul lor — e faptul că în 
cuprinsul unui întreg volum, 
pe o temă sau alta, rareori se 
pot întîlni piese cu adevărat 
reprezentative, poeme memo
rabile care prin valoarea lor 
literară să se impună în con
știința cititorilor.

De aceea, am vrea să 
subliniem faptul că volu
mul de debut nu trebuie 
conceput doar ca o „poliță 
în alb“, ci, dimpotrivă, să 
constituie o garanție pen
tru cititor, răspunzînd aș
teptărilor și exigenței sale 
prin piese reprezentative, 
expresie a unei personali
tăți lirice certe, aflată în
tr-un proces de cristali
zare.

Adrian ANGHELESCU

• Teatrul da Opări rf Balet: 
CARMEN — 19,30.
• Teatrul de itat de operetă : 
SINGE VIENEZ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RAȚOI — 20 (spectacol amî- 
nat din 13.III.).
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ALE CAR
NAVALULUI — 15,30, UN
TRAMVAI NUMIT DORINȚA —
19.30. (sala din str. Al. Sahib nr. 
76 A) : CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala 
Studio) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 20.
a Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la 
Teatrul Mic) : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
VARIETE-CONCERT — 20.
9 Teatrul „Ion Creangă" : LU
CEAFĂRUL DINSPRE ZIUA —
9.30. SINZIANA ȘI PEPELEA —
15.30. FILE DE TEATRU
« Teatrul evreiesc de 
SEARĂ DE FABULE DE 
ZER STEINBARG — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 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 : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIO
NAL ’67 — 19,30.

— 19.
stat : 

ELIE-

tv
18,00 — Pentru cei mici: A 

fost odată... : „Isprava lui Mo
tocel", de Viorica Nlcoară. 18,25 
— Pentru tineretul școlar : 1001 
de întrebări. 18,50 — Publici
tate. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. 19,20 — Buletinul meteo
rologic 19,23 — Călătorii geo
grafice : Călătoria căpitanului 
Cook (VI). 19,50 - O ilustrată pe 
adresa dv. : Muntele Mic. 20,00 — 
Ce posibilități de economisire a 
metalului există în uzina dv. ? 
Transmisie directă de la uzinele 
„23 August" București. 20,30 — 
Seară de teatru ; „Pentru alții 
proastă, pentru ea deșteaptă" 
comedie de Lope de Vega. Inter
pretează colectivul Teatrului de 
stat din Arad. In pauze : — 
Poșta televiziunii. — „Hierogli
fele pămîntului" — film docu
mentar. 22,10 — Panoramic.
22,30 — Telejurnalul de noapte.

noi de difuzare
a culturii in

Generația noastră este martora 
unei nemaiîntîlnite dezvoltări a ști
inței și tehnicii. Se poate afirma un 
fapt surprinzător ; la fiecare opt ani 
— cel mult la fiecare zece ani — nu
mărul publicațiilor științifice de pe 
glob se dublează. Aceasta înseamnă 
că dacă astăzi apar pe glob circa 3 
milioane de articole științifice anual, 
în anul 1977 vor apare circa 6 mili
oane, pentru ca, în preajma anului 
2 000, numărul lor să depășească 25 
milioane.

Nimeni nu mal poate avea astăzi 
pretenția de a fi la curent cu tot 
ceea ce se publică. Iată de ce no
țiunea de specialist, în sens vechi, 
își schimbă conținutul. Nu putem 
vorbi de un matematician care să 
cunoască întreaga matematică, așa 
după cum nu putem vorbi de un me
dic universal, care să fie simultan 
chirurg, endocrinolog, oculist etc.

Asistăm la două procese distincte. 
Pe lîngă specializarea, care trebuie 
să fie din ce în ce mai adîncă, omul 
contemporan trebuie să aibă și o cul
tură generală temeinică, unită cu o 
informare promptă asupra progrese
lor semnificative realizate în toate 
domeniile de activitate.

Este sigur că școala generală, unită 
cu cursurile de specializare sau de 
perfecționare, nu poate asigura în 
nici un caz întreaga informație pe 
care trebuie s-o aibă astăzi un om.

In patria noastră, problema cultu
rii de masă are rădăcini înfipte adine 
în trecut. Societatea Atheneului 
Român organiza conferințe publice 
încă din anul 1864. Universitatea de 
la Vălenii de Munte — creată și or
ganizată de marele N. Iorga — de 
asemenea era o formă specifică a 
culturalizării maselor. Bibliotecile 
Minerva, Biblioteca pentru toți, Cu
noștințe folositoare, Astra au răs- 
pîndit printre cititori multe dintre 
capodoperele literaturii universale, ca 
și numeroase lucrări de valoare ale 
scriitorilor și savanților noștri.

Astăzi, în cadrul universităților 
populare și muncitorești, zeci de mi
lioane de auditori participă anual la 
conferințe în care academicieni, pro
fesori universitari, specialiști din 
producție expun cu competență ulti
mele realizări ale științei și tehnicii.

Editurile noastre publică în tiraj 
de masă valoroase lucrări de infor
mare științifică. Este cazul să amin
tim, în această ordine de' idei, de 
vechea colecție Stiinta învinge, din 
cadrul Editurii tineretului, ca și de 
recenta Enciclopedia de buzunar, pu
blicată de Editura științifică.

Totuși, în domeniul modernizării 
metodelor culturii de masă mai e 
mult de făcut.

In epoca noastră, radioul și tele
viziunea sînt două canale puternice, 
prin care se realizează culturalizarea 
maselor. In special cu ajutorul tele-

Prof. univ.
Edmond NICOLAU

viziunii, sute de milioane de tele
spectatori pot urmări expunerile ce
lor mai autorizați specialiști.

Se impune o acțiune mai sistema
tică de colaborare între asemenea 
mijloace de comunicații cu masele, 
cum sînt cinematografia, televiziu
nea și radioul, cu alte forme orga
nizate de răspîndire a cunoștințelor. 
Cînd spunem aceasta ne adresăm în 
primul rînd Consiliului pentru răs- 
pîndirea 
țifice.

Astfel, 
zată nu 
curaj noile domenii ale științei, nu 
popularizează în suficientă măsură 
realizările specialiștilor noștri.

Tirajele acordate publicațiilor de 
informare științifică sînt adesea insu
ficiente. Se pot cita nenumărate 
exemple de lucrări de informare 
care, practic, s-au epuizat în cîteva

cunoștințelor cultural-stiin-

filmul de știință populari- 
abordează încă cu destul

puncte de vedere

ore. Desigur există și exemplul con
trar al unor lucrări care se vînd mai 
greu. Aceasta nu constituie decît o 
dovadă în plus a faptului că publicul 
nostru cititor are o anumită maturi
tate de gîndire, care-1 face să fie 
exigent cu lucrările oferite.

Este cazul să subliniem fenomenul 
nou, specific epocii noastre, care 
constă în aceea că, în afara lucrări
lor sau conferințelor de popularizare, 
se face simțită astăzi necesitatea unei 
literaturi de informare, literatură a- 
dresată unei pături de persoane in
formate, unor specialiști care au însă 
altă specialitate. Această nouă ce
rință specifică epocii noastre nu se 
pretează însă numai la forma con
ferinței vorbite. Interviul la radio 
sau la televiziune mărește enorm pu
blicul căruia i se adresează confe
rențiarul. Eficacitatea crește deci în 
proporții uriașe. O veche practică 
de conferențiar în săli publice, la 
microfon sau în fața camerei de tele
viziune, mă face să afirm că, din 
punct de vedere calitativ, televiziu
nea oferă cele mai bune condiții, în 
sensul că se pretează la pregătirea 
cu minuțiozitate a expunerii, la fil
marea unor eventuale secvențe care 
urmează a fi transmise etc.

Intervine însă și un factor psiho-

Finalizarea activității de cercetare științifică
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care preferă să lucreze după vechile 
metode. E adevărat că uneori mai in
tervin în favoarea noastră și bunele re
lații stabilite între universitari și foștii 
lor studenți, astăzi ingineri sau ca
dre de conducere în uzine. Ce e de 
făcut însă acolo unde asemenea re
lații nu există ? In multe cazuri, cer
cetări valoroase, care ar putea aduce 
mari beneficii economiei naționale, se 
ciocnesc de indiferența conducerii u- 
nitățiior, concretizarea lor în realități 
industriale trenează cu anii, apoi se 
îngroapă pentru totdeauna într-un do
sar.

Voi căuta să fiu mai explicit. In 
1961, colectivul condus de prof. dr. 
docent G. Ostrogovich, șeful catedrei 
de chimie organică a institutului, a 
elaborat în fază de laborator proce
deul de producere a melaminei. Este 
vorba de un prețios produs, foarte 
căutat pe piața mondială, și de care 
ducem lipsă pe piața internă. Ei 
prezintă calități deosebite de rezis
tență mecanică, rezistență la acțiu
nea agenților chimici, fiind folosit la 
protecția suprafețelor de mobilier, a 
diferitelor aparataje etc. Procedeul 
elaborat se situa atunci la nivelul 
cercetărilor mondiale și întrucît fa
bricația pornea de la ureea produsă 
în mari cantități de combinatele chi
mice din țară, el se prezenta ca un 
produs deosebit de avantajos pentru 
economia noastră națională, scutin- 
du-ne de import.

în 1962, la Combinatul chimic Vic
toria s-a încercat producerea me
laminei printr-un alt procedeu la care 
a trebuit să se renunțe în cele din 
urmă, deoarece ridica o serie de di
ficultăți tehnologice nerezolvabile. în 
cursul anului 1963, colectivul cate
drei a încheiat cu acest combinat o 
convenție privind asimilarea procesu
lui de producere a guanidinei, proces 
elaborat în cadrul acelorași studii și 
a propus totodată acestei unități în-
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cheierea unei convenții și în ce pri
vește melamină. Fabricarea guanidi
nei a fost asimilată la Victoria dar nu 
și a melaminei, numai că în primul 
caz adevărații autori ai procedeului 
au fost excluși din rîndul... autorilor. 
Susnumita unitate și-a însușit arbitrar 
paternitatea procedeului nostru. Lă- 
sînd la o parte această formă de — 
să mi se ierte expresia, dar eu n-o pot 
numi decît braconaj științific — 
să revenim 1 
multe tărăgănări, în iunie 
catedra
chimic Victoria procedeul tehnolo
gic al acestui pr 
instalației de labi

la melamină. După
“ ’ ‘ ‘ > 1966,

a înaintat Combinatului

gic al acestui produs, 
instalației de laborator, 
și metoda de analiză. întreprinderea 
s-a mulțumit doar să confirme primi
rea acestei documentații, pentru ca 
în decembrie 1966 să comunice ritos 
că refuză să încheie convenția de 
colaborare pe motiv că n-ar avea 
forțele de muncă și posibilitatea de 
a construi instalațiile necesare asimi
lării produsului. Deci — din 1962, 
pînă în 1966! în momentul de 
față s-au făcut demersuri pe lîngă 
C.N.C.S. pentru a se transfera asimi
larea procedeului de la Combinatul 
chimic Victoria la Combinatul chimic 
Craiova. Subliniez că în acești ani s-a 
continuat să se importe cantități în
semnate de melamină.

Alte exemple. încă din 1954, 
lectivul catedrei de chimie fizică 
electrochimie condus de prof. 
Gh. Facsko a terminat în fază 
laborator cercetările privind o nouă 
metodă rapidă de analiză electrogra- 
vimetrică, construind și prototipul 
aparaturii necesare. Nu este greu de 
înțeles cît de importantă este această 
metodă pentru uzinele metalurgice 
dacă ne gîndim că în loc de a obține 
rezultatul analizelor în 90 de minute 
— cît durează astăzi prin metoda cla
sică — acestea ar primi răspuns în 
circa 3,5 minute, conform noului pro
cedeu. Deși continuăm să procurăm 
din import aparate clasice de acest

schemele 
precum

co- 
Și 

dr. 
de

gen — al căror cost se ridică pînă 
la zece mii lei valută pe bucată — 
noile aparate menite să intensifice 
procesele de electroliză cu ajutorul 
electrozilor vibratori nu au găsit 
nicăieri nici un ecou pentru a fi fa
bricate în serie. Aceasta, cu toate că 
au un randament economic cu mult 
mai mare decît aparatele importate, 
așa cum dovedeso cele cîteva insta
lații construite, care funcționează în 
laboratoarele unor uzine din țară.

Cercetări de asemenea natură s-au 
efectuat cu succes și în hidrometalur- 
gie (la rafinarea și extragerea electro
litică a metalelor). Metoda preconi
zată oferă mari perspective pentru 
prelucrarea economicoasă a minereu
rilor mai sărace. Metoda vibrării ca- 
todului permite în acest dome
niu mărirea productivității insta
lației de rafinare de 8—10 ori. Stația 
pilot construită în institut în 1959 cu 
concursul Combinatului chimico-me- 
talurgic Baia Mare care ne-a pus la 
dispoziție materialele necesare a dat 
rezultate satisfăcătoare. Cînd proce
deul urma însă să fie aplicat pe scară 
industrială întreprinderea nu s-a mai 
arătat interesată întrucît era vorba 
de anumite lucrări suplimentare. Deși 
a stîrnit interes și în străinătate, asi
milarea în producție a acestui proce
deu s-a împotmolit fără nici o per
spectivă. O mare firmă specializată 
din R.F.G. s-a oferit chiar să achi
ziționeze licența respectivă, dar a 
trebuit să renunțe aflind că aceasta... 
nu există. Pe motiv că ar fi doar o 
dezvoltare a metodei analitice elabo
rate de aceiași autori, Oficiul de Stat 
pentru Invenții (O.S.I.) căruia i-a fost 
înaintată cererea de brevetare încă 
din 1959 a refuzat să acorde brevetul 
de invenție respectivă.

S-ar putea, din păcate, continua 
enumerarea unor asemenea cazuri de 
dezinteres pentru asimilarea în pro
ducție a cercetărilor ce pot aduce 
beneficii importante economiei națio
nale ; cred însă că anacronismul fia-
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grant al acestor atitudini este sufici
ent ilustrat de exemplele de mai sus.

Modul în care mai este privi
tă încă
anumite . _ _
că învechită. Mai dăinuie încă pă
rerea eronată după care sarcina cer
cetărilor din laboratoarele uzinale ar 
fi doar aceea de a efectua analize de 
control al producției, de a furniza cît 
mai grabnic diferite soluții serviciilor 
de proiectare etc. Adevărata lor me
nire, după părerea mea, este de a 
rezolva problemele legate de asimila
rea în fabricație a unor noi materiale 
și produse, de a introduce tehnologii 
noi. In aceste direcții ar trebui inten
sificată colaborarea Laboratoarelor uzi
nale cu învățămîntul tehnic superior 
și, în genere, cu oamenii de știință.

Această cooperare s-ar dovedi mult 
mai eficientă dacă și contractele și 
convențiile încheiate cu unitățile pro
ductive ar conține clauze cu obliga
tivitate juridică pentru ambele părți. 
Așa cum stau lucrurile în prezent, 
cercetările elaborate în învățămîntul 
superior se află, de fapt, Ia discre
ția bunăvoinței partenerilor. Pentru 
a netezi drumul spre asimilare în pro
ducție a cercetărilor universitare, 
economic justificate, mi se pare util 
să înlăturăm acest anacronism, stabi
lind cu precizie norme obligatorii 
pentru îndeplinirea planului tehnico- 
științific, similare celor privind pla
nul de producție al întreprinderii. în 
acest sens, ar fi de dorit să se ela
boreze de către cei interesați un mo
del de contract unhr de colaborare 
în care să fie cuprinse obligațiile 
concrete ale părților, în etapele suc
cesive ale cercetării, formele de coo
perare și — mai ales — obligativi
tatea aplicării în producție a rezulta
telor cercetării cînd acestea sînt jus
tificate din punct de vedere econo
mic.

Un alt factor care ar stimula cola
borarea dintre știință și producție ar 
fi stabilirea unor indicatori economici

cercetarea științifică în 
uzine ține de o opti-

mase
logic. Radioul ne oferă interpretări 
cu greu egalabile, totuși o orchestră 
ascultată într-o sală de concert are 
un farmec deosebit care se explică 
și prin aceea că, în sală, nu facem 
decît să ascultăm muzică, nu sîntem 
sustrași de diverse telefoane, convor
biri domestice etc.

Dar dacă recunoaștem această su
perioritate a conferinței dintr-o sală 
publică, trebuie să ne străduim să a- 
ducem această conferință la stadiul 
corespunzător epocii noastre. Să ofe
rim, de pildă, conferențiarului posi
bilitatea de a proiecta diapozitive 
care să ilustreze expunerea. La fel, 
trebuie să ne străduim să introducem 
forme noi, alături de clasica metodă 
a conferinței.

îmi aduc aminte cu nespusă plă
cere de serile de întrebări și răspun
suri, organizate mai de mult în unele 
case de cultură ale tineretului. Struc
tura universului, genetica moleculară, 
zborurile cosmice sau resursele ener
getice ale viitorului constituiau doar 
cîteva dintre domeniile la care se 
refereau cele peste 2 000 de întrebări 
pe care le formulau — acum cîțiva 
ani — tinerii raionului Grivița Roșie 
din București. Dacă radioul și tele
viziunea pot înlocui cu succes confe
rința, acest dialog direct dintre spe
cialist și publicul dintr-un cartier, 
dintr-un oraș de provincie sau chiar 
dintr-un sat nu poate fl încă înlocuit.

Un cuvînt în plus îl datorăm tehni
cii noi în răspîndirea cunoștințelor. 
Ne referim, în primul rînd, la meto
dele audiovizuale, care sînt azi din 
ce în ce mai mult răspîndite în cele 
mai variate scopuri : predarea lec
țiilor străine, lecții de geografie sau 
geometrie etc. Din nefericire, la noi 
metodele audiovizuale nu sînt utili
zate decît în mod sporadic.

Trebuie, de asemenea, să mărim 
mult numărul aparițiilor anuale în 
diferitele colecții de informare știin
țifică publicate la noi. Dacă ne com
parăm cu colecții cunoscute, cum ar 
fi colecția franceză Que sais-je ? sau 
colecția germană Sammlung Goes- 
ehen, vom constata că acestea au a- 
juns la peste 1000 de numere. Dacă 
vom rămîne la zece apariții anuale —1 
de exemplu în colecția Enciclopedia 
de buzunar, rezultă că vom ajunge 
să egalăm stituația actuală a colec
țiilor amintite abia peste 100 de ani.

Astăzi informarea nu este un lux, 
ci o necesitate. Pentru a asigura pro
gresul, la ritmul cerut al producției 
și productivității, este necesar să asi
gurăm o transmisie rapidă a infor
mațiilor, atît în rîndurile specialiști
lor cît și în ale nespecialiștilor. De 
aceea, plecînd de la succesele înre
gistrate pînă în prezent, trebuie să 
ridicăm opera de răspîndire a cunoș
tințelor pe o treaptă superioară, co
respunzătoare posibilităților și nece
sităților noastre. z . i(

după criterii științifice de aprecițre a 
soluțiilor propuse de cercetare. După 
părerea mea, un factor esențial tre
buie neapărat considerat timpul scurs 
de la terminarea cercetării în fază de 
laborator și pînă la aplicarea ei în 
producție, știut fiind că eficiența eco
nomică este invers proporțională cu 
timpul necesar asimilării.

în 1966, tematica de cercetare a 
Institutului politehnic-Timișoara a re
flectat în general multe din inițiati
vele cadrelor didactice. Prea puține 
teme au fost însă abordate la solici
tarea întreprinderilor interesate din 
partea cărora ar trebui să vină cele 
mai multe, să existe un flux continuu 
de schimburi de păreri, sugestii și 
inițiative.

Cercetările de perspectivă desfășu
rate de colectivele catedrelor sînt 
prilejuri pentru ca fabrica și institu
tul să soluționeze împreună necesită
țile de mîine ale producției. Și din 
acest punct de vedere ar trebui evi
tate situațiile în care investigațiile de 
acest gen se ciocnesc în calea lor 
spre asimilare de bariera unei optici 
care privește doar nevoile de azi ale 
producției, neglijîndu-le pe cele de 
mîine. De exemplu, dintr-un număr 
de 29 de teme propuse de întreprin
deri în 1966, 23 și-au găsit îndată a- 
plicare în producție, deoarece era 
vorba în aceste cazuri de rezolvarea 
unor cerințe imediate ale industriei. 
Mi se pare totuși că ar trebui tins 
ca unitățile interesate să se preocupe 
de cercetările științifice legate direct 
de îndeplinirea planului de producție, 
fără însă a pierde din vedere per- 

uzinei.
considerat că pen- 

universitari nu ar 
urmărească modul

spectiva, viitorul
Un timp s-a 

tru cercetătorii 
fi obligatoriu să ____  _____
cum se aplică în producție rezultatul 
muncii lor. în foarte multe cazuri 
cercetările se încheiau cu laconica 
formulă „protocolul a fost predat". 
Adesea, acesta era unicul rezultat 
practic al cercetării. înlăturarea defi
nitivă a oricăror reziduuri ale acestor 
concepții ar crea noi premise ale u- 
nei rodnice colaborări, cu rezultate tot 
mai bogate pentru economia națio
nală.
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0 delegație condusă Sesiune științifică
de tovarășul Vasile Vilcu 

a plecat în R. P. Bulgaria
Luni dimineață, o delegație con

dusă de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, a plecat la Sofia, pentru 
a participa la Congresul Gospo
dăriilor Agricole Cooperative de 
Muncă din R. P. Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Nicolae Giosan,

președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de membri ai conducerii Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

consacrată marii răscoale
a țăranilor din 1907

Luni au luat sfîrșit lucrările se
siunii științifice organizate de In
stitutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga" 
al Academiei Republicii Socialiste 
România și Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de la 
marea răscoală a țăranilor din 1907 

în cea de-a doua zi a lucrărilor

In Editura politică 
a apărut

NOUL MANUAL 
DE ECONOMIE POLITICA 

- vol. I Capitalismul

răsfoind presa străină

Datoria 
împli
nită

(Urmare din pag. I)

Cind celor patru li s-a cerut 
să se deplaseze la uzinele res
pective, au ridicat din umeri: 
„La ce-ar folosi î Doar s-au 
trimis hîitiile I...' Și, cit le-a 
stat în puteri, și-au amînat de
plasarea. Iar la uzine, alți a- 
depți al acestui mod de a-ți 
face „datoria", încurcați în 
hîrtii, amînau livrarea de la o 

j. zi la alta, apreciind că o mică 
întîrziere nu înseamnă o catas- 
trofă. Mai ales că aveau de 
făcut atîtea livrări...

Există oameni care acordă 
mai multă importanță laturii 
exterioare a muncii, decît re- 
ultatelor concrete. Contabilul 
ii al unei instituții a avut 
eea sistematizării, pînă la 
talii, a activității salariați- 

r. Cu acest prilej, s-au emis 
olumașe de instrucțiuni și re- 
/ulamente interne. Intenția era 
ie a pune lucrurile la punct 
— o dată pentru totdeauna ; 
fiecare salariat să știe cum să 
manevreze hîrtiile, ce are de 
făcut într-o împrejurare sau 
alta. „Trebuie să muncim or
ganizat, trebuie să folosim ra
țional orele de lucru și să ob
ținem rezultatele scontate". Se 
vorbea despre conștiinciozita
te, despre mulțumirea pe care 
țl-o dă datoria împlinită. Și 
toată lumea s-a pus pe lucru, 
cu multă rîvnă. începutul a 
fost spectaculos. După cîteva 
săptămîni s-a constatat că 
deși salariații muncesc mai in
tens decît înainte, treburile 
merg din rău în mai rău. Atî
tea instrucțiuni și regulamente 
avuseseră darul de a încurca 
treaba.

In multe împrejurări nu poți 
să-ți faci datoria numai prin 
reglementări și decizii — mai 
e nevoie și de tragere de ini
mă, de inițiativă și informare, 
de curajul răspunderii perso
nale, de așezarea mai presus 
de orice a interesului general 
și a eficacității muncii, de pre
gătire, de efortul de fiecare zi, 
pentru a fi la curent cu 
noutățile din domeniul de 
activitate respectiv. Cînd a 
fost întrebat pe ce cri
terii achiziționase în doi ani 
40 de tablouri pentru instituția 
unde lucra, un funcționar a 
răspuns, nu tară mîndrie, că 
avusese în vedere prețul de 
cost — să fie cît mai ieftine — 
ținea omul la fondul cultural 1 
Omul în cauză se mai ocupa
se, vreo doi ani, și de îmbo
gățirea bibliotecii cu noi vo
lume — alese tot după preț 
și după... copertă. Alergase, 
de colo pînă colo, fusese și 
evidențiat. Aștepta alte sar
cini, pe care să le îndepli
nească prompt și conștiincios. 
Dar ce folos 1

Auzi mereu : „Spuneți-mi ce 
să fac, și o fac, nu mă dau 
înapoi I" Pentru ca, la o adică, 
cel în cauză să se poată apă
ra : „Am cerut îndrumări. Mi 
s-au dat și eu doar le-am res
pectat. Nu este vina mea..." 
Sau : „Să semneze întîi alții, 
pe urmă semnez și eu 1' E și 
acesta un fel de a-ți face „da
toria" — ocrotit, asigurat din 
toate părțile. împotriva tutu
ror intemperiilor. Dar aceasta 
nu înseamnă în fond altceva 
decît eschivarea de la răspun
derea proprie, de la activita
tea și inițiativa proprie. Dacă 
ești simplu vînzător într-un 
magazin nu este suficient să 
spui : „Dați-mi mărfuri să le 
vînd, și o să le vînd 1". Iar 
dacă mărfurile respective nu 
se bucură de atenția cum
părătorilor. să ridic din umeri: 
„Vă privește I Altceva mai pe 
pe gustul dv nu avem I". Tre
buie să te intereseze gustul 
cumpărătorilor îndeplinirea 
propriei datorii nu înseam
nă altceva decît îndeplinirea 
datoriei față de societate 
Cred că mai mul! ca orlcînd, 
în anii noștri se impune accen
tul pe pregătirea, pe competen
ța și răspunderea fiecăruia, tn 
toate domeniile de activitate, 
pe inițiativă și eficiență. A-ți 
face datoria înseamnă a con
tribui efectiv la mersul nostru 
înainte, a promova cu pasiu
ne tot ceea ce asigură un pro
gres real — înseamnă a munci 
creator.

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit în 
toate regiunile. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în Muntenia. în regiunea de 
munte s-au semnalat precipitații locale și 
sub formă de averse. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit din sectorul sudic. Tempe
ratura aerului, la orele 14, era cuprinsă 
înțre 5 grade la întorsura Buzăului și 17 

grade la Sînnicolaul Mare. în București : Vremea s-a încălzit ușor. Cerul mai 
mult acoperit în prima parte a intervalului, a devenit apoi variabil. Vîntul 
a suflat slab, iar temperatura maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 martie a.c. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros. Vor cădea ploi mai frecvente în jumă
tatea de vest. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 și + 9 grade, iar maximele între 6 și 16 grade. în București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit 
din vest. Temperatura ușor variabilă.

vremea

sesiunii, care s-au desfășurat în sala 
festivă a Muzeului de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia, participanții au audiat co
municările „Ideile programatice ale 
mișcării socialiste din România în 
problema agrară la sfîrșitul secolu
lui al XIX-lea și începutul secolu
lui al XX-lea“, „Solidaritatea cla
sei muncitoare din România cu răs
coala din 1907", „Poziția unor oa
meni de știință și cultură față de 
răscoală", „Solidarizarea învă
țătorilor și a altor categorii so
ciale eu răscoala", „Manifestări de 
solidarizare a unor soldați și ofițeri 
cu țăranii răsculați", „Influența răs
coalei din 1907 în Transilvania și 
Bucovina", „Ecoul internațional al 
răscoalei țăranilor din 1907“ și „Re
zolvarea problemei țărănești sub 
conducerea P.C.R. Importanța ei 
istorică".

Cuvîntul de închidere a sesiunii 
a fost rostit de acad. Andrei Oțe
tea, directorul Institutului de isto
rie „Nicolae Iorga".

(Agerpres)
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Campionatul mondial 

de hochei pe gheață
După ce au condus în a doua repriză cu 4-0, hocheiștii 
români au terminat Ia egalitate (4-4) cu echipa Austriei

Cam
pe 
Și 

re
ia

VIENA 27 (Agerpres). — 
pionatul mondial de hochei 
gheață se apropie de sfîrșit 
oboseala începe să se facă 
simțită printre participantele
acest maraton al crosei și pucu
lui. în penultimul său meci în ca
drul grupei B selecționata Româ
niei a trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate 4—4 
(1—0, 3—0, 0—4), în fața echipei 
Austriei, după ce condusese cu 
4—0 la sfîrșitul celei de-a doua 
reprize.

Peste 4 000 de spectatori au 
asistat la acest meci în care ho
cheiștii români porneau favoriți și 
luptau desigur pentru o victorie 
care le-ar fi asigurat primul loc 
în grupa B. Ca și în meciurile pre
cedente, echipa română a început 
jocul puternic, dominîndu-și par
tenerul prin combinații rapide și 
un joc pozițional bine conceput. 
In minutul 14, Pană deschide sco
rul la o pasă a lui ionescu. Aces
ta din urmă va marca în minutul 
24 printr-o acțiune personală. 
Apoi, Biro și Florescu înscriu alte 
două goluri, asigurînd un avantaj 
ce se părea că nu va putea fi răs
turnat în ultima repriză. Dar, gre
șeala echipei noastre de a consi
dera meciul cîștigat a permis aus
triecilor să preia inițiativa. Ei 
marchează primul gol prin Felfer- 
nig, apoi în minutul 56 Kalt în-

scrie două goluri. A mai rămas un 
singur minut și scorul este de 4—3 
pentru România. Echipa Austriei 
renunță la portar și atacă cu șase 
jucători, reușind cu 23 de secun
de înainte de sunetul sirenei să 
obțină o egalare aproape nespe
rată. S-au remarcat în meciul de 
ieri, Ionescu, Varga și linia de 
atac — Pană, Florescu, Stefanov. 
Echipa României va susține astăzi 
ultimul meci al campionatului în 
compania reprezentativei Iugo
slaviei. 1 *

Aseară, în cadrul grupei B, echi
pa Poloniei a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0, 0—0, 1—0), formația 
Italiei, iar Norvegia a cîștigat cu 
6—5 (3—3, 0—2, 3—0) partida cu 
selecționata Ungariei, In urma me
ciurilor de ieri, în clasament con
duc echipele Poloniei și României 
cu cîte 10 puncte, urmate pe Nor
vegia cu 8 puncte.

In grupa A, reprezentativele 
Cehoslovaciei și Suediei au termi
nat nedecis : 5—5 (4—2, 0—1, 1—2).

Derbiul campionatului, U.R.S.Ș. — 
Canada, disputat aseară tîrziu s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (0—1, 
1—0, 1—0) pentru echipa sovietică. 
Indiferent de rezultatul ultimului lor 
meci (miercuri cu Cehoslovacia) 
hocheiștii sovietici nu mai pot pier
de titlul de campioni mondiali.

Zilei mon- 
martie —

în cîteva rînduri

BOXERII ROMANI Drăgan (cat. 
hîrtie) și Monea (cat. semigrea) au 
obținut victoria în finalele turneului 
internațional de la Budapesta. Dintre 
ceilalți învingători s-au remarcat 
Junghaus, Papp, Gula, Harcsa, Gali, 
(Ungaria) Czapko (Polonia).

DUPĂ 7 RUNDE, ÎN TURNEUL 
ZONAL DE 
duce marele
Portisch cu 
cehoslovacul
Uhlmann (R.D.G.) 5 puncte și o par
tidă întreruptă. Victor Ciocîltea 
ocupă locul 7 cu 3,5 puncte (1). Șa- 
histul român a cîștigat în runda a 
6-a la Westerinen (Finlanda), iar în 
runda a 7- a întrerupt.

ȘAH de la Halle con- 
maestru maghiar Lajos 
6,5 puncte, urmat de
Hort — 5,5 puncte,

ION ȚIRIAC participă la turneul 
internațional de tenis care începe as
tăzi la Ciudad de Mexico. La între
cere se află, printre alții, cunoscuții 
jucători Tony Roche (Australia), Pi- 
lici (Iugoslavia), Pasarell (Porto Rico), 
Newcombe (Australia), Clărk Graeb- 
ner, Martin Riessen (S.U.A.), Gulyas 
(Ungaria), Cliff Richey (S.U.A.) și 
alții.

PE STADIONUL OLIMPIC DIN 
ROMA s-a disputat ieri meciul ami
cal de fotbal dintre echipele Italiei 
și Portugaliei. Intîlnirea s-a termi
nat la egalitate : 1—1, după ce la 
pauză conduceau oaspeții cu 1—0. Au 
marcat Eusebio (min. 24) și Capellini 
(min. 73).

LA PRAGA, în meci retur pentru 
calificarea în turneul final U.E.F.A., 
s-au întîlnit echipele de juniori ale 
Ungariei și Cehoslovaciei. Fotbaliștii 
maghiari au cîștigat cu scorul de 3—0. 
învingătoare și în primul meci (2—0) 
Ungaria a obținut calificarea.

Oaspeți ai
Echipa masculină ds volei 

a Mexicului
După ce a întreprins un turneu 

prin țara 
masculină de volei a Mexicului 
(antrenată, după cum se știe, de 
fostul internațional Gabriel Che- 
rebețiu) a sosit în Capitală. Volei
baliștii mexicani au susținut în 
cursul dimineții de ieri un meci 
amical cu formația Steaua. Scor 
3—0 (15—13; 15—12 ; 15—11) pentru 
voleibaliștii noștri.

Astăzi, echipa Mexicului întîl- 
nește în sala Dinamo, cu începere 
de la ora 18, echipa dinamoviști- 
lor bucureșteni.

noastră, selecționata

Echipa feminină de baschet 
a Cubei

Săptămîna aceasta, în sala Flo- 
reasca vor avea loc trei partide 
internaționale de baschet feminin 
cu participarea selecționatei repre
zentative a Cubei. Baschetbalistele 
cubaneze vor susține meciuri în 
ordine cu echipa Rapid (azi, ora 
19,30), cu echipa Politehnica (mîi- 
ne, ora 19,30) și cu selecționata 
României (poimîine, de la ora 19).

Capitalei
ÎNTR-UN MECI DE FOTBAL des

fășurat la Marsilia. Dinamo Moscova 
a învins cu 2—0 (1—0) pe Olympique 
Marsilia.

O dispută, la fileu, în meciul Steaua
— selecționata Mexicului 

Foto : M. Cioc

r (Urmare din pag. I)

Dificultăți in pregătirea
conferinței
de la Punta del Este

Ziarul austriac „DIE PRESSE", 
publică următorul articol al cores
pondentului său la Bogota, Ger
hard Kornat.

Un nou concurs 
special Pronoexpres

loc tra-Mîine, 29 martie, are 
gerea la cel de-al doilea con
curs special Pronoexpres al 
anului, bazat pe principiul ex
tragerilor duble. La acest con
curs, participanții pot cîștiga, 
în afara premiilor obișnuite, 
numeroase premii suplimenta
re in obiecte și bani. Din lis
ta premiilor suplimentare a- 
mintim : 10 autoturisme (2
„Moskvici” 408 cu radio, 
3 „Wartburg" Lux 312/1 și 
5 „Trabant 601"), premii de 
cite 25 000 de lei tn numerar, 
motociclete CZ, televizoare, 
aparate de radio, frigidere, as
piratoare, ceasuri ș.a.

Se extrag 44 numere. Se 
participă și pe buletine juca
te 50 la sută. Se atribuie pre
mii în bani șl pentru variante
le cu 3 din 8 (la extragerea 
a Il-a).

Amintim că la primul concurs 
special Ptonoexpres organizat 
după aceeași formulă s-au 
atribuit 100 000 premii, din care 
cîștiguri de 150 000 lei, 111 302, 
55 561 lei, autoturisme ș.a.

Agențiile Loto-Pronosport 
pun la dispoziție și bilete gata 
completate.

Azi e ultima zi cînd se mai 
pot procura bilete.

tribului Hausa din nordul 
țării. Această situație a 
nemulțumit celelalte tri
buri din Nigeria, în spe
cial triburile din sudul 
țării, mai dezvoltate eco
nomic, 
vernul că uzurpă puterea 
pentru 
resele marilor proprietari 
de pămînt și ale altor ele
mente reacționare din 
nord.

In țară crește tensiu
nea dintre triburi care 
este alimentată de situa
ția grea economică a ma
selor și de lipsa de pre
ocupare a guvernului 
pentru ameliorarea aces
teia.

Frămîntările interne se 
intensifică după alegerile 
parlamentare din toamna 
anului 1965, contestate de 
opoziție pe motivul că au 
fost falsificate. în această 
situație, la 15 ianuarie 
1966, are loc o lovitură 
de stat, puterea fiind pre
luată de un guvern mili
tar care declară Nigeria 
stat unitar cu un par
lament și un guvern unic. 
In componența guvernu
lui militar central au in
trat și guvernatorii mili
tari ai provinciilor locuite 
de principalele triburi. In 
același timp au fost des
ființate guvernele și par
lamentele regionale.

Aceste măsuri au neli
niștit fosta metropolă și 
au nemulțumit pe condu
cătorii tribali și feudali 
din regiunea de nord. El 
au provocat în această 
parte a țării dezordini și 
ciocniri sîngeroase. La 29 
iulie 1966 a venit la pu
tere locotenent-colonelul 
Yakubu Gowon, actualul 
șef al statului.

Presa nigeriană infor
mează zilnic pe primele 
pagini despre evoluția 
evenimentelor din țară și

care acuzau gu-

a promova inte-

în cadrul sărbătoririi 
diale a teatrului — 27 
care are ca temă tn acest an „Tea
trul și tineretul", la sediul Centru
lui de documentare al A.T.M. a a- 
vut loc luni, sub egida Institutului 
internațional de teatru o dezbatere 
despre „Rolul activ al teatrului în 
educarea tineretului". Cu acest pri
lej au luat cuvîntul artistul po
porului Niki Atanasiu, prim-secre- 
tar al Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale, 
artistul poporului Radu Beligan, 
vicepreședinte al Institutului in
ternațional de teatru, George Dem. 
Loghin, prorector al Institutului de 
artă teatrală și 
„I. L. Caragiale", 
jar, președintele 
nai român al Asociației internațio
nale a teatrelor pentru copii și ti
neret scriitorul și criticul Alecu 
Popovici, Gabriel Dimisianu, redac
tor șef adjunct al revistei „Amfi
teatru", și Ion Borca, vicepreședin
te al Sfatului popular al orașului 
București.

cinematografică 
regizorul Ion Co- 
Centrului națio-

(Agerpres)

CARTEA
DE SPECIALITATE
EA DOMICILIU

Librăria „Cartea prin poștă" 
din București, Calea Șerban 
Vodă 43, raionul N. Bălcescu, 
oferă celor interesați posibili
tatea să-și procure cărți de 
specialitate din diferite dome
nii fără să se deplaseze în a- 
cest scop. Scriind acestei li
brării, cetățenii pot să cumpe
re sau să rețină cărți aflate în 
curs de apariție. Lucrările ce
rute sînt expediate la domici
liul solicitantului prin colet 
poștal. Plata se face contra 
ramburs.

despre diferitele măsuri 
întreprinse de factorii de 
răspundere în scopul nor
malizării situației. Am de
dus insistenta preocupare 
a opiniei publice nige
riene, ca și a tuturor 
cercurilor politice patrio
tice, pentru menținerea 
unității țării și dorința de 
a se evita confruntarea 
militară ca mijloc de so
luționare a divergențelor 
dintre unioniști și separa
tiști. In sprijinul acestor 
deziderate se arată, pe 
bună dreptate, că po
porul nigerian consti-

„America Latină s-a scremut un 
an încheiat și a născut... o con
ferință a miniștrilor afacerilor 
externe. La prima vedere, acest 
eveniment pare să întreacă un 
șdarece. Totuși, în spatele lui se 
ascunde neputința de a aduna pe 
președinții latino-americani în ju
rul aceleiași mese. De 15 luni se 
discută convocarea unei conferin
țe regionale la nivel înalt. Vara 
trecută, după negocieri care au 
durat luni de zile, o asemenea con
ferință se contura la orizont și Lyn
don B. Johnson a acceptat să parti
cipe la ea. Lovitura de stat argen- 
tineană a adus însă o amînare și 
noi neînțelegeri. Tratativele au 
trebuit să fie luate de la început. 
Luna trecută, miniștrii afacerilor 
externe s-au întrunit la Buenos 
Aires pentru a cădea, în sfîrșit, de 
acord asupra unui termen la care 
să se țină conferința președinți
lor. Dar reuniunea lor a căpătat 
un aspect curios: ea nu a fost 
numai cea de-a XI-a conferință 
inter-americană a miniștrilor de 
externe, care avea sarcina să sta
bilească locul, data și ordinea de 
zi a viitoarei conferințe la nivel 
înalt. Ea a fost totodată cea de-a 
IlI-a conferință extraordinară in
ter-americană însărcinată să dis
cute din nou despre reforma Car
tei Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.).

Singurul rezultat al acestei du
ble conferințe este, deocamdată, 
următorul : președinții latino-a
mericani se vor întîlni cu Lyndon 
B. Johnson la 12 aprilie la Punta 
del Este. Faptul că acest rezultat 
a putut fi obținut numai după un 
an și jumătate de tratative strînse 
constituie o dovadă a încordării și 
suspiciunii care există între sta
tele O.S.A., chiar dacă retorica . 
poate ascunde o bună parte dintre 
acestea.

în cadrul celei de-a treia confe
rințe inter-americane n-au existat 
dificultăți deosebite. Noua struc
tură a O.S.A., devenită de mult 
scadentă, este discutată de doi ani 
și urma să fie ratificată încă în 
primăvara trecută. Dar atunci po
ziția Statelor Unite, care au 
pins reglementarea relațiilor 
nomice, cerută de mai multe : 
sud-americane, ceea ce a dat 
tere unei suspiciuni și mai 
față de politica lui Johnson 
privința Americii Latine, împiedi
case în ultima instanță reforma 
Cartei O.S.A. Și de astă dată, se
cretarul de stat Dean Rusk sosit 
la Buenos Aires, la deschiderea 
conferinței, pentru o vizită fulger, 
— eu ducerea tratativelor a fost de
semnat ambasadorul cu însărcinări

res-
eco- 
state
naș- 
mari 

în

ca un trib să domine pe 
altul.

Această formulă de or
ganizare a statului, ca și 
înțelegerea de a exercita 
un control colectiv asupra 
întregii armate nigeriene, 
au fost de altfel adoptate 
la o consfătuire a Consi
liului militar suprem. Dar 
aceste măsuri nu au fost 
împărtășite de liderul pro
vinciei de est, care 
preconizează o confede
rație în cadrul căreia 
fiecare regiune ar dispu
ne de largi posibilități de 
manevră — în dauna

speciale Ellsworth Bunker1) — a 
avertizat pe reprezentanții latino- 
americani să nu insiste asupra unei 
revizuiri a restricțiilor de import 
cărora le sînt supuse în S.U.A. pro
dusele și materiile prime latino- 
americane, pentru că se vor lovi 
în mod inevitabil de opoziția Con
gresului. Acest avertisment, lipsit 
de finețe, a rănit America Latină. 
Cu toate acestea, discuțiile privind 
reforma Cartei O.S.A. — elimi- 
nîndu-se problema de mai sus — 
au putut fi terminate rapid : orga
nul conducător al O.S.A. — con
ferința inter-americană — care se 
întrunea doar o dată la 5 ani, 
va fi înlocuită de conferințele 
anuale ale miniștrilor afacerilor 
externe. Toate celelalte domenii de 
activitate sînt cuprinse în trei 
consilii, egale în drepturi între ele_, 
pentru problemele economice și 
sociale, juridice și culturale.

Un prilej de neliniște l-a creat 
reprezentantul argentinian atunci 
cînd a ridicat problema proiec
tului, considerat mort, al forței 
inter-americane, propunînd în
ființarea unui comandament mili
tar unic pentru întregul 
Luările de poziție care 
au arătat în mod clar 
politică existentă pe 
Alături de Argentina 
Honduras, Nicaragua,

continent, 
au urmat 
scindarea 
continent, 
au votat 
Salvador, 

Paraguay și Brazilia — țări domi
nate de guverne militare. Dar „blo
cul de la Bogota", în care Chile, 
Peru, Ecuador, Venezuela și Co
lumbia sînt legate între ele în mod 
neconsistent, cu sprijinul hotărît al 
Mexicului, a respins fără dificul
tate această propunere. Reprezen
tantului argentinian nu i-a rămas 
decît să suspine. (El exprima, 
de fapt, punctul de vedere nord- 
american, deși, în situația creată, 
delegatul S.U.A. a preferat să se 
abțină de la vot — N.R.).

Mult mai grea s-a dovedit a fi 
sarcina găsirii unei formule de 
compromis pentru conferința la 
nivel înalt. Președintele Johnson a 
acceptat doar după multe ezitări 
ca loc de întrunire Punta del Este 
— localitate unde acum 6 ani a 
fost făurită „Alianța pentru pro
gres" a lui Kennedy.

în pofida avertismentelor lui 
Dean Rusk, Johnson va fi con
fruntat cu cea mai arzătoare re
vendicare a Americii Latine: trans
formarea restricțiilor discrimina
torii la import în preferințe, lucru 
la care — după părerea latino-a- 
mericanilor — Statele Unite sînt 
moralmente obligate. în ciuda 
disensiunilor existente pe conti
nentul sud-american, S.U.A. re
simt tot mai puternic presiunea u- 
nită a statelor latino-americane 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor economice".

’) Numit zilele trecute ambasador 
al S.U.A. la Saigon, în locul lui Ca
bot Lodge (N.R.).

nință integritatea Nigeriei 
și ar fi de natură să de
clanșeze un război civil, 
dar ar slăbi țara în fața 
cercurilor 
care 
tru 
țiile 
mia 
în aplicare a planurilor 
guvernatorului din regiu
nea de est ar reedita, în 
situația Nigeriei, cazul 
Katanga, scoțîndu-se de 
sub controlul guvernului 
central cea mai boga
tă regiune din Nigeria în 
cărbune, petrol și alte re

imperialiste 
depun eforturi pen- 
a-și păstra pozi- 
puternice în econo- 
nigeriană. Punerea

Sensul evenimentelor
din „Indiile negre"

tute o singură națiune, 
că are o moștenire cultu
rală și un trecut lstorio 
comune, iar interesele 
sale economice nu pot 
fl satisfăcute decît în con
dițiile existenței unității 
teritoriale și naționale.

Intr-o alocuțiune recen
tă a șefului guvernului mi
litar federal și comandan
tului suprem al armatei 
nigeriene, Yakubu Gowon, 
s-a subliniat că federația 
este forma de stat cea 
mal potrivită pentru men
ținerea unității țării. In 
concepția actualei con
duceri o asemenea federa
ție ar permite provinciilor 
o anumită autonomie, dar 
ar exclude posibilitatea

consolidării statului na
țional nigerian. Tendin
țele separatiste In regiu
nea de est s-au revitali- 
zat. Guvernatorul Ojukwu 
a amenințat că In cazul 
că cererile Iul nu vor ii 
satisfăcute, va desprinde 
provincia pe oare o con
duce de restul țării și va 
proclama republica sepa
ratistă „Biafra".

Forțele progresiste din 
Nigeria 
nile lui 
vocare 
potriva 
ționale 
nigerian, 
tora, este 
desprinderea 
de est nu numai că ame-

văd In acțiu- 
Ojukwu o pro- 
Indreptată tm- 
intereselor na- 
ale poporului 

Potrivit aaes- 
evldent că 

provinciei

surse subterane. In fața 
amenințărilor lui Ojuk- 
wu. Consiliului militar su
prem în frunte ou Gowon 
a declarat că va între
prinde măsuri drastice 
pentru a împiedica des- 
membrarea țării.

între timp, liderul pro
vinciei de est a continuat 
să refuze să dea ascul
tare guvernului central 
și a pus trupele de sub 
ordinea sa în stare de 
luptă. El a început să 
facă o largă propagandă 
obiectivelor sale politice 
pe care ziarul nigerian 
„Morning Post» o conside
ră drept o încercare de a 
obține recunoașterea an
ticipată din partea unor 
puteri occidentale intere-

sate în exploatarea bogă
țiilor acestei regiuni. Mul
te din firmele străine, ale 
căror reprezentanțe flan
chează principalele arte
re ale capitalei nigerie
ne, au interese speciale 
în provincia orientală, 
unde se concentrează o 
mare parte a zăcăminte
lor de cărbune și petrol, 
cositor, columbit, wol
fram, plumb, zinc etc. 
Două din societățile care 
exploatează petrolul ni
gerian — „British Petro
leum" și „Shell" — au in
vestit anul trecut în Ni
geria nu mai puțin de 150 
milioane de lire, o mare 
parte din acest capital 
fiind destinat exploatării 
bogățiilor din estul țării. 
Aici acționează numeroa
se companii și bănci en
gleze și americane : 
„Barklay Bank", „United 
Africa Shell", „Bank oi 
America", „Chase Man
hattan Bank". în interesul 
perpetuării și consolidării 
pozițiilor lor, cercurile 
monopoliste recurg la ve
chea politică „divide et 
impera" (împarte și stă- 
pînește), se folosesc de 
tendințele separatiste ale 
liderilor provinciei orien
tale.

Interesele și manevrele 
monopolurilor străine In 
Nigeria explică In mare 
parte sensul evenimente
lor tragice din această 
țară, pe care vechil colo
nialiști au denumit-o, pen
tru fabuloasele el bogății, 
„Indiile negre".

Acțiunile monopolurilor 
străine în Nigeria, consti
tuie o parte componentă 
a complotului imperialist 
împotriva popoarelor Afri
cii, o încercare de a ză
dărnici eforturile po
poarelor continentului 
pentru consolidarea inde
pendenței, afirmarea fiin
ței lor naționale, pentru 
progres.



viața internațională
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- PAKISTANUL VA PARTICIPA LA REUNIUNEA S.E.A.T.O. 
NUMAI CA OBSERVATOR

ATENA

■ ÎN FAVOAREA

O știre sosită din 
Islamabad vine sâ a- 
tragă din nou aten
ția asupra procesu
lui de dezagregare a 
S.E.A.T.O.: Pakistanul 
nu va participa la se
siunea Consiliului mi
nisterial al acestui 
pact, ce va avea loc 
între 18—20 aprilie la 
Washington, trimițînd 
doar un ambasa
dor cu titlul de obser
vator. Surse oficiale 
din Islamabad au 
menționat că Pakista

nul nu este interesat 
în această reuniune, 
deoarece, după cum 
s-a anunțat, ordinea 
de zi prevede „discu
tarea evoluției răz
boiului din Vietnam, 
problemă în care Pa
kistanul nu este inte
resat".

Această știre survi
ne la numai cîteva 
zile după ce Franța a 
anunțat că nu va par
ticipa la reuniunea de 
la Washington.

Pakistanul a refuzat 
să participe și la alte 
reuniuni ale S.E.A.T.O. 
Această poziție a fost 
reafirmată, în mod 
semnificativ, într-un 
moment cînd pe 
arena vieții inter
naționale se afirmă 
un larg curent de 
desolidarizare de ac
țiunile agresive ale 
S.U.A. în Asia de sud- 
est, de condamnare a 
războiului pe care-1 
duc în Vietnam.

De la MAREEA

■WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Consiliul din S.U.A. al Camerei In
ternaționale de Comerț „a ajuns la 
concluzia că Statele Unite trebuie 
să acționeze în direcția extinderii 
comerțului reciproc avantajos cu ță
rile Europei răsăritene și Uniunea 
Sovietică", se spune în scrisoarea 
adresată președintelui S.U.A., Lyn
don Johnson, de Christopher Phil
lips, președintele consiliului.

In ultimele luni, se arată în scri
soare, consiliul „a acordat o aten
ție considerabilă posibilității de a 
înfăptui schimbări în politica 
S.U.A. față de comerțul Est-Vest" 
și a elaborat recomandările sale în 
acest sens. Se exprimă apoi spe
ranța consiliului că „legislația

care să permită o extindere a co
merțului dintre S.U.A. și U.R.S.S, 
și alte țări din Europa răsăritea
nă va fi adoptată in curind de 
Congres".

Răspunzînd la scrisoarea lui 
Christopher Phillips, președinte
le Johnson menționează că legis
lația propusă de el în legătură cu 
comerțul Est-Vest urmează să ga
ranteze țărilor din Europa răsări
teană și Uniunii Sovietice trata
mentul vamal care este aplicat de 
S.U.A. celorlalte țări.

Consiliul din S.U.A. al Camerei 
Internaționale de Comerț reprezin
tă 300 de mari corporații și bănci 
americane angajate în comerțul in
ternațional.

■ APEL LA 

GREVĂ 

GENERALĂ

IN ADEN

Adenul cunoaște momente de 
mare tensiune. Duminică, transmite 
agenția France Presse Frontul de 
eliberare a sudului ocupat al Ye
menului a lansat un apel către 
populația Adenului și a teritoriilor 
din sudul Peninsulei arabice che- 
mînd-o să declare o grevă gene
rală pentru a atrage atenția 
O.N.U. asupra situației din aceste 
teritorii.

La Aden este așteptată sosirea 
unei misiuni a Națiunilor Unite 
care are sarcina de a efectua o 
anchetă la fața locului și de a pro
pune soluții în vederea constitui
rii unui guvem provizoriu, a efec
tuării de alegeri sub controlul 
O.N.U. pentru pregătirea procla
mării independenței. Forțele patrio
tice din Aden consideră însă veni
rea acestei misiuni ca inoportună, 
deoarece Anglia n-a creat condi
țiile necesare unei consultări a-

devărate a populației. Pe cuprin
sul teritoriului este menținută sta
rea excepțională, deținuții politici 
nu au fost eliberați, iar autoritățile 
colonialiste și „guvernul" Federa
ției Arabiei de sud colaborează 
pentru a înăbuși orice manifesta
ție în sprijinul acordării unei in
dependențe reale.

După ce a devenit cunoscut a- 
pelul la greva generală, autori
tățile britanice au luat măsuri se
vere de securitate. Patrulele brita
nice circulă în permanență pe 
străzile Adenului. Aeroportul din 
Aden a fost îngrădit cu sîrmă 
ghimpată și pus sub puternică 
pază armată. Cetățenii de origină 
britanică au fost masați într-o u- 
riașă tabără. Pasagerii și echipa
jele navelor sosite la Aden nu au 
permisiunea să coboare în oraș 
după orele 18. S-au stabilit restricții 
severe de circulație.

■
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R. D. VIETNAM

GRECIEI
ATENA 27. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite: Cu ocazia plecării sale de
finitive din Grecia, Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Atena, și soția, 
au fost primiți luni de regele Con
stantin al elenilor. în cadrul discu
ției cordiale care a avut loc cu 
acest prilej, regele Constantin și-a 
exprimat satisfacția față de buna 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări și întărirea prieteniei 
dintre ele. El a reținut pe amba
sadorul român și pe soția acestuia 
la dejun.

în aceeași zi, Mircea Bălănescu 
a primit vizita primarului Atenei, 
Plytas, care, în numele Consiliu
lui municipal al primăriei capitalei 
Greciei, i-a înmînat „diploma de 
onoare" și cheia orașului Atena, 
în semn de prețuire a contribuției 
aduse la cauza înțelegerii între 
cele două țări și popoare.

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru coordonarea 
cercetărilor științifice si

1 » »

tehnice
27 (Agerpres). — 

avut loc la Buda-

La periferia Adenului: soldați britanici cu detectoare de mine controlînd pe 
cei ce intră în oraș

BELGRAD 0 cuvintare
a președintelui I. B. Tito

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
luînd cuvîntul la un miting în lo
calitatea Pristina, Iosip Broz Tito, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, a trecut în revistă re
zultatele obținute în dezvoltarea 
economică a țării în perioada pre
cedentă, subliniind că în prezent se 
ridică sarcina de a asigura o efi
ciență cît mai mare posibilă econo
miei. Vorbitorul a arătat că pro
ducția de energie electrică a R.S.F. 
Iugoslavia a crescut în ultimii pa
tru ani de la 11 miliarde la 17 mi
liarde kWh, ritmul mediu 
de creștere a producției 
triale a țării fiind de 
sută. I. B. Tito a arătat 
buie să se renunțe la o 
trializare extensivă, spre a 
ganiza o producție rațională și ren
tabilă. „Trebuie să fim competitivi 
pe piața mondială", a spus vorbito
rul, cerînd tuturor cetățenilor „să 
depună eforturi și mai mari pentru 
reușita reformei economice și so
ciale, pentru a atinge obiectivul 
stabilizării monedei naționale, in
staurării unei balanțe pozitive de 
plăți și realizării unei productivi
tăți mai mari, pe baza unei pro
ducții modernizate și a stimulen
telor materiale".

Președintele Tito a subliniat ne
cesitatea continuării politicii de 
promovare a frăției și unității po
poarelor R. S. F. Iugoslavia. El a 
declarat că „U.C.I. nu va permite 
încălcarea celei mai mărețe reali
zări a luptei de eliberare și a re
voluției socialiste — frăția și uni
tatea popoarelor Iugoslaviei".

I. B. Tito a condamnat agresiu
nea americană în Vietnam și a de
clarat că nimeni nu poate rămîne 
nepăsător la ceea ce se petrece a- 
colo. „Lupta poporului sud-vietna- 
mez — a spus el — este cu desă-

vîrșire legitimă, întrucît orice po
por are dreptul să-și răstoarne a- 
supritorii, iar S.U.A. au intervenit 
pentru a sprijini regimul antipopu
lar". „Războiul din Vietnam con
stituie un motiv de îngrijorare nu 
numai pentru Asia de sud-est, ci și 
pentru întreaga lume", a menționat 
vorbitorul, pronunțîndu-se pentru 
reglementarea conflictului din Viet
nam.

PUTERNICĂ RIPOSTĂ
DATĂ AGRESORILOR

HANOI 27 (Agerpres). — După 
cum se știe, trupele americane au 
folosit tunuri cu tragere lungă am
plasate la sud de râul Ben Hai 
(Vietnamul de sud) pentru a bom
barda regiuni populate din zona 
demilitarizată și din regiunea Vinh 
Linh (Vietnamul de nord). într-un 
comunicat publicat la 24 februarie, 
autoritățile militare americane de 
la Saigon au recunoscut că au în
treprins o astfel de acțiune drept 
„completare" a raidurilor aeriene 
ale avioanelor S.U.A. asupra teri
toriului R. D. Vietnam.

Ca răspuns, relatează agenția 
V.N.A., în noaptea de 20 martie și 
în dimineața de 21 martie forțele 
armate și populația din regiunea 
Vinh Linh (R. D. Vietnam), din a- 
propierea paralelei 17, au atacat cu 
obuze amplasamentul artileriei a- 
mericane de la Doc Mieu (Vietna
mul de sud). Potrivit primelor ra
poarte, menționează agenția citată, 
în urma bombardamentului efec
tuat de forțele armate și populația 
din Vinh Linh, o mie de agresori 
americani au fost scoși din luptă, 
iar 17 tunuri, 57 de vehicule mili
tare de diferite tipuri și cinci eli
coptere ale inamicului au fost dis
truse.

BUDAPESTA
Zilele acestea a 
pesta ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru coordonarea cer
cetărilor științifice și tehnice, la 
care au luat parte reprezentanți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria și Uniunea Sovietică. Pe baza 
acordului dintre C.A.E.R. și Iugo
slavia, la ședință a participat și o 
delegație iugoslavă. Din partea 
R. P. D. Coreene și R. D. Vietnam 
au participat observatori.

Participanții la ședință au stabi
lit sarcinile Comisiei, pornind de 
la hotărîrile celei de-a XX-a sesi
uni a C.A.E.R. și ședințelor Comi
tetului executiv al Consiliului. Au 
fost adoptate măsuri privind pro
gramul sărbătoririi în cadrul Comi
siei a celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Comisia a aprobat raportul cu 
privire la activitatea desfășurată 
anul trecut și planul său de lucru 
pe anul 1967. Au fost prezentate, de 
asemenea, propuneri în scopul 
dezvoltării schimburilor reciproce 
de informații tehnice și științifice 
între țările membre ale C.A.E.R. și 
Iugoslavia și au fost 
unele probleme privind 
rea tehnico-științifică.

Ședința s-a desfășurat 
mosferă de înțelegere 
prietenie și colaborare frățească.

examinate 
colabora-

într-o at- 
reciprocă,

Aldermaston SECOLULUI
la Londra

Pe un timp rece, cu ra
fale de vînt și ploaie, co
loanele de manifesfanți 
s-au format duminică dimi
neața la Northolt, de unde 
au pornit în tradiționalul 
marș de primăvară spre 
Londra.• în șiruri lungi, în 
care predomina ca număr 
tineretul, s-au încadrat 
membri a diferite organi
zații politice și sindicale 
din toată țara, purfînd pan
carte care înfierează a- 
gresiunea americană în 
Vietnam : „Dați vietnamezi-

păcii. In cadrul mitingului, 
de o amploare rar întîlni- 
tă în istoria acestui marș, 
și-au dat concursul grupuri 
de cîntărefi de muzică 
populară. In piața a apă
rut și un car alegoric plin 
cu copii care purtau pan
carte scrise în numeroase 
limbi, pentru a simboliza 
caracterul internațional al 
sprijinului acordat luptei 
poporului vietnamez.

Puternic aplaudați 
cei peste 
participant,

20 000 
au luat

de 
de 
cu-

Spectacol iar pe lito
ralul francez: mii de tu
riști din toate regiunile 
țării au invadat coaste
le Franței de la Dun
kerque pînă la Biarritz, 
atrași de fenomenul mult 
așteptat — mareea seco
lului. Care e secretul 
mareei, această gigan
tică deplasare periodi
că a nivelului apelor o- 
ceanului spre uscat, 
spectacol ce înfricoșea
ză și minunează totoda
tă pe om azi la fel ca 
în antichitate? Se știe 
numai că mareea se naș
te sub atracția Lunii, în 
principal, și a Soarelui, 
în secundar, asupra mo
leculelor lichide ce com
pun oceanele; apele își

pels mării, ce scaldă 
coastele franceze spre 
Atlantic și Marea Mî- 
necii, s-au retras luni 
foarte departe, atingînd 
nivelul zero. Un reflux 
spectaculos. El a dat la 
iveală zone de kilome
tri de nisipuri și prun- 
diș adormite sub valuri
le mării de veacuri.

Curiozitatea oameni
lor a biruit ploaia ce 
s-a revărsat asupra a- 
cestei regiuni, cei mai 
mulți rămînînd pe po
ziții în așteptarea feno
menului. Pe măsură ce 
marea s-a retras, o ade
vărată mare umană a 
acoperit kilometri de 
plajă și prundiș, cedate 
vremelnic : geologi dori-

CORESPONDENȚA DIN LONDRA
DE LA LIVIU RODESCU

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

anual 
indus- 
11 la 
că tre- 
indus- 
se or-

lor dreptul uman de a trăi 
în pace”, „Trupele ameri
cane să plece din Viet
nam”, „Opriți bombarda
mentele", „Marea Britanie 
să se disocieze de bom
bardamentele americane". 
Pe parcurs, demonstranții 
s-au oprit la baza militară 
aeriană a S.U.A. de la 
Ruislip, în fața căreia se 
aflau, venite- de dimineață, 
vreo 20 de pichete.

Întins pe mai bine de un 
kilometru, fluviul uman, for
mat din circa patru mii de 
participanți, a pătruns în 
partea de vest a Londrei 
luni dimineață, cînd i s-au 
alăturat alte mii de per
soane.

Din inițiativa „Comitetu
lui celor o sută”, o altă co
loană a pornit încă de vi
neri din Aldermaston, 
vechiul punct de plecare 
al marșurilor de primăva
ră. Ambele coloane s-au 
întîlnit luni în Londra, în 
drum spre Hyde Park, punc
tul lor de confluență. Ei au 
format un lanț viu, neîntre
rupt, circulînd între amba
sada S.U.A., cea a Vietna
mului de sud și Ministerul 
de Externe britanic. Din 
Hyde Park, coloanele s-au 
îndreptat în cursul dțjpă-a- 
miezii de luni spre piața 
Trafalgar, pe care au ocu- 
pat-o în întregime, pentru 
a lua parte la marele mi
ting final. La picioarele sta
tuii lui Nelson se vălu- 
rea o mare de oameni cu 
pilcuri de pancarte și stea
guri multicolore, făcînd să 
răsune chemări în apărarea

vîntul d-na Olive Gibbs, 
președinte al Campaniei 
pentru dezarmare nucleară, 
deputatul laburist James 
Dickens, preotul budist 
vietnamez Thich Nhat Hanh, 
liderul minerilor scoțieni 
Lawrence Daly și alții. Con- 
damnînd politica agresivă a 
S.U.A. de încălcare a drep
tului națiunilor de a-și ho
tărî singure soarta, vorbi
torii au evocat lupta eroi
că a poporului vietnamez 
pentru independență națio
nală și au cerut încetarea 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam. A fost de 
asemenea subliniată cerin
ța opiniei publice britanice 
de a se pune capăt cursei 
înarmărilor, de a se inter
zice armele nucleare, de a 
se desființa pactele și ba
zele militare, de a se folosi 
în scopuri pașnice imense
le fonduri alocate pentru 
cheltuieli militare.

»
îndreaptă ofensiva spre 
coaste, cînd se exercită 
atracția lunară. Iar cînd 
atracția dispare, apele 
se îndepărtează. în mod 
excepțional, anul aces
ta, la 27 martie, cînd se 
produce marea maree a 
echinocțiului de primă
vară, luna se află ca 
niciodată mai aproape 
de Pămînt. Întrucît ac
țiunii ei i se adaugă și 
aceea a Soarelui, se în
registrează mareea cea 
mai puternică din seco
lul nostru. Ea atinge co
eficientul cel mai ridi
cat pe hărțile hidrogra
fice — 118 — maximum 
de 120 neatingîndu-se 
niciodată. Pentru prima 
oară în secolul nostru 
nivelul apelor în aceas
tă zi este 
zut.

Datorită 
mosferice

tori să studieze flora 
submarină, prizonieră 
doar pentru 12 ore a us
catului, fotografi imorta- 
lizînd „senzaționalul", 
dar mai ales zeci de mii 
de oameni, exploratori 
improvizați, pescari a- 
matori, „vînînd" crusi 
cee și pescuind nesti .- 
gheriți cu... mîna. Am - 
torii de epave sau des
coperiri arheologice au 
așteptat și ei cu înfrigu 
rare prilejul unor cerc 
țări „pe viu”, oferit 
maree. Dar, din 
cate, mareea de az 
fost generoasă cu e 
așteptat zadarnic, 
putut vedea doar ve 
giile unor mormi. 
neolitice.

La ora cînd transmit, 
marea este deja 

stimulată de 
puternic.

în

condițiilor at- 
deosebite, a-

cel mai scă-

martie 1967.

MOSCOVA

delegații de
Sosirea unei

Coloana participanfilor la marșul 
Aldermaston — Londra

agențiile de presă transmit
• în Sierra Leone Consiliul național al reformei și-a asumat întreaga putere
• ATENTAT PUS LA CALE DE CLANUL TRUJILLO
• Petrolierul „Torrey Canyon" nu mai poate fi salvat

CONGRESUL CONSULTATIV POPULAR AL INDONEZIEI (PAR
LAMENTUL) A HOTARÎT SA NU PERMITĂ PARTIDULUI COMU
NIST, ACTUALMENTE INTERZIS, SA IA PARTE LA ALEGERILE 
GENERALE PREZIDENȚIALE DIN ANUL 1968, anunță agenția Associated 
Press, citind agenția Antara. Se precizează că toate persoanele care au fost im- 

de lovitură de sfat din 1965 sînt supuseplicate direct sau indirect în tentativa 
acelorași restricții.

XECUTIV AL UNIUNII INTER
PARLAMENTARE. Participă dele
gați din 55 de țări, printre care și 
din România.

istorici români

Turneul vest-european
al lui Humphrey

IN EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
POLITICE DIN SIERRA LEO
NE AU INTERVENIT O SERIE 
DE ELEMENTE NOI. Luni, la 
Freetown a fost dată publicității o 
proclamație prin care Consiliul 
național al reformei, care a pre
luat joi puterea în stat, și-a asu
mat întreaga autoritate legislativă 
și executivă. Noul conducător al 
Consiliului național al reformei 
este It. col. Andrew Juxon Smith.

Dintre evenimentele înscrise 
pe agenda diplomatică vest- 
europeană în acest început de 
săptămînă, atenția observato
rilor este reținută de turneul 
european al vicepreședintelui 
S.U.A., Hubert Humphrey. In 
numai două săptămîni, itine
rarul vicepreședintelui ame
rican stabilește escale în șapte 
capitale occidentale. Pe caie
tul de vizite figurează în- 
tîlniri cu reprezentanții S.U.A. 
la conferința pentru dezarma
re și la „runda Kennedy", în
trevederi la Bad Godesberg cu 
ambasadorii americani acredi
tați în Europa occidentală. 
Humphrey — relatează agen
ția France Presse — are, de 
asemenea, de îndeplinit și alte 
misiuni politice importante. în 
acest scop el va avea convor-

biri cu președintele Italiei, Sa- 
ragat, cu premierul britanic 
Wilson, cu președintele R.F.G. 
și cancelarul Kiesinger, cu ge
neralul de Gaulle și primul 
ministru Pompidou, cu regele 
Baudouin al Belgiei.

Comentînd această călătorie, 
ziarul „NEW YORK TIMES" 
arată că „prezența lui Humph
rey în Europa de vest, 
deși dorită ca un substitut pen
tru mult amînata vizită a lui 
Johnson, este o acțiune im
portantă, avînd în vedere ac
centuarea deteriorării relațiilor 
dintre America și aliații . săi 
vest-europeni". Observatorii 
din Washington dezvăluie că pe 
agenda convorbirilor figurează 
problema modernizării N.A'.T.O. 
și întăririi alianței atlantice,

integrarea vest-europeană, re
lațiile Est-Vest.

în capitala Republicii Fede
rale a Germaniei vicepreședin
tele S.U.A. va poposi de două 
ori, fapt considerat semnifica
tiv pentru „escala Bonn" — u- 
nul din scopurile principale ale 
călătoriei. „La Bonn — apre
ciază cotidianul „COMBAT" — 

general că 
strădui 
asupra 

a nu amîna

se consideră în 
Humphrey se va 
exercite presiuni 
Kiesinger pentru 
prea mult vizita sa la Washing
ton". Ziarul menționează în 
continuare două dintre obiec
tivele discuțiilor cu interlocuto
rii vest-germani: problema 
tratatului de neproliferare și 
compensarea cheltuielilor în 
devize necesitate de întreține
rea trupelor străine de pe Rin.

să 
lui

LUIGI LONGO A SOSIT LA 
MOSCOVA, La invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, luni a so
sit la Moscova Luigi Longo, secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian. (TASS).

ANIVERSAREA A 70 DE ANI 
DE LA APARIȚIA PRIMELOR 
PUBLICAȚII DE PARTID DIN 
BULGARIA a fost marcată Ia 
Sofia printl-o adunare la care au 
luat parte Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, și alți 
conducători bulgari.

LA PALLMA DE MAJORCA 
(SPANIA) AU ÎNCEPUT LU
CRĂRILE CELEI DE-A 1A1-A 
SESIUNI A COMITETULUI E-

ÎN REPUBLICA DOMINICA
NĂ AU FOST ARESTATE 3 
PERSOANE PENTRU ATENTA
TUL ÎMPOTRIVA GENERA
LULUI BARRERAS. între cei a- 
restați este și nepotul fostului dic
tator dominican Trujillo, Luis Ruiz 
Trujillo. Se pare că atentatul a fost 
pus la cale de partizanii fostului 
dictator dominican, fiind plănuit, 
potrivit autorităților, de Radhames 
Trujillo Martinez, fiul dictatorului 
dispărut, care se află în exil.

MOSCOVA. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, trans
mite : La 27 martie a sosit la 
Moscova delegația Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R. 
și a Academiei Republicii So
cialiste România, condusă de 
Ion Popescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., care va parti
cipa la Conferința științifică 
pe tema „Importanța interna
țională a Mani Revoluții So
cialiste din Octombrie", orga
nizată de Institutul de mar
xism-leninism de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S., Academia de 
științe sociale și Institutul miș
cării muncitorești internațio
nale de la Moscova.

Delegația română a fost în- 
tîmpinată la gara Kiev de 
Piotr Pospelov, directorul Insti
tutului de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S.

A READUCE PE LINIA DE PLU-TOATE ÎNCERCĂRILE DE
TIRE PETROLIERUL „TORREV CANYON" AU EȘUAT. Noua 
tentativă de a degaja petrolierul, blocat între stînci în regiunea 
„Seven Stones”, s-a sfîrșit cu ruperea în două a carcasei vasului.
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