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Cu 90 de zile înainte de termen

de Hofărîre sini 
îmbunătățire ca- 
foate sectoarele,

Hotărîrea recentei plenare a Comi
tetului Central al partidului cu privire 
la îmbunătățirea conducerii, planificării, 
finanțării și organizării gospodăriilor a- 
gricole de stat constituie un document 
de importanfă covîrșitoare pentru trans
formarea unităfilor agricole de stat în 
centre puternice ale producfiei moderne, 
de mare randament și eficientă eco
nomică.

Lucrări de întreținere a viței de vie la Stațiunea experimentală Greaca, regiunea București
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subiect central
de preocupare
în întreprinderi

Măsurile prevăzute 
menite să ducă la o 
litativă a activității în 
asigurîndu-se astfel nu numai creșterea 
continuă- a producției, ci și realizarea 
unui preț de cost scăzut pe unitatea 
de produs, ceea ce în final înseamnă 
asigurarea rentabilității tuturor unități
lor. Una din principalele sarcini stabi
lite de plenară este continuarea într-un 
ritm susținut a profilării și specializării 
unităților agricole de stat, astfel ca pînă 
în 1970 această acțiune să fie încheiată.

După cum se știe, în actuala etapă 
de dezvoltare a sectorului de stat, con
centrarea principalelor mijloace de pro
ducție și specializarea unităților repre
zintă o cerință obiectivă, determinată da 
creșterea considerabilă a bazei tehnico- 
materiale și de necesitatea de a extinde 
într-un ritm intens aplicarea tehnicii noi, 
pîrghie principală de creștere a produc
ției și productivității muncii.

Acest proces complex de ordin tehno
logic, organizatoric și economic se în
făptuiește pe baza unui program care 
cuprinde studiile necesare pentru deter
minarea profilului de producție al fie
cărei unități, stabilirea indicatorilor de 
dezvoltare, corelată cu cerințele econo
miei naționale și măsuri pentru punerea 
în aplicare.

Rezultatele obținute pînă în prezent, 
în acțiunea de specializare în curs de 
desfășurare, demonstrează justețea aces
tei orientări stabilite prin documentele 
de partid și de stat. Astfel, din ana
liza evoluției concentrării producției ve
getale în perioada 1962—1966, se des
prinde tendința de restrîngere a numă
rului de gospodării cultivatoare de grîu 
sau porumb, ajungîndu-se ca peste 70 
la sută din producția de cereale să se 
realizeze în unitățile specializate.

In ceea ce privește producțiile medii 
și prețurile de cost realizate de către 
gospodăriile agricole de stat aflate în
tr-un stadiu mai evoluat de specializare, 
rezultatele sînt superioare celor obținute 
de către unitățile care continuă să aibă 
o diversitate de sectoare. La cultura

(Continuare în pag. a V-a)

ÂutO
perfecționarea

în satul lui Vlaicu, în Bințințll 
din Țara Hațegului, casa și atelie
rul „maistorașului Aurel', evocă nu 
atît chipul unui om, cît, mai ales, 
flacăra unei pasiuni. O pasiune u- 
riașă, temerară, dusă pînă la sa
crificiu. Uneltele ei sînt de o exem
plară modestie — un strung pri
mitiv cu pedală, o trusă de scule, 
șl porumbeii, care și azi își mal au 
sălaș în podul atelierului. Sînt po
rumbeii, mai bine zis „nepoții' a- 
celor porumbei prin care adoles
centul Vlaicu a început să desco
pere tainele zborului. Dar, de la 
firava pasiune a copilăriei și pînă 
la zborurile care l-au făcut cele
bru se înscriu sute de schițe și de 
caiete de calcule, ani de eforturi 
susținute, în ciuda unor greutăți 
imense, în ciuda unei societăți care 
nu înțelegea să-l sprijine cu nimic. 
Poate mai mult decît alți oameni 
iluștri pe care România i-a dăruit 
omenirii, Vlaicu constituie un e- 
xemplu strălucit de continue de
pășiri, prin propriile forțe, de auto- 
perfecționare. Pentru că școala 
nu-1 putea oferi decît o bază de 
pornire, pentru că tehnica aero
nautică abia se constituia printre 
eșecuri și victorii.

Astăzi, după șase decenii, zbo* 
ruiile lui Vlaicu sînt învăluite în 
romantismul pionieratului, dar pil
da operei lui rămîne actuală.

Pare paradoxal, dar într-o epocă 
în care învățămîntul de toate gra
dele cunoaște o mare extindere, 
revine în atenție figura autodidac
tului. într-o lume în care volumul 
cunoștințelor științifice se dublează 
în decurs de 10—15 ani, în care 
procedeele tehnice și metodele de 
fabricație evoluează de la an la 
an, nici cea mai înaltă școală nu 
poate elibera certificate de com
petență pe viață. în condițiile pro
gresului rapid al științei și teh
nicii, nu te mai poți mulțumi cu ce 
ai știut odată, cu cunoștințele a- 
cumulate cu ani și ani în urmă pe 
băncile școlii sau ale facultății. De 
la simplul muncitor și pînă la di
rector, se cere un efort continuu 
pentru a putea ține pasul cu dez
voltarea impetuoasă a industriei, 
cu noutățile ce apar în fiecare do
meniu de activitate.

Studii întreprinse în alte țări a- 
supra dinamicii profesiunilor în 
deceniul nostru, dezvăluie curbe 
ascendente rapide în ce privește 
complexitatea și diversificarea 
profesiunilor, stabilind cote de ca
lificare tot mai înalte în toate ra
murile industriale. Statisticile sur
prind, la rîndul lor, apariția unui 
fenomen nou, „uzura cunoștințe
lor', precum și consecința sa ime
diată : Incompetența. Se constată, 
astfel, că muncitori sau ingineri 
din promoția 1947, de pildă, nu se 
pot ridica la gradul de competen
ță impus de anul 1967 decît dacă 
au urmat cursuri de ridicare a ca
lificării și de specializare, sau, ca 
autodidacți, au studiat cel puțin 
cîteva ore pe săptămînă, în cărți 
și reviste, noutățile apărute în do
meniul lor de activitate. Dar, și 
într-un caz și în celălalt, se subli
niază necesitatea dorinței intime, 
personale de a-și îmbogăți cunoș
tințele, de a se perfecționa. Cu 
alte cuvinte, devine tot mai actua
lă ideea perfectibilității prin efor
turi personale, prlntr-un efort conș
tient, în funcție de solicitările spe
cifice locului de muncă și de în
clinațiile șl potențialul creator al 
fiecărui Individ.

D. PAVEL
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însemnări

de călătorie

din Ecuador

A ATINS CAPACITATEA

FINALA DE 800 MW
Cu cîteva zile în urmă, la centrala termoelectrică 

Luduș a intrat în exploatare industrială, cu 90 zile 
înainte de termenul prevăzut în planul de stat, ul
timul agregat din etapa de extindere a centralei: 
grupul de 200 MW. Istoria acestei puternice unități 
energetice a început în primăvara anului 1961. De 
atunci au intrat în exploatare 6 grupuri electrogene, 
dintre care 3, avînd în total o.capacitate de 500 MW, 
au intrat în funcțiune în 1966 și în primul trimes
tru din acest an. O dată cu darea în exploatare a 
ultimului grup, centrala din Cîmpla Mureșului a 
atins puterea Instalată finală de 800 MW, fiind în 
prezent cea mai mare termocentrală a țării.

Comitetul de partid și colectivul de conducere al 
termocentralei au adresat COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
SECRETAR GENERAL NICOLAE CEAUȘESCU, o te
legramă în care, raportînd această realizare, au

mulțumit din Inimă pentru cuvintele pline de căldură 
și îndrumările prețioase date cu prilejul vizitei con
ducătorilor de partid și de stat la termocentrala Lu
duș în august 1966, care au însuilețit și mobilizat co
lectivul în realizarea sarcinilor de plan’ și a angaja
mentelor luate. Lucrătorii de Ia termocentrală sînt 
hotărîți să depună toate eiorturile pentru organiza
rea științifică a producției și a muncii în vederea 
creșterii eiicienței economice a întreprinderii, spre a 
da patriei energie electrică mal multă și mai ief- 
tină. Totodată, în numele colectivului, s-au angajat 
că vor munci și în viitor, cu toată priceperea, pen
tru traducerea în viață a hotăririlor partidului.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

EMISFERE
dr. Romulus BALABAN

Concepută ca o amplă acțiune menită să 

stimuleze perfecționarea organizării pro

ducției și a muncii în toate întreprinderile 

industriale, în scopul fructificării optime a 

potențialului tehnic și uman de care ele 

dispun, acțiunea inițiată recent de condu

cerea partidului prezintă o însemnătate 

capitală pentru ridicarea eficienței gene

rale a activității economice din țara noas

tră. S-au creat toate premisele pentru ca 

„startul" ei să fie luat în cele mai bune 

condiții ? Sînt orientate eforturile colecti

velor constituite în acest scop în întreprin

deri spre abordarea celor mai stringente 

laturi ale perfecționării organizării produc

ției și a muncii ? Cît de eficient este spriji

nul pe care îl primesc din partea ministe

relor de resort? Acestea sînt cîteva pro

bleme la care am căutat să aflăm răspuns 

în cadrul unei anchete întreprinse de zia

rul nostru.
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CĂMINUL UN CADRU CIVILIZAT,
CĂMIN. Cuvîntul suge

rează intimitate și liniște, 
plăcerea de a te simți 
„acasă", într-un climat o- 
dihnitor și reconfortant, în- 
tr-o atmosferă familială. 
Fiecare om simte ne
voia de a avea un cămin, 
de a-și crea acasă condi
țiile de viață și de destin
dere cele mai potrivite 
pentru 
sale de peste 
preocupările 
mentul său.

Dar atunci 
de un cămin 
zeci sau 
trăiesc sub același acoperiș, 
cînd trebuie să împărți ca
mera cu altcineva , care 
sînt sensurile pe care le 
capătă noțiunea de cămin ? 
Evident, aceasta e o peri
oadă de tranziție spre ade
văratul cămin, o perioadă 
prin care trec unii tineri 
în anii de școală sau în 
primii ani de muncă, pînă 
la alcătuirea familiei, dar 
și acest cămin poate și tre
buie să constituie un ca
dru civilizat, un mediu e- 
ducativ, pentru că, elevi, 
studenți sau muncitori a- 
bia angajați, „căminiștii" 
au nevoie de o atmosferă 
propice relaxării, de odih
nă care să le împros
păteze forțele; pentru că

deprinderile, obiceiurile, 
ambianța cu care se întâl
nesc aici vor influența nu 
numai comportamentul lor 
actual, ci și deprinderile, 
obiceiurile, ambianța ade
văratului cămin, căminul 
familial de mai târziu.

0 ETAPĂ

ÎN PAG. A ll-A 
Există o con
cordanță între 
discuțiile de Ea 
cercul de stu
diu și realită
țile vieții co
lectivului ?

Quito, capitala Ecuadorului, sus
pendată la peste 2 800 de metri 
altitudine, poartă numele unui 
vechi trib indian : Quitus. Munte
le Pichincha (aproape 5 000 de 
metri), pare că ține orașul în pal
ma sa de piatră — un podiș larg, 
domol; încăpător. Pe versantele 
acestui protector grav, masiv, sub 
creștetul său pleșuv, s-a dat la 
24 mai 1822, cea din urmă bătă
lie pentru independența de sub 
tutela iberică. Pe locul unde s-a 
născut pruncul Libertății, muntele 
sprijină cerul ca un Memento din 
piatră.

Ridicată în terase, capitala sea
mănă cu un imens amfiteatru. 
Străzile sînt largi, casele n-au de
cît un cat, două. Cartierele de la 
margine sînt ca niște brațe întin
se spre odihnă pe genunchii mun
ților. Pădurile dimprejur trimit un 
aer ozonat, uscat și încălzit la 
peste 30 de grade de un soare 
de culoarea otelului lichid.

(Continuare în pag. a Vl-a)

cele 
caracterul muncii 

zi, pentru 
și tempera-

cînd e vorba 
colectiv, cînd 

sute de oameni

Cînd administra
ția se substituie 
educației

In educarea tineretului 
dificultățile sînt uneori le
gate de dispersarea în spa
țiu, în diverse cartiere ale 
orașului, de problemele pe 
care le pune atragerea lor 
la manifestări și acțiuni 
concentrate la cluburi, case 
de cultură etc. Dar, atunci 
cînd un grup de tineri lo
cuiește sub același acope
riș, într-un cămin, condi
țiile educației devin incom
parabil mai propice, exis
tând un cadru comun, un 
climat unitar în care se 
poate desfășura, cu conti
nuitate și perspectivă, o 
bogată activitate.

Nimeni nu poate nega a- 
devărul unui asemenea 
principiu. Și totuși...

EDUCA TIVĂ

ÎNVIATA
TINERILOR?

Strada Decebal din Iași. 
O clădire lungă, cu trei e- 
taje, adăpostește 700—800 
de constructori, în majo
ritatea lor tineri. Un regu
lament de ordine interioa
ră, dactilografiat pe 10 pa
gini, cuprinzînd 7 capitole 
și 40 de articole, te întâm
pină la intrare ca un „me
mento" al disciplinei, ca un

„decalog", — cam lung, 
ce-i drept — al comportă
rii civilizate. Regulamente
le, necesare, evident, nu se 
pot substitui însă activită
ții educative. Spre deosebi
re de acest regulament, a-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Stabilirea de relații diplomatice
între România si Canada5

Recent au avut loe la Ottawa 
convorbiri între o delegație a gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia și o delegație a guvernului 
Canadei gu privire la stadiul ac
tual și la perspeetivele relațiilor 
dintre cele două țări. Ca urmare a 
acestor convorbiri, guvernul Repu
blicii Socialiste România și guver
nul Canadei au căzut de acord să 
stabilească relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanți diplo
matici la rang de ambasadori. în 
acest sens, la 3 aprilie a avut Iog 
un schimb de scrisori între condu
cătorul delegației române, primul 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, George MaGovescu, și se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al Canadei, Paul Martin.

contactele lor, la o dată 
acceptabilă, în vederea 

unui cadru echitabil care 
la încheierea unui aGOrd

Reprezentanții celor două guver
ne au avut un schimb cuprinzător 
de vederi gu privire la perspecti
vele relațiilor comerciale româno- 
canadiene și au căzut de acord să 
continue 
reciproc 
stabilirii 
să ducă
comercial.

în timpul convorbirilor, care s-au 
caracterizat printr-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă* 
ambele părți și-au exprimat con
vingerea că stabilirea relațiilor di
plomatice între România și Canada 
va contribui la progresul cooperării' 
multilaterale româno-canadiene,
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VIEȚII COLECTIVULUI ?
im —MUI III ............ ......

știu cîtâ bă- 
cît efort cere 

casă, a cozo- 
pe masa mi- 
desert sau cu 
festive ei sînt

în cercurile și eursiirile de pro
bleme economice ale jîntreprinde- 
rilor industriale, studierea pro
blemelor actuale ridn-ate de con
ducerea partidului în; fața indus
triei, legarea teoriei economice de 
situația de fapt din întreprindere, 
de aspectele ei cele 
tive, vizează unul dlin principa
lele deziderate ale îrtvățămîntului 
de partid — transformarea acestuia 
într-un instrument de stimulare a 
gîndirii proprii, de sporire a iniția
tivei cursanților în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, de 
creștere a combativiltății împotriva 
mentalităților învechăte, înapoiate. 
Cum este realizat, în cadrul lecții
lor și al seminariilor,. acest impor
tant deziderat ? Am căutat să răs
pundem la întrebare printr-o re
centă anchetă întreprinsă în cîteva 
unități industriale din orașele Re
șița și Timișoara.

* î
„Documentele de partid din ulti

ma vreme — ne spune tov. Gheor
ghe Bureșin, directorul cabinetului 
regional de partid Timișoara — 
au ridicat o serie de cerințe noi le
gate de etapa ; prezentă, calitativ 
superioară, de dezvoltare a indus
triei noastre, au îndreptat atenția 
asupra unor deficiențe în activita
tea economică, ce. trebuie grabnic 
înlăturate. Noi am căutat să reflec
tăm cît mai operativ aceste pro
bleme noi în lecțiile și seminariile 
din învățămîntul de partid. Pot să 
menționez, de exemplu, temele pri
vind necesitatea reducerii prețului 
de cost al producției cu referiri 
speciale la consumul de metal, la 
„Electro-Basnat“-Timișoara; organi
zarea științifică a producției și a 
muncii la „TehnometaT'-Timișoara, 
ridicarea eficienței economice a 

constructoare
ridicarea eficienței 
producției la Uzinele 
de mașini Reșița.

Unele comitete de 
festă însă puțină inițiativă, nu iau 
măsuri pentru a adapta programul 
de studiu cerințelor noi. Se știe, de 
pildă, cu cîtă acuitate s-a pus la 
plenara din decembrie a C.C. al 
P.C.R. problema reducerii cheltuie
lilor materiale de producție și în
deosebi a consumului de metal. 
Criticile făcute în această privință 
de plenară sînt valabile și pentru 
Uzinele mecanice din Timișoara, 
unde se rebutează multe piese. Co
mitetul de partid al uzinei nu i-a 
orientat însă în acest sens pe lec
tori și propagandiști".

Desigur, actualitatea tematicii 
este numai punctul de plecare 
pentru un învățămînt viu, intere
sant, eficient. Important este ca 
însuși conținutul lecțiilor, semina
riilor să fie impffegnat de viață, 
de actualitate, să răspundă cerin
țelor și sarcinilor noi. Participarea 
la unele lecții și seminarii, discu
țiile cu unii propagandiști, cursanți 
ne-au relevat în acest sens unele 
aspecte pozitive.

La Reșița, de pildă, la Uzina 
constructoare de mașini, ing. Petru 
Opreanu a predat recent în fața 
cadrelor tehnice o lecție des
pre progresul tehnico-științific con
temporan. Este o temă de mare 
complexitate, care tocmai prin a- 
ceasta ridică un șir de dificultăți 
în tratare. Măiestria lectorului a 
constat în aceea că a știut să se 
concentreze asupra acelor aspecte, 
care prezintă o mare importanță 
în lumina noilor sarcini trasate de 
partid, a desprins un șir de con
cluzii pentru cadrele tehnice ale 
întreprinderii. Astfel, el s-a oprit 
pe larg asupra necesității de a se 
intensifica activitatea proprie de 
cercetare științifică în uzină în 
condițiile de azi, cînd știința de
vine o însemnată forță de produc-

patrtid mani-

i

ție, a arătat posibilitățile care e- 
xistă pentru dezvoltarea unei ase
menea activități, a conturat o arie 
largă de probleme la soluționarea 
cărora ea ar trebui să contribuie. 
Expunerea a trezit un viu interes. 
Participanții și-au spus părerea 
despre temele de cercetare pro
puse, au sugerat și alte subiecte de 
studiu inspirate de anumite stări 
de fapt din uzină necorespunză
toare înaltelor exigențe economice 
actuale și — ceea ce este mai 
important — mulți dintre ei au 
cerut să fie înscriși în cercul de 
cercetare 
uzină.

Mai sînt 
cînd, deși 
mare actualitate, dezbaterile au un 
caracter general, abstract, cursanții 
nu sînt ajutați să întreprindă o 
analiză a realităților din uzină în 
lumina problemei studiate.

La Electromotor-Timișoara, de 
pildă, am audiat în cadrul școlii 
serale economice, anul II — o ex
punere privind productivitatea 
muncii. Lector — economistul Ion 
Nicoară, activist al Comitetului re
gional de partid Banat. Cadrul teo
retic al expunerii a fost bine rea
lizat, punctînd cu claritate atît 
importanța creșterii productivită
ții, cît și căile multiple ale unei 
înalte productivități. în uzină însă, 
anul trecut la aspiratorul de praf 
s-au înregistrat refuzuri în va
loare de 1 800 000 lei și cheltu
ieli pentru reparații în termenul de 
garanție de peste 800 000 lei. De a- 
semenea probleme reale și acute, 
care ar trebui efectiv să se afle în 
atenția întregului colectiv al uzi
nei, lectorul nu s-a ocupat însă de 
fel.

Iată și un alt exemplu. La Uzi
nele constructoare de mașini Re
șița, secția mecanică grea, lectorul 
ing. Roman Ursulescu, abordînd în 
lecția sa despre creșterea rentabi
lității problema rebuturilor, s-a 
mărginit să reproducă angaja
mentul luat în această privință de 
colectivul secției. Oare nu ar fi fost 
mai bine ca în locul frazelor pur 
informative privind angajamente 
generale de tipul „vom face, vom 
reduce", să se fi analizat cauzele 
lipsurilor și să se fi insistat asupra 
mijloacelor înlăturării lor, să se fi 
luat poziție împotriva atitudinilor 
și mentalităților înapoiate, într-un 
cuvînt, să se fi desprins concluzii' 
practice pentru activitatea cursan
ților ?

Care sînt cauzele acestei discre
panțe între ceea ce se discută în 
cercul de studiu și situația din în
treprindere ?

— O cauză a acestei discrepan
țe — ne-a spus tov. Toader Urigu- 
reanu, activist al comitetului 
gional de partid — este, fără în
doială, insuficienta cunoaștere de 
către lectori și propagandiști 
problemelor concrete ale întreprin
derilor. Aceasta se referă la lec
torii care vin din afară, dar 
și la cei din fabrica sau uzina 
respectivă, adeseori informați nu
mai asupra problemelor sectorului 
propriu de muncă. Pregătindu-se 
pentru expunerile lor, lectorii își 
reduc în multe cazuri documenta
rea asupra^ activității întreprinde
rii la chestiuni de suprafață, aflate 
de ici, de colo, nesemnificative pen
tru producția unității. Iată de ce 
cred că ar fi util ca la îndemînă 
lectorilor care merg în diferite în
treprinderi să existe o documen
tare Ia zi asupra situației econo
mice din întreprinderi. Desigur, că 
cei care țin expuneri chiar în între
prinderea unde muncesc sînt în 
acest sens avantajați. Ei pot să con
sulte bilanțurile contabile, dările 
de seamă și situațiile informative și

re-

a

PENTRU EXCURSIILE DE
SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

ALE BĂIMĂRENILOR
La început de primăvară, o 

plimbare în mijlocul naturii 
este tot ce poate ii mai plă
cut și mai odihnitor. Locurile 
de agrement din preajma ma
rilor orașe sînt vizitate de tot 
mai mulți amatori de excursii.

Locuitorii orașului Baia 
Mare au la îndemînă, la dis
tanțe destul de mici de orașul 
lor, locuri pitorești unde de
corul natural este completat 
de cabane care asigură turiș
tilor condiții bune de cazare 
și masă, în împrejurimile Băii 
Mari se află cabanele Ustu
roi, Apa Sărată și Lacul Bodi

care dispun, pe lîngă cele a- 
mintite mai sus, și de locuri 
de agrement și băi.

în orice zi cu soare, dru
mul pînă la una din aceste 
cabane poate oferi clipe de 
destindere și de liniște, atit 
de necesare refacerii forței de 
muncă a fiecăruia. Ele pun 
la dispoziția celor interesați 
condițiile necesare, atît pen
tru un simplu sfîrșit de săptă- 
mînă cît și pentru un conce
diu întreg.

în prezent, aceste cabane 
sînt gata pregătite pentru a-i 
întîmpina pe primii turiști din 
acest sezon.

explicative întocmite de diferite 
secții și servicii din întreprindere. 
Firește că aici intervine și pasiunea 
pentru munca de propagandist, 
timpul afectat documentării' fiind 
direct proporțional cu această pa
siune.

La înlăturarea rupturii între 
ceea ce se discută la învățămîntul 
de partid și situația reală din fa
brică sau uzină ar putea contribui 
și un control mai atent din partea 
comitetelor de partid asupra con
ținutului lecțiilor, seminariilor. Am 
remarcat, de pildă, că în unele șe
dințe de analiză a învățămîntului 
de partid — la „Electromotor", 
„6 Martie", „Tehnometal" din Ti
mișoara — membrii comitetelor de 
partid s-au ocupat mai mqlt de 
chestiuni ca frecvența la învăță- 
mînt, dacă cursanții au sau nu ca
iete de notițe, dacă iau sau nu cu- 
vîntul etc., neglijînd problemele de 
fond, legătura 
studiului.

Din cele de 
de o concluzie : este nevoie de un 
efort conjugat din partea comitete
lor de partid, a lectorilor și propa
gandiștilor, a cursanților înșiși pen
tru ca noul, problemele și sarci
nile actuale puse de partid să pă
trundă în toți porii învățămîntu- 
lui economic, dinamizîndu-i pe 
cursanți în realizarea acestor sar
cini, educîndu-i ca militanți activi 
pentru nou, împotriva a tot ceea 
ce este înapoiat și retrograd. Acea
sta este și chezășia realizării unui 
învățămînt mobilizator, eficient.

Dan POPESCU

fișierul clubului e cu de
săvârșire gol. Toată am
bianța culturală a căminu
lui se reduce la televizor, 
întrucît stația de radio
ficare e defectă de la 
începutul lui februarie, iar 
filme (pe peliculă îngustă) 
nu s-au mai proiectat din 
aceeași perioadă. în sala te
levizorului încap maximum 
100 de tineri. Ce se întîm
plă cu ceilalți ? „Mă plimb 
prin oraș", răspunde Al. 
Bursuc, dezvăluind, de fapt, 
ocupația „de bază" a tineri
lor constructori, seară de 
seară.

— S-ar putea alcătui o 
mică orchestră, o forma
ție artistică ; s-ar putea di
fuza bilete la spectacole 
de teatru, la filme și la 
turnee artistice, sugerează 
mozaicarul Virgil Cîrțan. 
Comitetul de conducere 
a căminului, care ar trebui 
să se ocupe de aceste ches
tiuni, discută în ședințele 
sale despre curățenie, pre
venirea incendiilor și alte 
probleme administrative, 
importante desigur, dar nu 
unice în viața locatarilor.

...Ne așteptam ca o cu to
tul altă atmosferă să ne 
întîmpine la căminul Fa
bricii de antibiotice-Iași, o 
clădire construită special 
pentru acest scop, în plin 
centrul orașului. Dar, în 
zadar am fi încercat să dis
cutăm despre ambianța cul- 
tural-educativă a căminului, 
atîta vreme cît aici toți lo
catarii sînt profund nemul
țumiți de o stare de lucruri 
intolerabilă, care se perpe
tuează de cîțiva ani.

— în 1961 căminul a tre
cut în administrarea 
I.G.L.L., ne relatează tinerii 
locatari. Din acel moment 
comitetul de bloc s-a des
ființat, căminul a fost de
numit „hotel de categoria a 
III-a“, (a 7-a ar fi mai 
exact !), iar taxele au cres
cut vertiginos. întrucît în
tr-o cameră locuiesc mai 
mulți inși, s-a ajuns ca în 
unele luni să se obțină pen
tru o cameră 300, 600 și
chiar 900 lei, din care chi
ria reprezintă cel mult a 
cincea parte, restul fiind 
destinat întreținerii, cură
țeniei etc. și amortizării... 
patului. De ani de zile, fie
care locatar plătește lunar 
42,50 lei pentru,., jumătate 
de pat, camerele fiind mo
bilate cu paturi duble (!) 
vechi de 13 ani. Pentru cu
rățenie și schimbarea bilu
nară a cearșafurilor se per
cepe o taxă de 55 lei.

Am vizitat cîteva camere. 
Tabloul e dezolant, greu de 
descris. Preșuri de 
nespălate cu anii, 
scoase din uz tin 
covoare, sub ele 
zace nemăturat de 
mini ; mobilierul e vechi, 
murdar, deteriorat ; cearșa
furile sînt spălate de mîn- 
tuială ; în majoritatea ca
merelor sînt insecte...

— în camera noastră nu 
s-a măturat de aproape 
două săptămîni, ne spune 
Grigore David din camera 
21. De cît,va timp nu mai 
fac baie aici, ci în fabrică, 
pentru că din dusuri n-au 
mai rămas decît țevile.

iută, 
pături 

loc de 
gunoiul 

săptă-

Gospodinele 
taie de cap și 
prepararea, în 
nacilor. Totuși, 
oului dejun, ca 
alte ocazii mai 
bine veniți.

Pentru a Ie ajuta pe gos
podine să-și economisească 
timpul, întreprinderile de pa
nificație fabrică, în ultima 
vreme, cîteva sorturi noi de 
cozonaci, foarte aromați și 
care respectă toate prescrip
țiile rețetelor clasice, atît în 
ce privește conținutul cît și 
modul de fabricație. Cumpără
torii pot alege între cozonacii 
simpli sau cu stafide, cu nucă, 
mac sau cu alte umpluturi.

In prezent, centrele de vîn- 
zare a pîinii oferă 10 feluri de 
cozonaci: , „Rozeta", de 500 
gr și 100 gr, moldovenesc de 
400 gr și de 150 gr, cu rahat, 
de 200 gr și 500 gr, cu nuci de 
700 gr, „Sultaninul" — un sor
timent de cozonaci cu 
și lămîie în greutate 
gr și altele.

De remarcat faptul 
lîngă cozonacii de dimensiuni 
și greutăți obișnuite, între
prinderile de panificație pro
duc și cozonăcei de numai o 
sută de grame, atît cît este 
necesar pentru o singură gus
tare.

Deși nu fac parte din fami
lia cozonacilor amintim și 
checurile cu fructe confiate de 
400 gr — un produs al ace
lorași întreprinderi.

După scoaterea din cuptor, 
cozonacii sînt pudrați din bel
șug cu zahăr și ambalați în 
pungi de polietilenă pentru a 
ajunge cît mai proaspeți în 
mîna cumpărătorilor.

— In anul trecut, 
motivul că 2—3 lavoare
erau stricate, au fost înlo
cuite toate lavoarele de 
faianță cu chiuvete de fon
tă din cele care mai pot fi 
văzute prin unele gări, mici, 
incomode, la care nu ne 
putem spăla — ne spune 
Gavril Duda. Culmea e că 
am fost puși să plătim a- 
ceastă „renovare".

Pentru a-și spori benefi
ciile I.G.L.L. a transformat 
o parte a subsolului, desti-

Tnvăj prima poezie

LA PESCUITUL

Mai persistent în ultimele zile, 
vîntul sudului a dat semnalul că 
bancurile de scrumbie se apro
pie de gurile Dunării. Cu unelte
le revizuite și instalate din vre
me în locurile cele mai prielnice 
indicate de specialiști, pescarii 
de la Jurilovca și Sullna — care 
activează la mare — au întîmpi- 
nat bine pregătiți noua campanie

de pescuit la această specie cu 
mare valoare economică. în zo
nele Sfîntu Gheorghe, la nord de 
Portița și în apropierea insuiei 
Sakalin recoltarea este în toi. 
S-au luat măsuri pentru transpor
tul operativ al peștelui spre cen
trele de consum.

(Agerpres)

cutat despre căminele mun
citorești, problemele „se 
cunosc" mai mult sau mai 
puțin, dar sînt privite drept 
niște „situații obiective", ca 
niște fatalități.

Ce părere au reprezen
tanții fabricii ? Cine se o- 
cupă de acest cămin ? Du
mitru Cojoc, funcționar, șe
ful cazării, al pazei și al 
pazei contra incendiilor. 
Care sînt atribuțiile sale ? 
Să dea repartiții de intrare 
în cămin. Cînd a fost ultima

Ce să se rezolve, s-a pro
pus o anume soluție, s-a 
discutat cu factorii de răs
pundere ai I.G.L.L., s-au 
luat măsuri concrete ?

— Și eu am stat pe vre
muri în acest cămin, își a- 
mintește tov. Mihalache, 
secretar al comitetului de 
partid. Era cu totul altă 
situație atît sub raport ad
ministrativ cît și educativ. 
Personal, opinez pentru re
venirea căminului în admi

l

nată înainte unor manifes
tări educative, în depozit 
de mărfuri închiriat de 
I.C.R.T.I. Descărcarea și în
cărcarea mărfurilor fac 
imposibilă odihna celor ce 
lucrează în ture de noapte.

Cum. de se poate tolera o 
asemenea situație, cine per
mite astfel de abuzuri ad
ministrative ? Oare se mai 
poate numi „cămin" un 
astfel de hotel degradat ? 
A controlat cineva, a sanc
ționat cineva pe cei ce se 
fac vinovați de o asemenea 
stare de lucruri ?

Funcționarismul 
mărunt și zidul 
fatalității

Am continuat ancheta la 
Comitetul orășenesc Iași al 
U.T.C.

— Ce părere aveți des
pre căminele tinerilor mun
citori ?

— Căminul constructori
lor dispune de o stație de 
radioficare care populari
zează articole din presă, se 
organizează vizionări la te
levizor, se prezintă expu
neri, răspunde Gh.-Macovei, 
secretar cu probleme eco
nomice, care nu știe că sta
ția de radioficare nu func
ționează de o lună și jumă
tate. ■

— Cunoaștem situația de 
la blocul Fabricii de an
tibiotice. Problema prin
cipală e lipsa spațiu
lui, care ne depășește, răs
punde Gh. Prisăcaru, secre
tar cu probleme de pro
pagandă.

— Dar aspectele adminis
trative, condițiile de igienă, 
atmosfera în care trăiesc 
tinerii ?

— Da, cunoaștem, dar...
Comentariile sînt de pri

sos. De multă vreme în bi
roul comitetului orășenesc 
al U.T.C. nu s-a mai dis-

î

oară la cămin ? în urmă cu 
aproape o lună. De ce ? Ca 
să pună în vedere unei 
locatare să se mute, întrucît 
din motive medicale a tre
buit să se transfere la altă 
întreprindere. Dar. ce se 
întîmplă cu alți locatari, 
care n-au lucrat nici măcar 
o zi la Fabrica de anti
biotice ? Stau liniștiți mai 
departe. Cine le-a dat re
partiție ? Nu se știe, D. 
Cojoc a primit această în
sărcinare abia de cîteva 
luni. Se cunosc 
exagerate plătite de că- 
miniști pentru 
nerea" descrisă mai sus ? 
D. Cojoc ne pune în față 
o 
înainte 
I.G.L.L. 
vara, 90 
(140 lei 
iarna), cifre care depășesc 
chiar sumele consemnate 
de noi din registrul admi
nistrației.

— E adevărat, au fost 
scăpate din mînă probleme
le administrative ale cămi
nului, remarcă tov. Felicia 
Codrescu, locțiitor al secre
tarului comitetului de 
partid din fabrică. De cînd 
a trecut la I.G.L.L. noi nu 
mai avem dreptul să ne 
amestecăm.

Bizară optică !• Cu alte 
cuvinte comitetul de partid 
„nu are dreptul" să inter
vină într-o situație 
produce nemulțumiri 
salariați ai fabricii.

— Problema a fost 
cată, corectează tov. 
drescu, s-a ajuns cu ea pînă 
la uniunea sindicatelor pe 
ramură, dar nu se rezolvă 
nimic.

sumele
„întreți-

situație comparativă, 
de trecerea la 

(65 lei pe lună — 
— iarna) și după 

vara, 175—180 —

nistrarea fabricii, așa cum 
a fost inițial.

Dar numai cu opinii nu 
se realizează nimic. A în
treprins ceva secretarul co
mitetului de partid ? „Am 
pus problema cuiva, într-o 
discuție particulară...".

Am rezumat în cîteva 
rînduri o discuție lungă, 
cu fraze stufoase, cu prin
cipii juste în spatele că
rora se dezvăluia de 
fapt... nimicul. Nu am fi 
relatat toate aceste investi
gații dacă ele n-ar fi scos 
la iveală nepăsarea, atitu
dinea comună de toleran
ță față de o situație care 
ar trebui să stîrnească in
dignare.

Comoditatea, neglijența, 
lipsa de interes au mers 
mînă în mînă, ajungîndu-se 
pînă la situația incredibilă 
din prezent, cînd fiecare dă 
din umeri, cu o anume mi
rare, ca și cum n-ar înțe
lege de ce se face caz de a- 
ceastă situație. Oare nu ne 
aflăm. în fond, în fața 
unui bizar proces de aco
modare la rău, proces în 
care neobișnuitul devine 
obișnuit, nefirescul se 
transformă în firesc ?

care 
unor

ridi- 
Co-

Ca și m biologie - 
mediul influen
țează caracterul

Petre Sofinceanu, mem
bru în comitetul de partid 
al fabricii, observă cu 
multă ascuțime raportul

strîns dintre condițiile de 
viață ale tinerilor din că
min și comportarea lor în 
muncă.

— Mă refer doar la două 
cazuri, deși ele sînt mai 
numeroase, și anume, la 
tinerii operatori chimiști 
C. Bun duc și C. Munteanu. 
Primul vine uneori obosit, 
întîrzie la servici, are chef 
de plimbare și de discuții 
în loc să lucreze, cel de-al 
doilea nu e îndeajuns de 
conștiincios în muncă, are 
absente nemotivate, cînd 
îl cauți nu are bani și tră
iește din împrumuturi. 
M-atn întrebat care poate 
fi cauza și n-am găsit de
cît un singur răspuns : 
condițiile de viață din că
min. Ambianta, atmosfera 
de acolo nu sînt deloc atră
gătoare, dimpotrivă. Cei 
ce au preocupări serioase, 
mă refer la tinerii care ur
mează liceul sau faculta
tea la seral, își consumă 
timpul la cursuri, în biblio
teci. Ceilalți caută să stea 
cît mai puțin în cămin 
pierzîndu-și timpul pe bu
levarde, în cinematografe, 
în restaurante.

— Totuși, nu le 
nici o vină acestor 
care se comportă ca 
pierde-vară ?

— Ba da. Depinde 
ei, bineînțeles, să-și 
sească ocupații mai 
rioase, să frecventeze ca
sele de cultură, teatrul, bi
bliotecile. dar îi ajută cine
va în acest sens ?

Intr-adevăr, printre tine
rii din cămin nu se desfă
șoară nici un fel de acti
vitate cultural-educativă, 
nu există nici măcar un 
afișier unde să se anunțe 
filmele, spectacolele, căr
țile nou apărute. Numai 
lipsa comitetului de bloc 
nu poate explica această 
totală inerție. E un dome
niu în care ar fi trebuit să 
se afirme energic organiza
ția U.T.C., cu atît mai mult 
cu cît însuși secretarul a- 
cesteia, Sava Sandu, locu
iește în cămin.

întrucît situații similare 
sau apropiate ne sînt sesi
zate și de corespondenții 
noștri din Reșița, Hune
doara, Brașov — condițiile 
de viață și activitatea edu
cativă din căminele munci
torești ar merita să stea 
mai direct în atenția con
ducerilor de întreprinderi, 
sub controlul și îndruma
rea organelor locale de 
partid. Nu se poate accepta 
ideea că într-un cămin ti
nerii au nevoie doar de un 
pat unde să doarmă.

Intre cămin și familie se 
pune adesea semnul egali
tății. Căminele colective, 
aceste grupuri umane al
cătuite în mare majoritate 
din tineri, pot suplini- at
mosfera atrăgătoare, inti
mă a familiei, pot influen
ta puternic 
comportarea, 
de viată ale 
devenind adevărate nuclee 
de educație și cultură. Si 
conducerile întreprinderi
lor, și mai ales organiza
țiile de partid, de sindi
cat și de U.T.C. au înda
torirea să acționeze con
secvent și cu rezultate în 
acest sens.

Ridicați 
ștacheta♦

Anunțăm cluburile sportive că 
pot selecționa, în fiecare zi, să
ritori cu prăjina (de toate vîr- 
stele) într-un loc pe care-l in
dicăm în cele ce urmează. Intre 
cartierul Jiului—Scînteia și Piața 
Scînteii (important nod de circu
lație) se află calea ferată Bucu
rești—Constanța. Patru linii. Au 
fost multe accidente. S-a început, 
dealtfel, un bulevard de legătură, 
dar lucrările au fost oprite din 
cauza unei grave dileme : „Facem 
pasaj peste calea ferată, sau pe 
dedesubt". Pînă una-alta, s-a gă
sit rezolvarea, punîndu-se... tă
blițe indicatoare: „Trecerea peste 
linii strict... Amendă 150 lei /“. 
Și oamenii au apelat la prăjini. 
Recorduri nu s-au semnalat încă.

Tablou 
în ulei

Se înnoptase. Pe șoseaua Bă- 
beni—Horezu circulația autovehi
culelor se rărise. Autocisterna 
31—Ag—2968, încărcată cu ulei 
Comestibil, străpungea întunericul, 
în comuna Folești și-a schimbat 
brusc direcția, răsturnîndu-se în 
șanțul șoselei și rostogolindu-se 
apoi, mai departe, pe pantă. Acci
dentul s-a datorat unei defecțiuni 
produse la sistemul de direcție. 
La locul accidentului s-au împrăș
tiat 2 889 kg ulei comestibil. Prin 
urmare uleiul s-a vărsat. Acum, 
cui îi sfîrîie călcîiele ?

Exces de zel
Tovarășa M. Rotam din Bra

șov, str. Republicii nr. 9, a făcut 
o comandă la librăria „Cartea prin 
poștă" din Capitală. Solicita să i se 
trimită acasă volumele cu men
țiunea „Cultură generală" care 
apar în colecția „Biblioteca pen
tru toți». Tovarășii de la librăria 
„Cartea prin poștă» i-au expediat 
însă toate volumele care apar 
în cadrul colecției (nu numai 
cele solicitate), multe dintre ele 
deja cumpărate. Tovarășa Rotam 
e serios îngrijorată : ■ se va trezi 
astfel înzestrată — împotriva vo
inței ei — cu toată colecția B.P.T. 
Și dacă ar fi trimisă gratis... Dar 
e „contra ramburs".

găsiți 
tineri 
niște

și de 
gă- 
se-

deprinderile, 
concepțiile 
locatarilor.

Atenție 
la protecția 
muncii

Un semnal : regulile de pro- • 
tecție a muncii nu sînt faculta
tive. Cei ce cred astfel se păcă
lesc. Iată un caz. Grigore Vlad 
era șef de echipă la șantierul Ce
tății Făgăraș aflată în restaura
re. Fără să instruiască pe mun
citoarea necalificată Leontina 
Bîrzac și să ia măsurile corespun
zătoare de protecția muncii, i-a 
cerut acesteia ajutorul să ridice 
cu o macara aflată la etaj, colaci 
de fier beton. Dintr-o manevră 
greșită cu macaraua, femeia a 
alunecat, căzînd în gol. Și-a frac
turat coloana vertebrală, ceea ce 
i-a cauzat o incapacitate totală 
de muncă. Șeful de echipă a fost 
condamnat la doi ani închisoare. 
Recursul i-a fost respins.

„Ură 
personală**

Nicolae Bildea și loan Groză- 
vescu din Cugir erau certați. De 
multă vreme nu-și mai vorbeau. 
Se uitau unul la altul cu priviri 
negre de ură. Ultimul, fire apri
gă, s-a apucat să-și facă singur 
dreptate. Intr-o noapte a dat foc 
gospodăriei lui N. Bildea. Au ars 
două grajduri și o șură. Acum 
incendiatorul și-a găsit liniștea. 
Un timp nu-și va mai vedea 
„dușmanul personal". Și totodată 
se va face cu adevărat dreptate. 
După legile statului nostru. Pen
tru că nu are fiecare legea lui.

Au greșit 
adresa

Văduva Florica Coroianu, din 
Apateu (Crișana), trebuia să pri
mească un ajutor social pen
tru cei patru copii ai săi. Banii 
însă nu mai soseau. Cei de la 
oficiul de prevederi sociale Ora- ■ 
dea, greșind adresa, au expediat 
banii pe numele alteia — Flo
rica Covaci. Sesizat de încurcă
tură, oficiul i-a răspuns următoa
rele : „Noi ne-am făcut datoria 
și am trimis banii. Rămîne să te 
descurci cum poți". Cu alte cu
vinte ; „ajută-te singură. Noi 
ți-am dat o dată ajutor". Curat 
ajutor I

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan D1NICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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SÎNT CUPRINSE
PROBLEMELE-CHEIE
ÎN VIZIUNEA DE
ANSAMBLU A CON
DUCERII UZINEI DE
ȚEVI-ROMAN ?

citori lucrează In prezent 
la evacuarea șl încărca
rea șpanului și capetelor 
rezultate de la retezatul 
țevilor, în timp ce conve- 
ierul special amenajat 
ruginește sub pardoseala 
halei. Stă, dar nu din pri
cină că este prost con
struit, așa cum înclină să 
motiveze unii din inginerii 
uzinei, ci datorită îndeo
sebi deficiențelor organi
zatorice care există în 
munca serviciului meca- 
nic-șef. Este un comparti
ment pe care conducerea 
uzinei ar trebui să-l su
pună unei riguroase ana
lize. După cum aprecia 
un inginer din serviciul 
tehnic, prin construirea în 
cel mai scurt timp posibil 
a unei macarale electro
magnetice, s-ar soluționa 
pe deplin și problema 
transportului 
mari de țeavă,
de la debitare. Sînt obser
vații de care conducerea 
uzinei este datoare să ți
nă seama încă acum, la 
începutul acțiunii de per
fecționare a organizării 
producției și muncii.

în ultimă instanță se 
pune întrebarea : De ce se 
Ignoră aceste probleme 
atît de Importante pentru 
bunul mers al uzinei ? 
După cîte am putut să 
ne dăm seama, cauza 
principală o constituie

să accepte că în între
prindere se pot înlocui a- 
numite metode tradiționa
le de lucru cu altele noi, 
mai perfecționate. Oare 
cei care susțin aceasta 
nu dovedesc miopie pro
fesională ? înalta produc
tivitate din întreprinderi
le similare străine se ex
plică tocmai prin gradul 
sporit de mecanizare și 
automatizare a produc
ției, îmbinat cu o bună 
organizare a muncii.

ARE 
O- 
EI 
E-

țevi Roman.Uzina
Imediat după primirea te
maticii de la minister, aici 
a luat ființă un colectiv 
care să examineze diferi
tele laturi ale organizării 
producției și a muncii. 
Există un plan tematic, 
cu responsabilități pe oa
meni și termene ferme de 
analizare a problemelor 
propuse. Discutînd des
pre aceste lucruri, tov. 
ing. ALEXANDRU IONICA, 
membru în unul din sub- 
colectivele de lucru, îșl

capetelor 
rezultate

— Intr-adevăr, așa es
te 1 S-a produs o ava
rie și l-am scos din func
țiune.

— De ce nu ați perse
verat pentru perfecționa
rea lui î

— Este complicat. Și 
apoi nu ne putem permite 
luxul de a opri agregatul 
de laminare pentru expe
rimentări. Planul nu ne 
îngăduie.

— Totuși anul trecut s-a 
putut acest lucru.

ancheta

economica

•?

ACȚIUNEA CARE 
A ÎNCEPUT SĂ SE 
DESFĂȘOARE ÎN ÎN
TREPRINDERI 
CA UNUL DIN 
BIECTIVELE 
COMPONENTE
SENȚIALE OBȚINE
REA UNEI PRODUC
TIVITĂȚI SUPERIOA
RE A MUNCII. ATIN
GEREA ACESTUI 
SCOP FACE NECESA
RĂ, INTRE ALTELE, 
STABILIREA UNUI 
RAPORT JUDICIOS 
ÎNTRE VOLUMUL 
PRODUCȚIEI ȘI FOR
ȚA DE MUNCA UTI
LIZATĂ, FOLOSIREA 
DE MECANISME 
CARE SĂ SOLICITE 
MANOPERĂ CÎT MAI 
REDUSĂ, UTILIZA
REA COMPLETĂ ȘI 
PRODUCTIVA A 
TIMPULUI DE LU
CRU. AR FI DE NE

duceri de întreprinderi nu 
le sînt încă suficient de 
clare natura, cadrul și o- 
blectlvele acțiunii de or
ganizare superioară a 
producției și muncii. La 
fabrica „Inox" din Capi
tală, tov. MARCIAN DO- 
GOTER, inginerul șef al 
întreprinderii, ne spunea 
că, chiar înainte de ini
țierea actualei acțiuni, co
lectivul „s-a ocupat de 
organizarea producției*. 
Ne desfășoară pe masă 
un plan de măsuri întins 
pe vreo 3 planșe. El 
remarca, de altfel, că 
„scăparea" acestui plan 
constă în aceea că 
nu s-a prevăzut pen
tru fiecare problemă în 
parte și eficiența eco
nomică Ca urmare a or
dinului ministrului - 
dăm textual — „noi
constituit un colectiv for
mat din 9 oameni care 
conduc mai multe subco
lective de lucru. Acestea 
vor analiza lucrarea 
țială — adică planul 
care aminteam mai 
— prevăzînd pentru
care problemă în parte și 
eficiența economică". Cu 
alte cuvinte, se iau lu
cruri vechi, se pun puțin 
la încălzit, eventual se 
completează și cu ceva 
calcule de eficiență eco
nomică și apoi se toarnă 
In forme noi.

Trebuie clar înțeles că

ESTE NECESARĂ E
LIMINAREA ELE
MENTELOR DE FOR
MALISM Șl TERCI
VERSARE

re- 
am

ini- 
de 

sus 
fie-

Se desprinde șl o altă 
tendință : plecînd de la 
tematica elaborată de mi
nister, în unele întreprin
deri s-a procedat la o fă- 
rîmițaro a forțelor în stu
dierea diferitelor proble
me. Observația de față 
am formulat-o pe baza 
constatărilor făcute la în
treprinderea „Tehnica 
nouă" din Capitală. Aici 
au fost înființate 9 subco
lective pe următoarele as
pecte : analiza capacități
lor de producție și gradul 
lor de utilizare, pregătirea 
tehnică a producției, me
tode de organizare, struc
tura organizatorică a în-

Șl A MUNCII
■ -J.”

subiect central de
preocupare în întreprinderi

I

exprima nemulțumirea că 
conducerea întreprinde
rii, care poartă răspunde
rea coordonării întregii 
acțiuni, nu și-a propus să 
fie examinate critic, apro
fundat, anumite carențe 
organizatorice mai vechi, 
care frînează obținerea 
de rezultate mai bune în 
creșterea producției și a 
productivității muncii.

Despre ce anume este 
vorba 7 Se știe că una din 
căile de sporire a pro
ductivității muncii o con
stituie lichidarea oricărui 
consum nerațional de for
ță de muncă. Or, după 
cum am putut să consta
tăm, conducerea uzinei 
nu și-a propus ca acest 
deziderat major să fie a- 
nalizat sub toate aspecte
le, pînă la cele mai mici 
amănunte. în prezent, în 
uzină există locuri de 
muncă și operații cu o 
scăzută productivitate, 
unde se Irosește, pur și 
simplu, forță de muncă. 
O asemenea operație este 
aceea de schimbare a 
dopurilor la laminorul 
duo. în loc de 12 oameni, 
cît se prevăzuse prin pro
iect, azi lucrează aici 33 
de muncitori.

întrebăm de ce se tole
rează o asemenea situație 
și de ce, cu acest prilej, 
neajunsul nu a fost luat în 
discuție ?

— Cu dispozitivul auto
mat de schimbare a dopu
rilor, care a existat inițial, 
nu se poate asigura ritmul 
de laminare la nivelul ca
pacității proiectate. De a- 
ceea am renunțat la el, ne 
spune tov. ing. VASILE 
SAV, directorul uzinei.

— Sîntem informați că 
chiar dv., cînd erați ingi- 
ner-șef, ați realizat un 
dispozitiv similar, care a 
dat bune rezultate la ex
perimentare. A funcționat 
timp de 24 de ore în rit
mul impus de sarcinile de 
plan.

Căpătăm însă asigurări 
că problema se va rezol
va (nu s-a putut preciza 
în cît timp) cu ajutorul 
specialiștilor de la Insti
tutul politehnic din Iași.

Consemnăm însă, ca 
de-a dreptul bizară, pă
rerea conducerii între
prinderii care consideră 
că perfecționarea orga
nizării muncii la acest im
portant loc de producție 
ar fi o piedică în calea 
realizării planului. Direc
torul susține că planul 
este totul, dar scapă din 
vedere că realizarea lui, 
în condiții de înaltă eco
nomicitate poate fi asigu
rată prin mai buna orga
nizare a producției și 
muncii, prin înlăturarea 
risipei de forță de mun
că, care azi menține la 
un nivel scăzut produc
tivitatea muncii 
laminor.

Tov. TOADER 
RUC, tehnician 
ținere la laminor, remarca 
că dispozitivul automat 
de schimbare a dopurilor 
poate fi utilizat cu bune 
rezultate. îi trebuie aduse 
doar cîteva perfecționări 
constructive, care nu țin 
atît de structură, cît mai 
mult de unele accesorii 
ale acestuia.

în ansamblul măsurilor 
de perfecționare a orga
nizării producției se în
scrie raționalizarea cir
cuitelor de transport, a 
deplasării și manipulării 
materiilor prime, a ma
terialelor, 
lor și produselor. Ar fi 
nedrept să afirmăm că 
asemenea probleme nu 
preocupă pe specialiș
tii uzinei. Numai că în 
ce privește înlăturarea 
unor neajunsuri din acest 
domeniu, ei se feresc să 
pună degetul pe rană. 
Un mare număr de mun-

o anumită viziune îngustă 
a unora dintre cadrele 
tehnice ale uzinei. Invo- 
cînd specificul muncii la 
laminoare, aceștia refuză

CONCEPUT 
STUDIILE CARE 
ÎNTREPRIND SĂ 
MITA TOCMAI 
CESTE IMPORTAN
TE LATURI.

în secția

HANCE- 
de între-

semifabricate-

CA 
SE 
O- 
A-

STUDIILE SĂ VIZEZE
PERFECȚIONAREA
CALITATIVĂ, STRUC
TURALĂ, A ÎNTREGII
ACTIVITĂȚI DE PRO-
DUCȚIE

în cursul anchetei am 
mers în multe întreprin
deri unde esența actualei 
acțiuni privind organiza
rea producției și a muncii 
a fost just înțeleasă, cre- 
îndu-se în consecință pre
mise pentru buna ei des
fășurare. Bunăoară, la U- 
zinele Chimice Române 
din Capitală, după ce au 
fost precizate principalele 
direcții în care trebuie 
orientată acțiunea de per
fecționare a organizării 
producției și muncii, ți- 
nînd seama de specificul 
întreprinderii, au fost con
stituite patru subcolective 
de lucru pe probleme 
cum ar fi : organizarea 
conducerii întreprinderii, 
organizarea
utilizarea rațională a for
ței de muncă și normarea 
muncii. In alcătuirea pla-

producțiel,

nurilor de lucru s-a avut 
în vedere ca problemele 
complexe să fie abordate 
încă acum, la începutul 
acțiunii. Pentru elementele 
de organizare care-și pot 
găsi o rezolvare imediată, 
s-a avut în vedere ca ela
borarea măsurilor de per
fecționare să se facă cu 
maximum de operativita
te. Bunăoară, de pe acum 
s-a încheiat studiul pri
vind încărcarea capacită
ților de producție pentru 
amestecurile albe și colo
rate. Mult avansată este 
și analiza capacităților de 
calandrare pentru foi de 
cauciuc și țesături calan
drate. Pentru toate pro
blemele cuprinse în plan 
s-au prevăzut termene 
mobilizatoare.

Am avut și prilejul să 
constatăm că unor con-

actuala acțiune nu este 
nicidecum o „continuare* 
a ceea ce s-a mai făcut. 
Fără îndoială, în toți 
anii construcției socialis
te, întreprinderile din țara 
noastră au cunoscut un 
proces de îmbunătățire a 
organizării producției și 
a muncii.

DE ASTĂ DATĂ, 
STUDIILE CE SE ÎN
TREPRIND TREBUIE 
SĂ VIZEZE O PER
FECȚIONARE CALI
TATIVA, STRUCTU
RALĂ, A ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI DE PRO
DUCȚIE A ÎNTRE
PRINDERILOR, RIDI
CAREA EI LA UN NI
VEL CALITATIV SU
PERIOR PRIN ATIN
GEREA UNOR INDI
CATORI ECONOMICI 
ÎNALȚI. PARTIDUL 
CERE CA ÎN FIECA
RE ÎNTREPRINDERE 
SĂ FIE ANALIZATE 
METODIC, APRO
FUNDAT, FOLOSIN- 
DU-SE CRITERII RI
GUROS ȘTIINȚIFICE 
DE CALCUL ȘI COM
PARARE, PRINCIPA
LELE ASPECTE LE
GATE DE ORGANI
ZAREA PRODUCȚIEI 
ȘI A MUNCII. PE A- 
CF.ASTĂ BAZĂ SĂ 
FIE ELABORATE 
PLANURI CONCRETE 
DE MĂSURI PENTRU 

PERFECȚIONAREA
ACESTEIA, ÎN FUNC
ȚIE DE CONDIȚIILE 
SPECIFICE ALE FIE
CĂREI ÎNTREPRIN
DERI. NICI UN MO
MENT NU TREBUIE 
SCĂPATĂ DIN VEDE
RE EFICIENTA ECO
NOMICA A UNEIA 
SAU ALTEIA DINTRE 
SOLUȚIILE PROPUSE 
DE PERFECȚIONARE 
A ORGANIZĂRII 
PRODUCȚIEI ȘI A 
MUNCII, CARE SĂ 
CONDUCĂ LA CREȘ
TEREA PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII, LA 
REDUCEREA CHEL
TUIELILOR DE PRO
DUCȚIE ȘI SPORI
REA RENTABILITĂ
ȚII.

trepiinderii, analiza regu
lamentului de funcționare 
a întreprinderii, califica
rea și ridicarea pregătirii 
profesionale, analiza miș
cării și manipulării mate
rialelor, organizarea și ur
mărirea producției, calita-

tea normelor. în toate a- 
ceste subcolective sînt 
cooptați 31 de economiști, 
ingineri, tehnicieni care, 
în paralel cu sarcinile lor 
de serviciu, se ocupă și 
de cele privind organiza
rea producției și a muncii.

Tot aici am remar
cat și un alt aspect : re
zolvarea unor laturi / de 
reală importanță pentru 
perfecționarea organizării 
producției și muncii sînt 
împinse spre sfîrșitul eta
pei. Bunăoară, îmbunătă
țirea fluxurilor tehnologice 
de fabricație, reorganiza
rea transportului uzinal, 
elaborarea propunerilor 
de îmbunătățire a calității 
normelor, au stabilite în 
grafice termene de înche
iere a studiilor apropiate 
de data încheierii acțiu
nii. Alte elemente poartă 
amprenta unor veritabile 
studii de durată și nicide
cum a unor probleme ce 
se impun a fi soluționate 
de urgență. Iată un aspect 
al acțiunii care nu trebuie 
scăpat din vedere de fo
rurile de resort din minis
tere, acum, la începutul 
acțiunii.

în alte unități — bună
oară la întreprinderea 
mecanică Roman — exis
tă și tendința de a amina 
începerea acțiunii pe mo
tivul că nu există suficien
te date comparative din 
străinătate privind unii 
parametri ai producției. 
E adevărat, aceasta e 
realitatea, dar trebuie 
precizat un lucru. In fie
care fabrică și uzină au 
fost aduse mașini, utilaje 
și instalații noi. Atunci 
cînd s-au importat, spe
cialiștii le-au cunoscut 
performanțele de lucru. 
Deci ei au elemente clare 
de comparație, știu spre 
care anume nivele trebuie 
să se tindă. Aici, în nici 
un fel nu se justifică aș
teptarea și tergiversarea 
în începerea studiilor.

Se constată și altfel de 
situații. După cum ne sem
nalează tov. ing. TRAN
DAFIR COCÎRLĂ, secretar 
al Comitetului regional Ba
nat al P.C.R., în unele uni
tăți industriale — ca Uzi
na constructoare de ma
șini Reșița, întreprinderea 
„Banatul" Timișoara și 
altele — s-au depășit ter
menele indicate pentru 
prelucrarea tematicii și a 
formării de colective care 
să coordoneze acțiunea. 
De la Comitetul regional 
Galați al P.C.R. aflăm că, 
la „Progresul* Brăila și 
Fabrica de confecții Foc
șani, activitatea colective
lor de organizare științifi
că a producției și a mun
cii nu este privită cu a- 
tenția necesară. La în
trebarea dacă tematica 
primită din partea minis
terelor este corespunză
toare sau trebuie îmbună
tățită, directorii celor două 
întreprinderi au dat răs
punsuri evazive, de fapt, 
în necunoștință de cauză.

fost amînată pentru a 
doua zi dimineața.

— Da, trebuie să abor
dați ceea ce este mai im
portant pentru uzină, con
chide delegatul direcției 
generale, ing. Victor Dan 
Ojog. Și sculîndu-se de la 
masă, adaugă : „Pe mine 
mă scuzați. Am tren la trei 
și jumătate".

Am trecut a doua zi pe 
la uzină să ne informăm 
asupra căror probleme 
s-a oprit în ultimă instan
ță conducerea întreprin
derii. Din păcate n-am a- 
vut ce afla. Alte preocu
pări distrăseseră atenția 
celor de aici. Așa că la 
întreprinderea mecanică 
din Roman „startul" în ac
țiunea de organizare a 
producției și muncii a fost 
amînat cu încă cîteva zile. 
Se desprinde cît se poate 
de clar că un ajutor, de 
genul celui acordat de 
ing. Ojog, nu este de 
mare folos colectivului. 
Pentru ca să-i spună con
ducerii întreprinderii că 
trebuie să se ocupe de 
problemele principale, nu 
era necesar să se depla
seze de la București. In
dicația aceasta se regă
sește și în tematică. Este 
o probă elocventă de for
malism.

Acesta nu este un caz 
singular. După cum ne 
semnalează ing. ALEXAN
DRU CRIȘAN — șeful sec
ției economice a comitetu
lui regional Maramureș al 
P.C.R. — delegatul Minis
terului Economiei Fores
tiere pentru C.I.L. Sighetul 
Marmației a plecat din 
regiune de peste o săptă- 
mînă. Pînă la 29 martie 
a.c. el nu revenise încă. 
Considerăm că probleme
le ce se ridică la combi
nat incumbă un sprijin 
plin de răspundere din 
partea ministerului și re
clamă prezența delegatu

lui acestuia pentru un 
timp mai îndelungat. Tov. 
ing. MARIN DECU — șeful 
secției economice a Co
mitetului regional Brașov 
al P.C.R. — ne sesizează, 
de asemenea, că la cîteva 
zile după consfătuirea 
care a avut loc la nivel 
regional, în nici una din 
cele 12 întreprinderi eta
lon nu se mai găsea vre
un reprezentant al minis
terelor de resort.

ESTE POSIBIL ȘI 
PRACTICA ARATĂ 
CĂ, ÎN UNELE CA

ZURI. ÎN ÎNTREPRIN
DERI POT SĂ EXIS
TE ÎNȚELEGERI LI
MITATE, VIZIUNI 
MAI ÎNGUSTE ÎN 
ABORDAREA PRO
BLEMEI,OR DE OR
GANIZARE SUPE
RIOARĂ A PRODUC
ȚIEI. OR, ESTE TOC
MAI SARCINA MI
NISTERELOR DE A 
ASIGURA COLECTI
VELOR CREATE ÎN 
ÎNTREPRINDERI UN 
SPRIJIN DIRECT, E- 
FICIENT SPRE A LE 
LĂRGI ORIZONTUL 
DE CUPRINDERE ȘI 
ÎNȚELEGERE A CEEA 
CE ESTE ESENȚIAL 
ÎN ACEASTĂ ACȚIU
NE. A LE ORIENTA 
SPRE STUDIEREA SI 
STABILIREA DE SO
LUȚII SI MĂSURI 
CARE SĂ PERMITĂ 
ATINGEREA UNOR 
INDICATORI TEH-

NICO-ECONOMICI 
ÎNALȚI, LA NIVELUL 
CELOR MAI BUNE 
REALIZĂRI PE PLAN 
MONDIAL. DE A- 
CEEA. DELEGAȚII 
DIN PARTEA DIREC
ȚIILOR GENERALE 
TREBUIE SĂ ÎNȚE
LEAGĂ CĂ ROLUL 
LOR NU ESTE ACE
LA DE INSPECTORI, 
CI DF, SPRIJINITORI 
DIRECTI AI COLEC
TIVELOR DE ORGA
NIZARE CONSTITUI
TE ÎN ÎNTREPRIN
DERI.

DIRECȚIA GENE
RALĂ ARE DOAR
ROLUL DISPECERU
LUI DE MATERIAL
DOCUMENTAR?

ESTE ORIENTAT
SPRIJINUL MINIS
TERELOR ÎN DIREG
ȚIELE

9■
CONDUCEREA PAR

TIDULUI A STABI
LIT CA CENTRUL DE 
GREUTATE AL STU
DIILOR PRIVIND 

PERFECTIONAREA 
ORGANIZĂRII pro
ducției ȘI MUNCII 
SA FIE ÎN UNITATEA 
INDUSTRIALĂ, ÎN 
ÎNTREPRINDE
RE. DECI, O MARE 
RĂSPUNDERE PEN
TRU REUȘITA AC
ȚIUNII REVINE CON
DUCERII ÎNTRE
PRINDERII. CU NI
MIC MAI SCĂZUTĂ 
NU ESTE ÎNSĂ RĂS
PUNDEREA FORURI
LOR DE RESORT 
DIN MINISTERE.

întrebare se pune în
efi- 
pe

O 
mod firesc : cît de 
cient este sprijinul 
care acestea îl dau con
ducerilor de întreprinderi 
acum, la demararea ac
țiunii 7

La întreprinderea meca
nică Roman am ajuns toc-

HOTĂRÎTOA

mal în momentul cînd, în 
prezența delegatului Di
recției generale de ma- 
șini-unelte din Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini, se discuta pla
nul de lucru defalcat pe 
subcolective. Măsurîn- 
du-se timpul necesar pen
tru studierea fiecărei pro
bleme trecute în plan, a 
rezultat că sînt necesare 
circa 18 000 de ore, echi
valente cu munca a 33 
de oameni pe o durată de 
90 de zile.

— Trebuie să renunțăm 
la unele din problemele 
propuse și să ne concen
trăm doar asupra celor 
mai importante — preci
zează tov. ing. VIRGIL 
BOGZA, directorul între
prinderii. Urmează apoi 
un schimb de păreri între 
cei de față la discuție, 
dar nu se ajunge la nici 
un rezultat. Dezbaterea a

După cum se știe, mi
nisterele au avut sarcina 
să adapteze tematica de 
desfășurare a acțiunii la 
specificul ramurilor și 
subramurilor de producție 
și să transmită întreprin
derilor, o dată cu aceasta, 
indicațiile metodologice 
necesare. În cursul an
chetei am urmărit și a- 
cest aspect. Ce am con
statat ? La uzina „Venti
latorul" din Capitală, răs
foind setul cu indicații 
metodologice privind ana
liza diferitelor probleme, 
ești tentat să crezi că in
dicațiile se referă la în
treprinderile constructoa
re de mașini agricole, așa 
cum scrie cel puțin pe an
tetul adresei care le înso
țește. Surpriză 1 La orice 
alt fel de întreprindere se 
referă, dar nu și la cele 
amintite. Cîteva indicații : 
referindu-se la modul de 
exprimare a produselor 
prin unități etalon se ara
tă cum se procedează la 
produsul placaj ; pentru 
compararea nivelului pro
ductivității muncii între 
întreprinderi se indică ca 
model fluxul de fabricație 
al unei țesătorii de bum
bac.

Cum s-a ajuns la aceas
tă paradoxală situație 7 
Cei din serviciul de orga
nizare a producției din 
Direcția generală de ma
șini agricole din M.I.C.M. 
s-au mulțumit să prindă 
pe setul de materiale do
cumentare cîte o adresă 
prin care adaugă : „în 
completarea tematicii —

și ea ultragenerală (adău
girea ns.) — transmisă de 
noi vă înaintăm pentru 
documentare următoarele 
indicații metodologice*. 
Și urmează o întreagă 
listă. Se vede clar că ser
viciul respectiv din direc
ția generală amintită s-a 
transformat, pur și simplu, 
într-un curier. Tovarășii 
de aici s-au mulțumit să 
primească materialul do
cumentar de la Comitetul 
de Stat pentru problemele 
Organizării Muncii și 
Producției și ale Salariză
rii — și să-l expedieze a- 
poi întreprinderilor. Con
ducerea ministerului tre
buie să remedieze neîn- 
tîrziat asemenea practici 
birocratice, denotind co
moditate cît și o evidentă 
lipsă de răspundere.

PENTRU SUCCE
SUL ACȚIUNII, TRE
BUIE EXTIRPATĂ 
CONCEPȚIA CĂ, DE 
VREME CE STUDIILE 
AU CA TEREN PRIN
CIPAL ÎNTREPRIN
DEREA, MINISTERE
LE SE POT COMPLA
CE ÎNTR-O POZIȚIE 
DE EXPECTATIVĂ, 
DE SIMPLU FURNI
ZOR DE MATE
RIAL DOCUMENTAR. 

ÎNTREPRINDERILE 
TREBUIE SĂ PRI
MEASCĂ DE LA MI
NISTERE UN SPRI
JIN SISTEMATIC ȘI 
EFICACE, ORIEN
TĂRI JUDICIOASE 
CARE SĂ POATĂ FI 
APLICATE LA CON
DIȚIILE CONCRETE 
ALE FIECĂREIA.

Acțiunea inițiată de partid pentru per
fecționarea organizării producției și a 
muncii în toate întreprinderile industria
le este o acțiune de mare amploare și 
complexitate și, de aceea, desfășurarea 
ei în cele mai bune condiții trebuie privi
tă cu întreaga răspundere de toate con
ducerile ministerelor și întreprinderilor 
din subordinea lor. Organizarea pe baze 
științifice a producției și a muncii este 
o cerință obiectivă, dictată de progresul 
tehnic contemporan, de sarcinile mari, 
calitativ superioare, care stau în fața e- 
conomiei noastre naționale în etapa de- 
săvîrșirii construirii socialismului.

Este o obligație de prim ordin a tu
turor ministerelor, organelor și organi
zațiilor de partid de a asigura toate con
dițiile pentru buna desfășurare a acestei 
acțiuni, de a interveni fără întîrziere 
pentru înfrîngerea inerției și formalis
mului care se manifestă pe alocuri, de a 
stimula inițiativa colectivelor constituite 
în întreprinderi, îndreptînd activitatea 
lor spre studierea și adoptarea celor mai 
bune soluții și modalități de organizare 
a producției și a muncii, concretizate în 
măsuri eficiente.

Anchetă realizată de loan ERHAN, 

cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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constituie 
însemnate
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apologiei puncte de vedere
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AUTOPERFECJIONAREA

atitudi-
1

(Urmare din pag. I)

de 
în

dezbată 
comple-

modernista re- 
cultura noastră 
un moment ce 
și nici nu tre-

muncă. Zestrea, mai mult 
puțin voluminoasă, de cu- 
descriptive, depinde în a- 
de factorul individual.

de Victor SAHINI 
membru corespondent 

al Academiei Republicii Socialiste 
România

Ifc.......... --■■■............ .... .............................. ..

Aurel MARTIN

teatre
e Teatrul de operă și balet: SEARĂ VIENEZĂ —
19.30, (la Sala Palatului) : BĂRBIERUL DIN SE
VILLA — 19,30.
8 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
MARCO POLO — 19,30.
0. Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia).: RĂZVAN ȘI VIDRA — 15, MARIA STUART 
— 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : PROCESUL HORIA —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : TOȚI 
FIII MEI (spectacol prezentat de Teatrul de stat 
din Arad) — 16 ; 20, (sala Studio) : SONET PEN
TRU O PĂPUȘA — 20.
® Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19 30. 
G Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 9,30, CEI TREI MUȘCHETARI —
15.30.
® Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN 
HELEM • — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
e Teatrul sătiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
o Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI (pre
mieră) — 19,30.

16,45 — Mmi-baschet. Transmisie de Ia Sala Flo- 
reasca.

17,00 — Repriza a Il-a a întîlnirii de baschet fe
minin dintre echipele României și Austra
liei.

17.30 — Pentru cei mici : Ala-Bala.
17.50 — Pentru tineretul școlar : Balade și legen

de : „Vînătoarea Iui Dragoș". Prelucrare 
după povestirea lui Dumitru Almaș.

18,10 — Cupa campionilor europeni la volei mas
culin. întilnirea dintre echipele Rapid 
București și Ruda Hvezda Praga.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,57 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Orașele muzicii : Varșovia. Emisiune de 

George Sbârcea.
20.30 — Telecronica economică.
21,00 — Filmul artistic : „Lumina verde".
22.30 — Panoramic.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

Mișcarea 
prezintă în 
interbelică, 
nu poate fi
buie ignorat. Este un feno
men ce a exprimat anumite 
tendințe în domeniul artei 
și literaturii, avînd, uneori 
sensul unei atitudini de 
frondă. Ceea ce explică și 
apartenența, pentru un 
timp, la această orientare a 
unor scriitori și artiști de 
valoare, mareînd un mo-

. rețff..

ment de căutări în activita
tea lor.

Astăzi, în paginile unor 
publicații apar texte, amin
tiri, articole menite a-1 in
forma pe cititor asupra con
ținutului și colaboratorilor 
unor reviste ca unu, 75 
H.P., Integral ș.a. Se pare 
însă că nu întotdeauna spi
ritul în care e discutat un 
fenomen atît de complex și 
de contradictoriu ca moder
nismul, unghiul din care 
acesta e interpretat, locul ce 
i se acordă în dezvoltarea 
artei și literaturii românești 
este pe deplin științific, co
respunde realităților isto
rice și estetice. Pentru că, 
în unele din aceste articole 
tendința nu e de a realiza 
o imagine analitică a lucră
rilor discutate, ci de a face 
apologia lor, de a le judeca 
într-un mod unilateral.

Ocupîndu-se, de pildă, în
tr-un articol entuziast,, ti
părit în „Amfiteatru" (nr. 
2) de „ideile-manifest al 
(sic !) revistelor de avan
gardă literară și plastică în 
România", Ileana Bratu îm
brățișează tocmai o atare 
poziție necritică. Extrăgînd 
citate din textele programa
tice apărute în 75 H.P. sau 
Integral, încercînd și o si
tuare a modernismului în 
epocă, autoarea se strădu
iește să acrediteze impresia 
că rolul avut de mișcare a 
fost printre cele mai impor
tante, că principiile formu
late în respectivele mani
feste au avut funcție de 
ferment, că „pictori, dese
natori, scriitori — căci nu 
se poate rupe activitatea li
terară <Je cea plastică — 
visînd prestigiul modern al 
artei românești, erau pio- • 
nierii mesajului adresat 
noului secol de aici ori de 
aiurea, acestui secol fasci
nant de viteză și ritm, secol 
incendiar, exploziv, sintetic, 
neconformist", că „acumu
lările de nonconformism vor 
dezlănțui în unu adevărata 
revoltă socială".

Ce-i drept, nu li se poate 
contesta unora din avangar
diști nici inteligența crea
toare, nici fantezia, nici 
nonconformismul. Numai 
că aceasta nu e decît o la
tură a fenomenului și nici 
ea pe de-a-ntregul scutită 
de adînci contradicții. Căci 
o cercetare imparțială ne 
relevă că, de fapt, revolta 
era, în genere, anarhică, 
lupta împotriva prejudecă
ților îmbrăca nu o dată for-

Broderie în lemn. (La secția de sculp
tură a școlii populare de artă din 

Bacău)
Foto : R. Costin

întoarcerea
din turneu

După un turneu de aproape două 
săptămîni în Uniunea Sovietică, or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu" s-a îna
poiat marți în Capitală. Muzicie
nii români au susținut șapte con
certe în orașele Riga, Leningrad, 
Tallin și Moscova. Sub conducerea 
dirijorilor Mircea Basarab și Mir
cea Cristescu, orchestra a prezen
tat lucrări de Mozart, Beethoven, 
Schumann, Liszt, Ravel, Ion Dumi
trescu și Liviu Glodeanu. Soliștii 
concertelor au fost violonistul Mi
hai Constantinescu și pianistul 
Alexandru Demetriad.

(Agerpres)

mele negării valorilor tra
diționale, neconformismul 
avea rădăcini individualiste, 
iar frazele ce preconizau 
răsucirea interesului spre 
societate erau subminate de 
cultul eului hipertrofiat, de 
pledoaria pentru descătușa
rea vieții instinctuale, de a- 
tenția acordată anormalului, 
stărilor patologice, dezechi
librului psihic, fiziologicu
lui, iraționalului și ilogicu
lui. Departe de a avea țe
luri limpezi, realmente 
constructive, capabile să

puneau ca individualități de 
prim ordin, receptive la 
nou, stau mărturie.

Toate aceste adevăruri (și 
multe altele) îndreptățesc o 
interpretare substanțial mai 
critică a modernismului de- 
cît cea care prezidează ar
ticolul discutat mai sus. Ar 
fi de dorit ca exemplul să-1 
dea chiar unii din vechii 
lui animatori. De pildă, 
Sașa Pană, excelent cunos
cător al mișcării pe care 
amintirile sale (ne gîndim 
la cele publicate în nr. 3 al

DINCOLO DE FORMULE
descifrați captivanta
poezie a

La ora actuală se poate afirma 
că nu există ramură a activității 
umane care să nu fie tributară chi
miei prin materialele pe care le uti
lizează. Datele statistice vin în 
sprijinul acestei afirmații. Astfel, 
s-a calculat că, pe plan mon
dial, în medie la fiecare 5 mi
nute se sintetizează un compus 
nou, iar din cele circa 35 000 de pe
riodice științifice cîte văd lumina 
tiparului, circa 10 000 consemnează 
rezultate din domeniul chimiei, 
tehnologiei și ingineriei chimice. 
Numărul de lucrări și patente din 
domeniul chimiei a crescut de la 
14 000 în 1909, la 127 000 în 1960, 
mareînd în cursul acestei jumătăți 
de secol o sporire de peste 4 ori a 
numărului mediu 
tere. Și la noi, în efortul de in
dustrializare socialistă a țării s-a 
rezervat chimiei un loc de prim 
ordin, fapt datorat în măsură în
semnată și resurselor naturale de 
care dispunem.

Dezvoltarea rapidă și multilate
rală a chimiei ridică numeroase 
probleme atît specialiștilor din cer
cetare și industrie cît și cadrelor 
didactice.

Dintotdeauna, începînd de la cla
sele școlii generale, ale liceului și 

în 
în

anual de creș-

pînă la cursurile universitare, 
studiul chimiei — respectiv, 
predarea ei — s-a operat cu o sea
mă de principii și formule gene
rale, utilizînd date experimentale și 
teoretice, avîndu-se ca obiectiv 
principal însușirea unui noian de 
date, reținerea (adesea memorarea) 
formulelor și reacțiilor chimice, de
scrierea unor procese și fenomene. 
De multe ori această acumulare de

chimiei moderne?

reunească sub același steag 
al luptei pentru nou pe 
scriitorii și artiștii cei mai 
reprezentativi ai epocii, 
mișcarea avangardistă a 
avut un caracter de frondă, 
cu implicații nihiliste, fără 
un ecou larg în epocă. 
Creație a unor grupuri res- 
trînse, cultivînd o artă o- 
rientată spre ezoterism și 
formalism, prin definiție 
greu accesibilă, ea a jucat, 
practic, un rol minor, ne
găsind în cititori ecoul 
scontat. Revolta socială, a- 
supra căreia insistă unii 
dintre apologeții ei, a cu
noscut mai ales forma te
ribilismului, a epatării, a 
exhibiționismului, și a fost 
receptată ca atare. Iubitorii 
de frumos și de adevăr des
prindeau în schimb revolta, 
atitudinea critică, nemulțu
mirea socială și visul de 
dreptate în cărțile lui Re- 
breanu, Bacovia, Sadovea- 
nu, Arghezi, Camil Petres
cu, în reportajele lui Geo 
Bogza, pamfletele lui Za- 
haria Stancu, Tudor Teodo- 
rescu-Braniște, în scrierile 
lui Sahia. Cît despre înnoi
rile de natură estetică sta
tuate de unul sau altul din
tre teoreticienii avangardis
mului și experimentate zgo
motos în paginile publica
țiilor de orientare extremis
tă, ele n-au cunoscut, la 
rîndu-le, în marea lor ma
joritate, împliniri artistice 
relevabile. Așa se explică 
de ce critici de largă re
ceptivitate ca E. Lovinescu 
și G. Călinescu nu acordă 
în epocă mișcării decît 
însemnătate secundară, 
fapt, efortul de înnoire 
expresiei, de lărgire a 
ziunii și a perspectivei 
consonanță cu evoluția 
rească a literaturii noas
tre, se materializa, în for
me de indubitabilă origina
litate, în opera unor crea
tori ce nu aparțineau nici 
unuia din curentele avan
gardiste, ci se considerau, 
dimpotrivă, continuatori le
gitimi ai înaintașilor. Poe
ziile lui Arghezi, Blaga, 
Barbu, Philippide, proza lui 
Camil Petrescu și a Horten
siei Papadat-Bengescu, pîn- 
zele lui Petrașcu, Pallady, 
Șirato, ca să citez doar cî
teva din numele ce se im-

„Amfiteatrului"), ca și în
semnările inserate în alte 
reviste, ni-1 descoperă ca 
depozitar al unor informații 
de incontestabil interes. 
Perspectiva din care sînt 
redactate este însă, din pă
cate, cu totul subiectivă. 
Discutabile sînt, sub aspec
tul interpretării, și fișele de 
istorie literară consacrate 
de Ion Bălu (în „Viața ro
mânească") unor reviste ca 
unu, Radical, Punct, Inte
gral. Evitînd o dezbatere 
ideologică esențială pe mar
ginea programului, îndeob
ște confuz, al respectivelor 
periodice și a conținutului 
textelor promovate de aces
tea, ocolind, deci, o încer
care de clarificare a pro
blemelor și de decantare a 
laturilor contradictorii, de

fixare a locului real ocupat 
de cutare sau cutare iniția
tivă în peisajul literar al e- 
pocii, el nu oferă cititorilor 
neavizați instrumentul de 
referință necesar, ci se măr
ginește la un simplu inven
tar necritic.

O mișcare se impune prin 
valorile pe care le afirmă, 
prin operele pe care le rea
lizează. Cîte din poemele, 
schițele înserate în Inte
gral, unu, Alge, Punct etc., 
gîndite și construite după 
preceptele dadaiste, supra
realiste, futuriste, pictopoe- 
tice, constructiviste, rezistă 
timpului ? Cîte dintre ele 
au devenit un bun spiritual 
înscriindu-se în patrimo
niul culturii noastre ? îm
prejurarea că, mai devreme 
sau mai tîrziu, cei mai 
reprezentativi scriitori și 
artiști ai avangardismului 
au părăsit aceste poziții es
tetice preferind (nu puțini) 
o artă socială angajată și 
care le-a deschis în mod 
efectiv posibilitatea înflori
rii talentului lor mi se pare 
a fi extrem de semnifica
tivă.

A privi, în asemenea con
diții, modernismul ca o 
mișcare ce merită doar a- 
plauze, mi se pare a ab
dica de la cîteva din în
datoririle capitale ale isto
ricului literar : judecarea 
obiectivă a fenomenului 
prezentat, interpretarea lui 
justă, fixarea lui în coordo
natele epocii, la scara va
lorică reală, cu rosturile, 
cauzele, consecințele lui a- 
devărate. Desigur în limi
tele unui articol nu ne-am 
propus să epuizăm întreaga 
problematică legată de a- 
ceste reviste ci să semna
lăm cîteva tendințe de dis
cutare simplificatoare a 
unor curente contradictorii. 
Revistele de specialitate au 
desigur datoria să 
fenomenul. în toată 
xitatea lui.

Unilateralitatea,
nea apologetică, abandona
rea criteriilor științifice nu 
pot duce niciodată la for
mularea unor concluzii co
respunzătoare.

La filiala lași a Institutului de chimie macromoleculară 
„Petru Poni“ al Academiei

Foto : Agerpres
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noțiuni — mai mult sau mai puțin 
explicate de profesor și înțelese 
logic de elevi sau studenți — lăsa 
cu totul în umbră acea bogăție de 

, semnificații și de principii teore
tice, filozofice, de esență a feno
menelor, care se găsesc dincolo de 
formulele și ecuațiile chimice. E- 
coul acestui mod de a privi preda
rea chimiei se mai întîlnește, e 
drept, din ce în ce mai rar, și în 
zilele noastre.

în fond și astăzi ne folosim de 
aceleași noțiuni, cu un conținut 
evident îmbogățit. însă datorită atît 
considerabilei acumulări de cunoș
tințe în domeniul chimiei, cît și in- 

■ tervenției tot mai accentuate a fi
zicii și matematicii în acest dome
niu, profilul însuși de predare al 
chimiei a fost modificat și trebuie 
să fie încă • reconsiderat. cu mai 
multă hotărîre și clarviziune.

Contactul strîns al chimiei cu o 
serie de alte științe ale naturii im
pun asocierii la noțiunile sale spe
cifice a unor cunoștințe din dome
nii de tangență 1 fizică, matema
tică, biologie, geologie etc. Acest 
deziderat se poate realiza, firește, 
gradat. în liceu o asemenea îmbi
nare de cunoștințe ar fi potrivit să 
se concretizeze în probleme și exer
ciții, în lecții demonstrative de la
borator etc. — acestea avînd o 
greutate mai mare decît pînă acum 
în programa școlară; o pregătire 
mai profundă în capitolele funda
mentale ale chimiei și în capitole 
adiacente ale acestor domenii reve
nind, pe drept, studiilor universi
tare. După părerea mea, ponderea 
pe care o ocupă (sau ar trebui să 
o ocupe) în pregătirea chimiștilor 
cunoștințele de matematică și fizică 
experimentală și teoretică necesită 
o creștere mai accentuată, tocmai 
pentru a da posibilitate viitorilor 
specialiști să înțeleagă și mai ales 
să țină pasul în cursul anilor de 
profesie cu progresul științei.

în vremea noastră, ținerea la cu
rent a manualelor și cursurilor de 
chimie descriptivă cu ceea ce s-a 
adăugat nou la patrimoniul acestei 
discipline nu mai poate fi înțeleasă 
ca o simplă însumare de fapte. 
Timpul de studiu, capacitatea de 
lectură și memorare — limitate — 
ale elevilor și studenților contrazic 
acest punct de vedere, pentru a nu 
ajunge la o programă încărcată, 
voluminoasă, la o densitate a no
țiunilor care creează pericolul par
curgerii și însușirii lor superficiale. 
Profesorii care lucrează în acest do
meniu ar putea da nenumărate e- 
xemple în această privință. Firul 
director al predării trebuie să-1 
constituie înțelegerea fizico-chi- 
mică a fenomenelor pe care Se ata
șează cunoștințele descriptive. E- 
fortul depus de cel care studiază 
chimia, concentrat spre înțelegerea 
faptelor și nu spre memorizarea lor, 
face ca ceea ce-i rămîne după 
parcurgerea orelor de curs, labora
tor, seminar, studiu individual, a- 
plicație practică să fie, în primul 
rînd, tehnica activității intelectuale 
în acest domeniu al științelor na
turii, cunoașterea a ceea ce este 
fundamental. Pe această cale vor 
fi dezvoltate și acele calități speci
fice, absolut necesare oricărui chi
mist: puterea de observație, capa
citatea de adaptare și utilizare va
riată, originală, a cunoștințelor la 
locul de 
sau mai 
noștințe 
cest caz

Și-a dovedit lipsa de eficiență și 
o altă extremă în predarea chimiei 
— „modernizarea" cu orice preț — 
cînd cel care învață este pus, fără 
pregătirea prealabilă necesară în
țelegerii, în fața unor explicații ba
zate pe argumente necunoscute sau 
de care a fost informat' în mod 
fragmentar. Desfășurarea rațională , 
a procesului de predare a chimiei 
presupune urmărirea, cu perseve
rență a înlănțuirii strict logice a 
faptelor și acumularea pe această 
bază a cunoștințelor de chimie des
criptivă. Ceea ce se afirmă din ce 
în ce mai mult ca necesar în învă
țămîntul superior, în pregătirea 
specialiștilor în acest domeniu, este 
capacitatea de a înțelege și aborda 
o problemă (cu originalitate, în 
măsura posibilului), abilitatea de a 
se orienta repede într-un caz con
cret. De asemenea, cunoașterea as
pectului economic și înțelegerea 
problemelor industriei sînt esen
țiale atît pentru chimistul din uzină 
cît și pentru cel din cercetare și 
din învățămînt.

Mi se pare interesant de mențio
nat că, pentru elucidarea și rezol
varea în practică a unora dintre 
problemele expuse sumar aici, pe 
plan mondial activează numeroase 
grupuri de studiu și comisii națio
nale și internaționale ; s-au exami
nat și propus o serie de modalități 
practice. Astfel, în învățămînt s-au 
făcut experimente pedagogice în 
utilizarea testelor, a instruirii pro
gramate liniare sau ramificate, a 
emisiunilor de radio și televiziune, 
a filmului. S-a urmărit tratarea 
chimiei ca un întreg, căutînd să se 
cuprindă, pe cît posibil, la un loc 
cunoștințe de chimie anorganică,

organică și fizicală, au fost organi
zate școli-model pe lingă universi
tăți, s-a urmărit tratarea diferen
țiată, după auditoriu, a materialu
lui. Chimia este o știință în care 
experimentul are un rol deosebit 
de important și de aceea în vederea 
dezvoltării sistematice a relațiilor 
dintre experiment și teorie au fost 
elaborate manuale în care unele 
probleme sînt formulate și discu
tate pe larg, altele sînt numai for
mulate, așteptîrid rezolvare, (cîteva 
sînt prezentate cu unele puncte lă
sate voit neclare) — totul pentru a 
stimula gîndirea critică a elevilor 
și studenților, a dezvolta tehnica 
exercițiului mintal, a le promova 
și susține curiozitatea, a provoca 
discuții clarificatoare. Au loc semi- 
narii, școli de vară, cursuri de ac
tualizare a cunoștințelor chimiști- 
lor care predau sau care lucrează 
în domeniul productiv, se elabo
rează lucrări pentru a fi folosite de 
cei care predau la diferite nivele, 
s-a organizat o rețea de diferite 
institute și publicații destinate do
cumentării.

Și la noi, problema perfecțio
nării predării chimiei în școli, a 
îmbunătățirii pregătirii cadrelor de 
specialitate au făcut obiectul a nu
meroase dezbateri inițiate de foru
rile de învățămînt. Unele progrese 
s-au înregistrat în alcătuirea pro
gramelor și manualelor, în elabo
rarea literaturii de specialitate ș.a. 
fără însă să putem afirma că n-ar 
fi loc pentru mai bine.

Aș vrea să mai semnalez și unele 
aspecte legate de perfecționarea 
pregătirii acelora care lucrează în 
domeniul chimiei. Socotesc că ne
cesitatea unei forme de învățămînt 
post-universitare în domeniul chi
miei apare cu claritate mai cu sea
mă dacă se are în vedere că, în- 
tr-o măsură sporită în raport cu 
alte științe ale naturii, numeroase 
din realizările acesteia intră în uti
lizarea curentă, își fac loc în pro
gramele analitice și trebuie preda
te cu competență. Există în această 
direcție unele premise: cursuri de 
specializare, școli de vară pentru 
profesori, organizate de Societatea 
de științe fizice și chimice, confe
rințe informative, cursuri de per
fecționare a cadrelor didactice, li
teratură de informare științifică ge
nerală etc., a căror eficacitate este 
însă uneori destul de aproximativă. 
Organizarea de către universități a 
învățămîntului post-universitar ar 
presupune o serie de măsuri pen
tru a asigura cadrul și condițiile 
necesare (concurs de admitere, scoa
terea din producție pe o anumită 
perioadă, examen de încheiere, a- 
vantaje în raport cu rezultatele ob
ținute la aceste cursuri). O altă 
măsură care ar putea contribui la 
ridicarea nivelului de predare 
fi, după părerea mea, 
participării profesorilor 
din licee la doctorat.

Cercetarea științifică 
preocuparea unei părți 
a chimiștilor, a celor din laboratoa
rele avînd această destinație ca și 
din învățămîntul superior. în 
afară de valoarea sa intrinsecă, 
cercetarea științifică constituie cea 
mai importantă cale de a asigura 
un înalt conținut științific învăță
mîntului prin contactul cu noul pe 
care îl mijlocește și prin atitudinea 
activă, de cercetare pe care o ge
nerează.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pano
ramic (seria Il-a) : PATRIA (completare Nicolae 
Labiș) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
O RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, FEROVIAR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MODERN - 9,30 ;
11.45 • 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o SĂRMANII FLĂCĂI : REPUBLICA — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : AURORA 
(completare Orașul interzis) — 3,30 ; 11 ; 13,30;
TOMIS (completare Despre noi) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
FLOREASCA (completare Imprudenții) — 9 ; 11,30 ;
13.45 ; 16.
® ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15 ; 12 ; 14,45 ;
17.45 : 20,30.
® NUME STRĂIN : FESTIVAL (completare „1907")
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 1/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : VICTORIA 
(completare Nicolae Labiș) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, BUCEGI (completare Comoara din Pa- 
nagjurist) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA (completare „1907") — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15 ; 20,30, FLAMURA (completare Hieroglifele 
pămîntului) — 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• INAMICUL PUBLIC NR. 1 : CINEMATECA —
10 ; 12; 14.
o UNCHIUL MEU : CENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 18; 
20,45.
e OMUL DIN RIO : UNION (completare Orizont 
științific nr. 1/1967) — 15; 17,45; 20,30.
e ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : DOINA — 9; 
10,15; 11,30.
• JUANA GALLO : DOINA — 13,45; 16; 18,30;
20,45. -
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE și EVADARE ÎN TĂCERE : LUMINA — 
9,30; 15; 19,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : AURORA (com
pletare Orașul interzis) — 16; 18,30; 21, TOMIS 
(completare Despre noi) — 16,15; 18,30; 20,45.
® ZILE RECI : FLOREASCA (completare Impru- 
denții) — 18,30; 20,45.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30* MIORIȚA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LIRA — 15,30; 18; 
20,30.
• PALLADY — PETROL — PROIECTE — LE
GENDA CIOCÎRLIEI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 2/1967 : TIMPURI NOI' — 9—21 în continuare. 
ONU SÎNT DEMN DE TINE : DACIA — 8,45—
13.30 în continuare ; 16; 18,30; 21, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,30.
® BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : BUZEȘTI — 
15,30; 18,15; 20,45.
O JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : GRIVIȚA (completare Zece minute în lumea 
fluturilor) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
® TREIZECI ȘI TREI: ■ VIITORUL (completare 
Expoziția „Dezvoltarea științei în România") — 
15,30; 18; 20,30, UNIREA (completare Ritmuri și 
imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : FERENTARI ■_ 15,30; 18; 20,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : COTROCENI 
(completare Surîsul sfinxului) — 15,15; 18; 20,45.
0 ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN (completare 
Prezintă pisica) — 15,30; 18; 20,30.
0 SCARA CURAJULUI : ARTA (completare Cam
pionii Europei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VOLGA (completare Bomboane muzicale) — 9,30 ; 
11,45; 16; 18,15; 20.30
© UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
© A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : MUNCA 
16; 18,15; 20,30.
® DACII — cinemascop : POPULAR — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 11; 15,30; 18; 20,30.
© OGLINDA CU DOUA FEȚE : FLACĂRA (com
pletare Surîsul sfinxului) — 15,30 ; 18; 20,30.
e ÎNTRE DOI : COLENTINA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 15,30; 17,45; 20.
e WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
PACEA — 15,30 ; 18; 20,30.
0 APELUL — cinemascop : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
® FANTOMA DIN MORIS VILLE : CRÎNGAȘI 
(completare Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
9 FIDELITATE : COSMOS (completare Zeii locu
iesc în junglă) — 15,30 ; 18: 20,30.

Filarmonica de stat „George Enescu" prezintă azi 
(ora 20), la Sala mică a Palatului un recital de 
lieduri susținut de Magda Ianculescu-Muscel. La 
pian : Albert Guttman. în program : lieduri de 
Schumann, J. Marx, R. Strauss, Alf, Alessandrescu, 
Faurâ și Obradors.

Un inginer, șef de sector într-o 
uzină bucureșteană, își exprima 
nedumerirea față de rezultatele 
submediocre ale unui curs de ridi
care a calificării. După o discuție 
cu cîțiva cursanți au reieșit clar 
erorile de fond, de concepție și de 
metodă ale cursului. După o men
talitate administrativ-funcționă- 
rească, urmărind cantitatea și nu 
calitatea, cursul grupa muncitori 
de diverse profesii și grade 
pregătire, iar lecțiile pluteau 
generalități, fără nici un efort de 
particularizare. întrebați direct ce 
motive personale i-au determinat 
să urmeze cursul, cei mai mulți au 
dat din umeri, răspunzînd că au 
fost mobilizați de sindicat... Atîta 
vreme cit ideea autoperfecționării 
a fost înțeleasă ca o obligație și 
nu ca o convingere intimă, bine
înțeles că rezultatele cursului nu 
puteau fi decît submediocre.

Autoperfecționarea, indiferent că 
se referă la activitatea unui singur 
individ, sau la viața unei uzine în
tregi, nu rămîne doar un act par
ticular, ci are repercusiuni socia
le. Un om care se perfecționează 
pe sine găsește în această acțiune 
un stimulent pentru a perfecționa 
și ceea ce îl înconjoară, întrucît 
perfecțiunea nu poate suporta în 
apropierea ei imperfecțiunea. Do
rința autodepășirii se naște din- 
tr-un sentiment de nemulțumire 
față de stadiul de pregătire, de 
cultură, de creație pe care l-ai 
atins azi, în comparație cu exi
gențele crescînde ale societății, cu 
perspectivele și mai pretențioase 
ale zilei de mîine. E o nemulțu
mire pozitivă, creatoare, dușmană

de moarte a stagnării și infa
tuării. Astfel, ideea autoperfecțio- 
nării devine un comandament etic, 
o atitudine moral-critică față de 
sine și față de cei din jur, acțio- 
nînd combativ în toate sectoarele 
vieții sociale.

Există astăzi condiții optime, po
sibilități largi, la îndemîna oricui, 
pentru ridicarea nivelului de pre
gătire în toate domeniile de acti
vitate. De la cursurile profesionale 
din întreprinderi, la învățămîntul 
seral de toate gradele, de la lecto
rate, la universități populare, se 
întinde o gamă vastă care facili
tează accesul la studiu, la perfec
ționare, stimulînd nevoia și dorința 
de autodepășire. Dar diapazonul 
acestor posibilități ar putea fi încă 
extins. Un inginer de la Institutul 
de proiectare în automatizări :ie 
sugera ideea unor cursuri prin co
respondență, medii și de speciali
zare, în diverse profesii, cursuri 
publicate în reviste, aducînd ca 
argument experiența pozitivă în 
acest sens din alte țări cu nivel 
tehnic și științific mai ridicat.

Autoperfecțioriarea e o dorință, 
o pasiune care se inoculează la 
vîrste încă fragede, ea pornește de 
la exigența față de sine, de la 
ideea perfectibilității continue, vi
sată de fiece generație de-a lungul 
istoriei. Exemplul eroic al lui 
Vlaicu nu este singur, dar el ră- 
mîne în conștiința noastră ca un 
simbol al năzuinței spre înălțimi 
tot mal mari, al neîntreruptei auto- 
depășiri. — îndemnul spre mal 
sus, tot mal sus. E un îndemn pe 
care-1 întîlnim zi de zi, pas cu pas, 
în vastul cîmp de activitate crea
toare a socialismului.
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SOSIREA DE LA MOSCOVA 
A DELEGAȚIEI M.F.A.taminalului „Mondo Nuovo" 

se află în vizită în țara noastră.
Convorbirea care a avut loc cu 

acest prilej s-a 
atmosferă caldă,

TOVARĂȘUL MIHAI DALEA A PRIMII 
PE TOVARĂȘUL GIUSEPPE AVOLIO

Cu prilejui celei de-a 22-a 

aniversări' a eliberării Ungariei
Tovarășul Mihai Dalea, secretar 

al C.C. al P.C.R., a primit marți 
seara pe tovarășul Giuseppe Avo- 
lio, membru al Direcțiunii Parti
dului Socialist Italian al Unității 
Proletare, directorul politic al săp-

Delegația Asociației de prietenie 
China—România, condusă de Liu 
Lu-min, membru al Consiliului 
Asociației, care se află în țara 
noastră la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a continuat vizitele 
în Capitală.

Membrii delegației au depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia-

în ziua de 4 aprilie au continuat 
lucrările plenarei Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, a- 
vînd loc dezbateri pe comisii.

Plenara a aprobat în unanimitate 
activitatea Biroului și propunerile 
de măsuri supuse dezbaterii cu pri-

(Urmare din pag. I)

Ceea ce te impresionează pre
tutindeni, vizitînd această termo
centrală, este aspectul modern al 
construcțiilor în care se află ma- 
liȚe; grupuri electrogene, gradul 
îricilt de automatizare a agregate
lor și instalațiilor. Marile cantități 
de energie se produc aici la un 
preț de cost de trei ori mai redus 
decît în anul 1950, iar productivi
tatea muncii este de cel puțin zece 
ori mai mare. în acest an se vor 
produce la termocentrala Luduș 
5 250 000 000 kilowați-oră energie 
electrică, cu un consum specific de 
combustibil convențional de 330 gr 
pe kWh și la un preț de cost de 
8,6 bani pe kWh.

Termocentrala a fost proiectată 
și construită de specialiști români 
cu contribuția specialiștilor sovie
tici și cehoslovaci și este înzestrată 
cu utilaje fabricate în U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovacă. Ea reprezintă o 
ilustrare a cooperării în producție 
Șintie țara noastră și alte țări so
cialiste, în interesul reciproc.

în decursul anilor, am avut pri
lejul să cunosc pe acest vast șan
tier energetic mulți oameni vred
nici și pricepuți. Despre munca lor 
ne vorbește ing. M. Kraft, director 
general al termocentralei.

— Realizarea angajamentelor de 
punere în funcțiune înainte de ter
men a noilor grupuri electrogene, 
ca și a celor legate de exploata
rea sigură și economicoasă a cen
tralei a polarizat eforturile tuturor 
energetlcienilor, proiectanțllor, con
structorilor și montorilor. Numele 
Inginerului proiectant Gh. Rozo- 
rea, al maistrului Petre Cioloca și 
inginerului Emilian Cazacu de la 
întreprinderea constructoare, al 
montorilor Constantin Azamfirii și 
Hans Hlisher, al energeticienilor 
Mircea Fărtat, Gheorghe Costache, 
al inginerilor Andrei Simon, Viorel 
Cerghizan și Constantin Ilicea, al 
maistrului Gh. Kesertî și al 
altora sînt înscrise cu litere 
mari în actul de naștere al termo
centralei. Rezultatele anului 1966 
au adus colectivului nostru, 
pentru a doua oară consecu
tiv, diploma și Steagul roșu de în
treprindere fruntașă pe ramură. 
Aceasta a constituit un nou im
bold în munca pentru îndeplini
rea sarcinii noastre de bază : de 
a produce energie electrică mai 
multă și mai ieftină. în ce privește 
darea în exploatare mai devremo 
a grupului nr. 6 de 200 MW se 
poate aprecia că această reali
zare este rezultatul firesc al acti
vității neobosite a proiectanților, 
constructorilor, montorilor și bene
ficiarului, care, în decursul anilor, 
și-au îmbogățit neîncetat experien
ța și au primit tot sprijinul orga
nelor de partid și de stat.

De altfel, după cum ne-a spus 
în continuare directorul general 
al termocentralei, nu este nimic 
neobișnuit în activitatea desfășu
rată pentru construcția acestei im
portante unități energetice a țării. 
Ceea ce merită subliniat în mod 
deosebit este faptul că toți facto
rii care au participat la realiza
rea investițiilor de aici au colabo
rat în permanență, dovedind com
petență și răspundere în soluțio
narea problemelor legate de da
rea în funcțiune a fiecărui obiec
tiv. Proiectele au fost predate la 
timp, iar corecturile și completă
rile se rezolvau cu maximum de 
rapiditate. Constructorului i s-a 
crea’ întotdeauna front de lucru 
permanent; eșalonarea execuției 
s-a făcut în așa fel, încît montorii 
să lucreze nestingheriți și fără a 
împiedica cu nimic realizarea 
lucrărilor de finisaj. Coordonarea 
realizării lucrărilor de construcții 
și montaj a fost asigurată nu nu
mai prin ședințele lunare și săptă- 
mînale ; zilnic se examina situația 

desfășurat într-o 
prietenească.

(Agerpres)

Cultură 
vicepre- 

vizitat 
sociale, 

Și

lism. Ei au avut o întrevedere la 
Comitetul de Stat pentru 
și Artă cu Ion Moraru, 
ședințe ai Comitetului, au 
fabrici și uzine, obiective 
institute de cercetări, muzee 
monumente, au asistat la specta
cole muzical-coregrafice.

In continuare, oaspeții vor face 
o călătorie prin țară.

(Agerpres)

5

organizarea „Zilei pionie- 
pregătirea și desfășurarea

vire la
. rilor",
vacanței de vară a anului școlar 
1966/1967, îmbunătățirea presei des
tinate pionierilor și școlarilor.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
unele măsuri organizatorice.

la obiectivele principale și se ho
tărau pe loc, de comun acord, o 
serie de măsuri tehnice sau orga
nizatorice impuse de necesitatea 
grăbirii ritmului lucrărilor. Toate 
acțiunile de pregătire a instalații
lor, în vederea punerii lor în func
țiune, de verificare și punere la 
punct a aparatajului de măsură, 
comandă, protecție și automatiza
re au fost realizate cu energeti- 
cienii din centrală și, parțial, cu 
colaborarea altor întreprinderi. La 
montarea unor instalații au parti
cipat efectiv muncitori și maiștri 
din cadrul termocentralei, în felul 
acesta asigurîndu-se o pregătire 
temeinică a cadrelor care urmau 
să întrețină și să execute repara
țiile la echipamentul termocen
tralei.

Indeplinindu-și 
luate în 
partid și 
de anul 
centralei 
muncească fără preget pentru a 
asfgura o exploatare sigură și e- 
conomicoasă a centralei, pentru a 
livra economiei naționale cantități 
sporite de energie electrică, la un 
preț de cost cît mai redus.

angajamentele 
fața conducătorilor de 
de sfat cu prilejul vizitei 
trecut, colectivul termo- 
Luduș este hotărît să

(Urmare din pag. I)

grîului, producfiile medii realizate în pe
rioada 1962—1966 de către gospodăriile 
cu peste 2 000 ha în medie pe unitate, 
sînt mai mari cu circa 15 la sută decît 
media obfinufă de restul unităților. Gos
podăriile care au cultivat porumb pe 
suprafefe de peste 1 500 ha au realizat 
în aceeași perioadă producții mai mari 
cu circa 25 la sută, comparativ cu ce
lelalte unităfi.

Avantajele concentrării și specializă
rii sînt și mai evidente sub aspectul 
prejului de cost. Unitățile care au culti
vat peste 2 000 ha cu grîu au realizat 
tona din acest produs la un preț de 
cost mai mic cu circa 22 la sută decît 
unitățile care au cultivat sub 500 ha. 
La cultura porumbului, în gospodăriile 
care au cultivat peste 1 500 ha, preful 
de cost al unei tone a fost cu 23 la 
sută mai mic în comparafie cu cel rea
lizat în unitățile cu suprafefe sub 500 ha.

Ca urmare a specializării, se înregis
trează rezultate superioare de produc
ție și în sectorul zootehnic. încă din 
primii ani de activitate, combinatele de 
tip industrial pentru creșterea și îngră- 
șarea porcilor au obținut sporuri medii 
zilnice de creștere în greutate de peste 
550 grame, realizînd kilogramul de carne 
la un pref de cost mai mic cu circa 25 
la sută în comparafie cu rezultatele ob
ținute de către unităfile care îngrașă 
porci în număr mai mic. Ca urmare 
a intrării în funcfiune a unor noi com
binate avicole, peste 80 la sută din pro
ducția de ouă a gospodăriilor de stat 
se realizează în unităfi de tip indus
trial. Superioritatea acestui sistem de 
creștere a păsărilor își găsește expresia 
și în realizarea unor producții medii 
anuale de peste 210 ouă de fiecare 
găină și reducerea apreciabilă a consu
mului specific de furaje.

Experienfa practică demonstrează că 
specializarea creează largi posibilități în 
primul rînd pentru intensificarea pro
ducției agricole, prin aplicarea pe scară 
largă a celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii agricole. Tocmai de aceea, 
procesul de specializare a unităților a- 
gricole de stat trebuie să se desfășoare 
în concordanță cu asigurarea condițiilor 
materiale care condiționează aplicarea 
tehnicii noi. Ne referim în special la 
dotarea unităților cu mașini universale, 
la creșterea cantităților și diversificarea 
sortimentelor de îngrășăminte, ierbicide, 
insecfotungicide, biostimulafori, la extin
derea refelei de unități agroindustriale.

Dacă în majoritatea unităților proble
mele specializării au fost soluționate

Ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, Jozsef Vince, 
a oferit marți la amiază un cocteil 
cu prilejul celei de-a XXII-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist.

In saloanele ambasadei se aflau 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-' 
niștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Janos Fazekaș, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv ai C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Manea 
•Mănescu, membru supleant a] Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Intilnire cu delegația de
Delegația de cineaști din Ungaria, 

alcătuită din actrița Dallos Szilvia 
și Nemeskiirty Istvan, directorul u- 
nei grupe de creație de la studioul 
„Mafilm" din Budapesta, care ne 
vizitează țara, s-a întîlnit marți di
mineață la hotelul „Athenee Pa
lace" cu reprezentanți ai presei din 
Capitală.

Răspunzînd întrebărilor puse de

Sărbă to firea acad.
(Molan Drăgulescu

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani, acad. Coriolan Drăgu- 
lescu, directorul Bazei de cercetări 
științifice din Timișoara a Acade
miei, a fost sărbătorit marți după- 
amiază, în cadrul unei ședințe fes
tive, care a avut loc la Institutul 
politehnic din localitate.

Cu același prilej, seara, la Casa 
universitară din Timișoara, a avut 
loc o masă colegială.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 aprilie. în țară : 
vremea se menține în general 
instabilă Cerul va fi temporar 
acoperit. Vor cădea ploi locale. 
Vînt slab pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 2 și plus 8 grade, 
iar maximele între 6 și 16 grade, 
în București : vremea se men
ține ușor instabilă. Cerul va fi 
temporar acoperit. Vor cădea a- 
verse de ploaie. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă.

în mod corespunzător, au existat și 
cazuri cînd nu s-au asigurat toate 
condifiile necesare pentru trecerea la 
aplicarea specializării, săvîrșindu-se și 
unele greșeli mai ales în ceea ce pri
vește proporțiile între unele ramuri și 
sectoare. Prin planurile anuale, unele 
gospodării de stat au primit sarcina de 
a cultiva suprafefe exagerate cu anu
mite culturi, fără să se fi ținut seama 
îndeajuns de proporfia optimă, deter
minată de necesitatea de a asigura o 
rotație rafională a culturilor și de a 
valorifica deplin condifiile locale, do- 
tația existentă etc. Fără îndoială că 
prin cultivarea griului și porumbului 
mai mulfi ani la rînd pe același teren 
— fără să se fi asigurat și o fertilizare 
corespunzătoare pentru menținerea 

potențialului solului — s-a ajuns 
consecinje care au influențat negativ 
producfia și preful de cost. Astfel de 
cazuri s-au semnalat la unele unități 
din regiunile Banat, Oltenia, Bucu
rești ș.a., unităfi care, în anul 1966, au 
cultivat cu grîu sau porumb suprafefe 
mai mari decît cele stabilite prin do
cumentațiile de profilare, documentații 
care aveau în vedere asigurarea unei 
succesiuni raționale a diferitelor plan
te. Avem datoria să acordăm cea mai 
mare atenfie asigurării proporțiilor op
time între ramuri, sectoare și culturi, 
în așa fel încît, în cazul producției ve
getale, pe lîngă cultura principală să 
existe 1—2 culturi complimentare. In 
felul acesta se va asigura o propor
ție care să răspundă cerințelor agro
tehnice, în vederea evitării vîrfurilor de 
lucrări, a utilizării eficiente a mijloa
celor mecanice și a forței de muncă.

Dar, în afara neajunsurilor amintite 
și care sînt consecința unor deficiente 
din activitatea noastră, a celor care lu
crăm în acest sector, acfiunea de pro-

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

•A
Cu același prilej, ambasadorul 

Republicii Populare Ungare la 
București a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

Cu prilejul celei de-a 22-a ani
versări a eliberării Ungariei, Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, însoțit de membrii am
basadei, a depus marți o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
.luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

în aceeași dimineață, ambasado
rul R. P. Ungare a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
sovietici din Piața Victoriei.

cineaști din Ungaria
ziariști, oaspeții au vorbit despre 
filmul „Sărmanii flăcăi", prezentat 
în aceste zile pe ecranele cinema
tografelor din țara noastră, despre 
realizările actuale ale studiourilor 
cinematografice ungare, despre co
producții, preocupările în domeniul 
filmului pentru televiziune și acti
vitatea lor de creație.

(Agerpres)

Pe scurt de peste hotare

IN CAPITALA va avea loc astăzi 
un cuplaj internațional de volei- 
baschst. Cuplajul îl găzduiește 
sala Floreasca. Meciul-vedetă va 
fi revanșa semifinalei C.C.E. dintre 
echipele masculine de volei Rapid 
București și Ruda Hvezda Praga. 
Partida se anunță pasionantă în- 
trucît rapidiștii, învinși în primul 
joc cu 3—1, vor să se revanșeze la 
un scor care să le asigure pre
zența în finală în deschidere, de 
la ora 18, este programată întîl
nirea amicală de baschet dintre 
reprezentativele feminine ale Ro
mâniei și Australiei. Sportivele 
australiene și-au început ieri tur
neul în țara noastră jucînd în sala 
Dinamo din Capitală cu echipa de 
tineret a României. Oaspetele au 
cîștigat cu 50—42 (20—18).

LA TÎRGOVIȘTE, selecționatele 
de fotbal juniori ale României și 
Bulgariei susțin un meci de veri
ficare, în vederea participării la 
turneul U.E.F.A.

filare și specializare a întîmpinat o 
seamă de greutăți datorate însăși 
structurii organizatorice de pînă acum 
a gospodăriilor agricole de stat. Nu
meroase unități, care în prezent au 
dezvoltate mai multe sectoare de acti
vitate sau care cuprind în raza lor de 
activitate terenuri cu condiții diferite 
de producție, au rămas cu un profil 
complex, ceea ce a împiedicat adîn- 
cirea specializării. In aceasfă situație 
se găsesc numeroase gospodării din- 
fre care amintim: Dumbrăveni, din re
giunea Brașov, cu sectoare de plan
tații viticole, pomicole, hamei, grădi
nă de legume, culturi de cîmp, vaci 
de lapte și îngrășare de porci; gos
podăria Zorleni, din regiunea lași, 
care culfivă cereale, legume, avînd, de 

asemenea, sectoare de creștere a vaci
lor, porcilor și oilor.

In acesf an s-au luaf măsuri pentru 
înlăturarea neajunsurilor semnalate în 
acfiunea de profilare și specializare. 
Pe baza stabilirii unei proporții mai ra
ționale între culturile de bază și cele 
complimentare, în cadrul gospodăriilor 
se asigură rotația necesară, folosirea cu 
randament sporit a mijloacelor mecani
zate. Și în ce privește zootehnia la re
partizarea investițiilor s-a avut în vedere 
crearea condițiilor optime diferitelor 
specii și categorii de animale.

Noua formă de organizare a unită
ților agricole de stat va permite pro
filarea acestora pe ferme specializate, 
de sine stătătoare. Aceasta creează con
dițiile necesare pentru înlăturarea greu
tăților și neajunsurilor întîmpinate pînă 
acum.

Schimbarea structurii organizatorice 
a sectorului agricol de stat și aplica
rea ansamblului de măsuri prevăzute 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al Partidu
lui Comunist Român vor exercita o in-

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la 
delegația Ministerului 
Armate ale Republicii 
România care a participat la fune
raliile mareșalului Rodion Mali- 
novski, ministrul apărării al 
U.R.S.S. Delegația a fost condusă 
de general-colonel Ton Ioniță, mi
nistrul forțelor armate. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, erau pre- 
zenți miniștri, generali și ofițeri 
superiori. Au fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai am
basadei.

Moscova, 
Forțelor 

Socialiste

★

la amiază, o delegație a 
scriitorilor din România, 
din Ion Horea, secretar al 

Andrițoiu,

Marți
Uniunii 
formată
Uniunii, și Alexandru 
membru în comitetul de conduce
re, a plecat la Sofia la invitația 
Uniunii scriitorilor bulgari, în ve
derea semnării unei înțelegeri de 
colaborare între cele două uniuni.

★

La spectacolul cu opera „Nunta 
lui Figaro" de Mozart, prezentat 
marți seara la Teatrul de Operă și 
Balet din Capitală, și-au dat con
cursul soprana Colette Herzog din 
Franța și mezzosoprana Margareth 
Sjbstedt, din Austria, care se află 
într-un turneu în țara noastră. Din 
distribuție au mai făcut parte, în
tre alții, Octav EnigăresGU, Magda 
Ianculescu, Constantin Dumitru, 
Cornel Rusu. Conducerea muzicală 
a aparținut lui Paul Popescu.

(Agerpres)

Cu prilejul festivității de închidere a 
Cursei cicliste a regiunii Bordeaux, 
rutierului român Ștefan Suciu i s-a 
decernat premiul oferit de Ministerul 
tineretului și sportului din Franța 
pentru cel mai combativ concurent. 
De asemenea. Șt. Suciu a primit și 
premiul orașului Bordeaux acordat 
celui mai bine clasat dintre cicliștii 
străini. După cum se știe, tînărul nos
tru rutier a cîștigat o etapă în aceas
tă cursă și s-a situat pe locul trei în 
clasamentul final, la 31 secunde în 
urma francezului Bernard Dupuch, 
învingătorul întrecerii.

cunoscute 
Caraibilor" 
turneul de

★

Concursurile de tenis 
sub numele de „Circuitul 
continuă în aceste zile cu
Ia San Juan (Porto Rico). în primul 
tur al probei de simplu bărbați, Ion 
Țiriac l-a învins cu ft—1, 6—1 pe por- 
toricanul Courbello.

★

După consumarea a 14 runde, în 
turneul zonal de șah de la Halle con
tinuă să conducă Portlsch și Hort cu 
cîte 11,5 puncte fiecare, urmați de 
Matulovici 10 puncte, Uhlmann și

ss

fluenfă extrem de pozitivă și în di- 
recfia specializării și perfecționării ca
drelor. Un mare număr de specialiști 
care în prezent își desfășoară activi
tatea într-o serie de verigi interme
diare din sectorul agricol de stat și, 
în general, prestează activități nelega
te direct de procesul de producfie, vor 
avea posibilitatea să-și pună în va
loare cunoștințele în mod nemijlocit în 
ferme agricole de stat. De asemenea, 
în prezent, o mare parte dintre spe
cialiștii din sectorul agricol de stat își 
desfășoară activitafea în unități cu o 
diversitate de sectoare de producfie. 
Datorită excesului de formularisfică, 
mulfi dintre aceștia au fost puși în si
tuația de a conduce producfia din bi
rou. In cazul unităților cu multe sec

toare, chiar și atunci cînd specialistul 
își petrece cea mai mare parte a 
timpului său de lucru pe teren, el nu a- 
vea posibilitatea reală de a acționa 
direct și eficient pentru rezolvarea di
feritelor probleme ale producției. In 
condifiile dezvoltării rapide a științei 
agricole, este greu de admis că un 
specialist care se ocupă „cu de toate' 
poate fi la curent cu tot ce este nou 
în tehnica agricolă modernă. Situațiile 
la care ne referim nu puteau duce nici 
la cunoașterea amănunțită a tuturor pro
blemelor producfiei și nici nu consti
tuiau un stimulent pentru specialist în 
vederea perfecționării cunoștințelor 
sale.

In noua formă de organizare a sec
torului agricol de stat, specialistul este 
nemijlocit legat de producție și pu
ternic cointeresat în obținerea unor 
rezultate superioare. Aceasta va avea 
ca efect o mai bună valorificare a ca- 
pâcităfii profesionale a specialiștilor, 
(ceea ce se va reflecta pozitiv prin 
creșterea nivelului tehnic al producfiei), 
iar, pe de altă parte, fiecare șef de

MOSCOVA 4 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 4 apri
lie, Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin și Nikolai Podgornîi au primit 
pe membrii delegațiilor străine par
ticipante la funeraliile ministrului 
apărării al U.R.S.S., Rodion Mali- 
novski.

La primire au participat șefii de
legațiilor străine, printre care ge
neral colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România.

Leonid Brejnev a exprimat mul
țumiri Comitetelor Centrale ale

★

MOSCOVA 4 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 4 aprilie 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi 
și Alexei Kosîghin au primit ia 
C.C. al P.C.U.S. pe comandanții și 
membrii consiliilor militare, ale 
grupurilor de armate, regiunilor 
de apărare antiaeriană și flotelor.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Leonid Brejnev a caracterizat pe 
scurt situația internațională ac
tuală și s-a oprit asupra unor pro
bleme ale construcției militare, in
struirii- și educării efectivului ar
matei și flotei. S-a subliniat că

Besser 9 puncte. în runda a 14-a 
Portisch a remizat cu Uhlmann și 
Hort cu Minev. Șahistul nostru Victor 
Ciocîltea I-a 
pe suedezul 
cui 8 cu 7,5

învins (cu piesele negre) 
Kinnmark, și ocupă lo- 
puncte.

★
Federației internaționaleComitetul

de baschet amator (F.I.B.A.), întrunit 
la Madrid cu-ocazia desfășurării fina
lei „Cupei campionilor europeni", a 
alcătuit echipa masculină a Europei 
care va întîlni în luna noiembrie la 
Anvers formația Real Madrid, recen
ta cîștigătoare a „C.C.E." Din lot 
face parte și jucătorul român Alin 
Savu. Au mai fost selecționați ; Da- 
neu (Iugoslavia), Zidek (Cehoslova
cia), Tronzos (Grecia), Gilles (Franța), 
Vianello (Italia), Pastor (Olanda) și 
Pilkevara (Finlanda).

★

în runda a 9-a a turneului interna
țional de șah de la Monte Carlo, ma
rele maestru sovietic Smîslov l-a în
vins pe Matanovici, Larsen a cîștigat 
la Gligorici, și Gheller la Bergraser. 
în urma acestor rezultate, pe primul 
loc în clasament se află Fischer și

fermă își va perfecționa atît prin stu
diu, cîf și prin activitatea practică, pre
gătirea profesională, pentru a putea 
răspunde problemelor complexe pe 
care le ridică producfia.

Noua formă de organizare a sectoru
lui agricol de stat creează condiții mai 
bune pentru desfășurarea pe baze știin
țifice a sistemului de cooperare înfre 
unități, fără de care specializarea nu 
poate da rezultatele scontate. Este 
vorba de cooperarea între unitățile din 
aceeași grupă de profil în vederea reali
zării produsului finit, sau pentru core
larea etapelor fluxului de producție, 
precum și cooperarea în vederea uti
lizării rationale a mijloacelor mecanice.

încă din acest an se vor organiza în
treprinderi și ferme agricole experimen
tale, în toate regiunile țării, ca unităfi 
în care se vor traduce în viafă preve
derile cu privire la măsurile de simpli
ficare a evidenfei, de îmbunătățire a 
planificării și finanțării producfiei și in
vestițiilor, de cointeresare materială a 
lucrătorilor, crearea noii structuri orga
nizatorice.

Se vor înfiinfa de asemenea între
prinderi agricole de stat „etalon" de 
care se va ocupa direct departamentul 
și în care se va urmări, în mod special, 
aplicarea celor mai moderne tehnologii 
în noua formă de organizare a agricul
turii de stat. Se vor aduce îmbunătățirile 
necesare documentarilor de profilare, 
punîndu-le de acord cu schimbările 
teritoriale sau de alfă nafură, care au 
survenif între timp la unităfile agricola 
de stat, în așa fel încîf acțiunea de pro
filare și specializare să 
tr-un ritm corespunzător 
condițiilor create.

Lucrătorii din sectorul 
stat au primit cu profundă bucurie și 
satisfacție Hotărîrea recentei Plenare a 
Comitetului Central al partidului, pe de
plin conștienți că prin transpunerea în 
viafă a acestui important document se 
creează toate condifiile pentru ca prin- 
tr-o muncă plină de elan, fiecare fermă, 
fiecare întreprindere agricolă de stat să 
devină un model de exploatare agricolă, 
de organizare științifică a producfiei și 
a muncii, la nivelul fărilor cu agricul
tură avansafă. Folosind puternica bază 
tehnico-maferială cu care sînt înzestrate 
unităfile agricole de stat, lucrătorii din 
acest sector sînt ferm hotărîfi să nu-și 
precupețească forțele penfru a valo
rifica deplin condițiile create și a aduce 
o contribuție cît mai valoroasă la dez
voltarea întregii economii nafionale și 
ridicarea nivelului de frai al poporului 
nostru.

înainteze 
cerinfelor

agricol

partidelor marxist-leniniste frățești, 
guvernelor țărilor socialiste și ce
lorlalte țări prietene care au expri
mat condoleanțe și au trimis dele
gații la funeraliile mareșalului U- 
niunii Sovietice, Rodion Malinov- 
ski.

La primire au participat Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., mareșalii Uniunii 
Sovietice Andrei Greciko, V. I. Za
harov, general de armată Alexei 
Epișev.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
poporul sovietic, P.G.U.S. șl guver
nul sovietic, promovînd cu fermi
tate și consecvent o politică ex
ternă de pace, se vor preocupa și 
de acum înainte în permanență de 
întărirea puterii de apărare a sta
tului sovietic.

La întîlnire au participat locții
torii ministrului apărării al 
U.R.S.S., șeful Direcției superioare 
politice a armatei sovietice și flotei 
maritime militare, comandanții su
premi și membrii consiliilor mili
tare ale genurilor de ’armă.

Smîslov cu cîte 6 puncte, urmați de 
Gheller și Matanovici (cîte 5 puncte), 
Gligorici și Larsen (cîte 4 puncte) etc.

★

La Leningrad a început un mare 
concurs internațional de natație, la 
care participă peste 500 de înotători 
și înotătoare din 10 țări. în proba de 
100 nr spate femei, campioana euro
peană Christine Caron s-a clasat pe 
locul doi, la două secunde de cîștigă- 
toarea probei, campatrioata sa, 
diete Duprez, cronometrată în 
Proba de 100 m liber bărbați 
dominată de sportivii sovietici 
au ocupat primele sase locuri, 
gător : Leonid Ilicev (54”l/10).

La concurs participă și doi 
tori români. în prima zi, V. Moraru a 
realizat în seriile probei de 100 m li
ber timpul de 58”2/10, iar A. Șopte- 
reanu, la 100 m bras, a marcat timpul 
de 1’12’5/10.

★
La Sofia a început un turneu inter

național de baschet feminin la care 
participă echipele Cubei, Iugoslaviei, 
Bulgariei și selecționata de tineret a 
Bulgariei. în prima zi, Bulgaria a în
vins Iugoslavia cu scorul de 82—67 
(43—-40). iar selecționata de tineret a 
Bulgariei a dispus cu 50—47 (28—17) 
de reprezentativa Cubei.

★
La Tallin a început meciul-tumeu 

pentru desemnarea unui participant 
la turneul interzonal de șah. Iau par
te marii maeștri sovietici Taimanov, 
Korcinoi și Gipslis, clasați la egalita
te în ultimul campionat unional, care 
a contat și ca turneu zonal. Primele 
două partide : Taimanov—Korcinoi și 
Gipslis—Taimanov s-au încheiat re
miză.

Bene- 
1’09”. 
a fost 

care 
Cîști-

înotă-

Floreasca

7

Aseară,
Capitală a avut loc o nouă reuniune 
pugilisticâ de verificare a membrilor 
loturilor noastre reprezentative, lată
cîteva rezultate mai importante : V. 
Mariuțan b. p. N. Motoc ; I. Oltea- 
nu egal cu Gh. Chivăr; C. Gruiescu 
b. p. Gh. Cristea ; C. Ciucă b.k.o. Șt. 
Constantin ; C Anton b. p. H. 
Stumpf; C. Niculescu egal cu I. Ho- 
doșan. în fotografie : C. Gruiescu și 
Gh. Cristea. autorii uneia dintre cele 

mai atractive întîlniri
Foto : R. Costln



SITUAȚIA DUPĂ
FORMARE
GUVERNULUI

CORESPONDENȚA DIN ATENA DE LA 
C. ALEXANDROAIE

Criza
din Grecia a durat 
puțin de patru zile, 
fiind rezolvată în 
expeditiv, prin 
unui guvern de dreapta în 
frunte cu liderul partidului 
Uniunea radicală națională 
(E.R.E.) — Panaiotis Ka- 
nelopoulos. După cum se 
știe, la această soluție s-a 
ajuns după ce liderul U- 
niUnii de centru, Papan- 
dreu, a respins o propu
nere a regelui Constantin 
de a se întruni o confe
rință în vederea, formării 
unui guverr) in care să fie 
reprezentate toate partide
le legale, cu excepția par
tidului E.D.A. Motivul res'- 
pingerii acestei propuneri, 
se arată aici, este că, în- 
tr-un asemenea guvern, 
partidul centrului tot n-ar 
fi putut să-și pună în 
practică linia sa de gu
vernare, și ar fi fost folosit 
doar ca paravan pentru 
promovarea de către gu
vern a unei politici de 

' dreapta.
Formarea guvernului 

: Kanelopoulos a provocat 
proteste din partea celor
lalte partide care, cu ex
cepția Partidului de dreap
ta denumit progresist, au 

. calificat această acțiune 
drept „o nouă lovitură de 
stat" pregătită din timp. 
Comitetul Executiv al par
tidului E.D.A. a lansat un 
apel către toate forțele de-

guvernamentală' 
mai 

ea 
mod 

formarea

mocratice chemîndu-le la 
vigilență. Partidul liberal 
democrat care, sub condu
cerea lui Stephanopoulos, 
s-a desprins din Uniunea 
de centru, subliniază în- 
tr-un comunicat al grupu
lui său parlamentar că „în . 
condițiile actuale rezolva
rea dată crizei 
mentale 
scopului restabilirii 
situații politice normale".

.Aceste două partide, ca 
și Uniunea de centru, au 
anunțat că vor vota împo
triva guvernului actual 
cînd acesta va cere votul 
de învestitură. Uniunea de 
centru împreună cu E.D.A. 
și cu liEeral-democrații de
țin în parlament o majori
tate de 183 de voturi din 
300 posibile. Dar Kane
lopoulos se află în pose
sia unui decret regal de 
dizolvare a forului legisla
tiv „dacă; va considera ne
cesar".

într-un mesaj radio
difuzat premierul a anun
țat că atitudinea pe care 
o va lua parlamentul față 
de guvern nu va putea a- 
vea nici un efect asupra 
menținerii puterii sub con
trolul strict al partidului 
E.R.E. El a declarat că 
legile statului vor func
ționa cu toată severitatea 
și strictețea, iar nerespec- 
tarea ordinelor poliției va 
fi reprimată fără ezitări.

nu...
guverna- 

slujește 
unei

de la Ca

i

Reuniunea africană

CAIRO 4 (Agerpres). — în capi
tala R.A.U. s-a deschis marți con
ferința la nivel înalt a cinci state 
africane. La lucrările reuniunii par
ticipă președintele R.A.U., Gama! 
Abdel Nasser, președintele Consi
liului Național al Revoluției din 
Algeria, Houari Boumedienne, pre
ședintele Mauritaniei, Mokhtar 
Ould Daddah, și președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere. Președintele 
Guineei, Seku Ture, este reprezen
tat de președintele Adunării Națio
nale, Leon Maka.

Președintele Gamal Abdel Nasser 
a rostit discursul inaugural în care 
a precizat că această reuniune face 
parte din acțiunile Organizației U- 
nității Africane și nu constituie 
nicidecum o încercare de creare a 
unei noi organizații, așa cum s-a a-

firmat in unele cercuri. Reuniunea 
își propune îndeosebi dezbaterea și 
stabilirea de acțiuni comune într-o 
problemă considerată a fi printre 
cele mai grave pe continentul afri
can — problema rhodesiană — în 
care nu a fost înregistrat pînă în 
prezent nici un progres.

Președintele Nasser a condamnat 
apoi escaladarea agresiunii ameri
cane în Vietnam. El a denunțat 
„complotul forțelor reacționare și 
imperialiste împotriva speranțelor 
și drepturilor popoarelor din sudul 
Peninsulei Arabice".

Au luat apoi cuvîntul conducăto
rii celorlalte delegații. După cuvîn- 
tările de salut a avut loc o ședință 
închisă a șefilor de state, în cadrul 
căreia au fost stabilite diferitele 
probleme ce vor fi examinate.

Convorbirile
bulgar o-p o lone

SOFIA 4 (Agerpres). — Marți 
dimineață . la Sofia au continuat 
convorbirile dintre delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Polone în frunte cu Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și delegația R. P. Bulgaria 
condusă de Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

în aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Polone

a sosit la Varna. Delegația este în
soțită de 
eretar al 
ședințele 
al R. P.
soane oficiale bulgare.

★

Comitetul Central al P. C. Bul
gar și Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria au oferit luni seara 
o recepție la Sofia în cinstea dele
gației de partid 
polone.

Todor Jivkov, prim-se-
C.C. al P. C. Bulgar, pre- 

Consiliului de Miniștri 
Bulgaria, și de alte per-

și guvernamentale

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA DE LA 
PETRE STĂNCESCU

sa

agențiile de presa transmit:

Un grup de patriofi sud-vietnamezi înaintează prudent prin desișul pădurii 
pentru a surprinde pe inamic

Cu prilejul aniversarii 
eliberării Ungariei

BUDAPESTA — (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a XXII-a a- 

niversări a eliberării Ungariei, 
Rezsoe Nyers, membru în Biroul 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc- 
Socialist Ungar, a rostit o cuvîn- 
tare festivă la posturile de radio și 
televiziune ungare.

La începutul cuvîntării el a adus 
un omagiu eroilor sovietici, ro
mâni și ai altor națiuni care și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea 
țării de sub jugul fascist.

Trecînd în revistă dezvoltarea 
internă a Ungariei, vorbitorul s-a 
oprit asupra eforturilor depuse de 
poporul ungar în cursul celor 22 de 
ani pentru învingerea greutăților 
ivite în procesul de transformare 
în realizare a țelurilor sale isto-

ffl CONFIGURAȚIA NOULUI 
PARLAMENT FRANCEZ 
■ P.C. din Sudan își va 
relua activitatea legală 
■i Relațiile Est-Vest în dezbaterile U.E.O. 
H Uruguayul se pronunță împo
triva creării unei forțe militare 
interamericane @1 GUVERNUL 
MAROCAN A TRECUT SUB
CONTROLUL SAU O COM
PANIE STRĂINĂ

Părea greu de închipuit : 
un gigant industrial de 
talia Ruhr-ului să trea
că prin dificultățile unei 
întreprinderi oarecare ? Doar 
Ruhr-ul, inima industriei 
grele a R.F.G., dă atît de 
mult cărbune și oțel îneît 
aprovizionează și industrii 
din alte țări. De un an însă, 
el trece prinfr-o criză de 
desfacere datorită, în spe
cial, schimbărilor interveni
te în balanța combustibili
lor.

Zilele trecute, ministrul 
federal, al economiei, Karl 
Schiller, s-a întîlnit la Bonn 
cu reprezentanți ai indus
triei miniere, ai sindicatelor 
și ai celor două landuri 
carbonifere — Rhenania 
de nord-Westfalia și Saar-ul 
— și s-a consultat asupra 
„situației grele din acest 
domeniu". Intre timp, presa 
descrie starea de spirit a 
minerilor, publică. fotografii 
și date semnificative privind 
procesul de readaptare prin 
care este nevoit să treacă

Ruhr-ul. Unele mine sînt în
chise, mii de mineri sînt sau 
vor fi concediați ; iar incer
titudinea asupra desfacerii 
cărbunelui continuă și se 
adîncește. Pentru anul a- 
cesta se apreciază că vor fi

noile procedee de objine- 
re a otelurilor care nu mai 
necesită creșterea automa
tă a consumului de cărbu
ne la' sporirea producției 
siderurgice. Dar mai deci
sivă pare încă influența al
tor factori. Se înregistrează 
astfel „inundarea" pieței 
vest-germane cu petrol ief
tin care a începui să joa
ce de anul frfecuf un rol tot 
atît de important ca și căr-

Sil\ll\ CĂRBUNELUI

extrase 123 milioane tone 
cărbune. Șanse de vînzare 
se prevăd însă numai pen
tru 100 milioane de tone.

Ce inamici are de înfrun
tat cărbunele Ruhr-ului î 
Evident, pe de o parte,

bunele. La aceasta se adaugă 
și concurenta cărbunelui a- 

în ciuda 
mari 
mai

merican oferit, 
transportului de la 
distanfe, la preturi 
scăzute.

Criza Ruhr-ului o resimt

chiar concernele de falia lui 
Krupp. După cum se știe, 
minele și oțelăriile repre
zintă 30 la sută din activi
tatea acestei firme. înain
te de slăbirea conjuncturii, 
concernul număra 112 000 
angajaji; în prezent numărul 
lor este mai redus cu 10 000. 
Profifînd de greutăjile 
concernului, băncile au refu
zat să acorde în continuare 
credite pentru încurajarea 
exporturilor. Solicitînd inter
venția guvernului, firma a 
obfinut sumele cerute pen
tru finanfare, dar a trebuit 
să accepte formarea unui 
consiliu menit să-i supra
vegheze afacerile. Patrona
tul acestui uriaș concern s-a 
angajat să-l transforme în
tr-o societate pe acțiuni. 
După cum apreciază presa 
vest-germană, rezistenta ini
țială a băncilor n-a fost 
străină de interesele puse în 
joc de grupul Thyssen și 
bancherul Herman Abs, je
nate de autarhia concer
nului Krupp. „Bonn-ul și 
băncile — scrie „Die Zeif" 
— l-au ajutat pe Krupp, dat 
au negociat nu din senti
mente caritabile".

IN O. N. U

PROBLEMA
AGRESIUNII

a 
de- 
fie 
de 
se-

NEW YORK 4 (Ager
pres). — Luni au în
ceput la New York 
lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru definirea 
noțiunii de agresiune. 
Delegația sovietică 
propus ca problema 
finirii agresiunii să 
înscrisă pe ordinea 
zi a celei de-a 22-a
siuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

în intervenția sa, re
prezentantul permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., 
Nikolai Fedorenko, a a- 
rătat că definirea agre
siunii este deosebit dc 
actuală în prezent cînd 
actele 
Și 
tă 
tea 
cea 
Reprezentantul sovietic 
a menționat în acest 
sens războiul declanșat 
de Statele Unite împo-

de agresiune 
intervenție arma- 
amenință securita- 
popoarelor și pa- 
în întreaga lume.

DEFINIRII

triva poporului vietna
mez. în acest război, a 
subliniat el, acționează 
500 000 de intervențio- 
niști, nave militare și a- 
vioane, sînt 
bombe cu 
gaze toxice, 
ko a arătat 
lonialismul 
reprezintă în fapt acte 
de agresiune pe conti
nentul african.

Reprezentantul S.U.A., 
Seymour Finger, a în
cercat să justifice ac
țiunile agresive ameri
cane. El s-a opus în
scrierii pe ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni a A- 
dunării 
blemei 
siunii, 
aceasta 
definită 
ția Națiunilor Unite are 
în prezent alte proble
me de rezolvat.

rice. „Sarcini noi și mai mărețe se 
află astăzi în fața Ungariei.Pășind 
pe calea unei reforme economice, 
a arătat vorbitorul, dezvoltăm 
și modernizăm formele noastre de 
democrație, continuăm eforturile 
pentru ridicarea nivelului, cultural 
și pentru încurajarea științei".

în continuare vorbitorul a spus : 
„Trebuie să accelerăm progresul 
nostru în domeniul economic, nu 
trebuie să ne mulțumim cu faptul 
că țara noastră se află în prezent 
în rîndul țărilor cu un nivel mediu 
de dezvoltare economică. Reforma 
mecanismului nostru economic' va 
fi o condiție și o acțiune pentru un 
progres accelerat. Există mari po- 
tențialuri încă neexploatate pentru 
îmbogățirea noastră și ne putem 
aștepta la mari realizări în urma 
unei activități disciplinate și bine 
organizate și printr-o creștere mai 
rapidă a productivității, a dezvol
tării tehnice și a rentabilității".

în ultima parte a cuvîntării sale, 
Rezsoe Nyers a vorbit despre 
unele aspecte ale politicii externe 
a Ungariei. Despre agresiunea ame
ricană în Vietnam, el a arătat că 
datoria poporului ungar este să con
damne această agresiune și să ajute 
eroicul popor al Vietnamului prin 
toate 
ce și

mijloacele politice, economi- 
militare.

★
prilejul celei de-a 22-a ani-

folosite 
napalm Și 

N. Fedoren- 
apoi că co
și rasismul

Generale a pro- 
definirii agre- 
pretinzînd că 

n-ar putea fi 
și că Organiza-

Cu
versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, la Budapesta a avut 
loc o demonstrație a tineretului. La 
tribuna oficială au luat loc con
ducătorii de partid și de stat în 
frunte cu Jânos Kădâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., Gyula 
Kallai, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc, 
veterani ai mișcării muncitorești 
din Ungaria, reprezentanți ai tine
retului. Despre însemnătatea zilei 

. de 4 aprilie a vorbit Nemeth Ka- 
roly, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Budapesta. La demon
strația tineretului din Budapesta, 
au participat peste 50 000 de tineri. 
Seara, Consiliul prezidențial al 
R, P. Ungare a oferit în saloanele 
parlamentului o recepție.

RELAȚIILE EST-VEST ÎN DEZBATERILE 
UNIUNII EUROPEI OCCIDENTALE. La 
Roma au început lucrările sesiunii Consiliului 
Ministerial al Uniunii Europei Occidentale, la 
care participă reprezentanți ai celor șase țări 
membre ale Pieței comune și ai Marii Britanii, 
în prima zi au fost examinate problemele poli
tice și în special relațiile Est-Vest. (A.F.P.)

URUGUAYUL SE PRONUNȚA ÎMPO
TRIVA CREĂRII UNEI FORȚE MILI- 

' TARE INTERAMERICANE — a declarat mi
nistrul de externe, Hector Luisi, răspunzînd unei in
terpelări în parlament. Interpelarea a survenit în 
urma unor știri, potrivit cărora Argentina și S.U.A. 
exercită presiuni pentru a înscrie această problemă 
pe agenda conferinței ministeriale ce va preceda 
întîlnirea șefilor de state din țările membre ale 
O.S.A. (Agerpres)

IN SIERRA LEONE A FOST SUSPENDATA 
LEGEA MARȚIALĂ decretată în țară cu două 
săptămîni în urmă, cînd a avut loc lovitura de-/ 
stat. S-a anunțat că „Consiliul reformei națio- A'- 
nale" (guvernul militar) a hotărît destituirea l f 
comandantului suprem al armatei, David Lan- 
sana, autorul primei lovituri de stat, și l-a trimis 
în Statele Unite cu o misiune specială.

Partidul Comunist din Sudan își 
va relua activitatea legală - a decla- 
rat dr. Amin Izzeddin, unul din liderii partidului 
— în conformitate cu decizia Curții Supreme, care 
l-a autorizat să funcționeze ca oricare alt partid 
politic din țară. P.C. din Sudan îți va redeschide 
sediul ți va relua publicarea ziarului său. (Ager
pres).

„Veghea meteorologică 
mondială-
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CORESPONDENȚĂ DIN GENEVA 

DE LA HORIA LIMAN

Intre două emisfere
La Geneva și-a înce

put lucrările cel de-al 
cincilea congres al Or
ganizației meteorologi
ce mondiale. Intre 3 și
28 aprilie, peste 300 de 
savanți meteorologi din
29 de țări, printre care 
și România, vor face un 
schimb de informații 
științifice și vor trece, 
totodată, la examinarea 
și aprobarea programu
lui denumit „Veghea 
meteorologică . mondia
lă” — un nou sistem 
de organizare a rețelei 
meteorologice de pe 
glob.

Inițierea acestui plan 
a fost posibilă datorită 
recentelor cuceriri ale 
științei și tehnicii puse 
în slujba cercetării at
mosferei. Sateliții meteo
rologici reconstituie de 
la o altitudine de 1 400 
■kilometri harta densității 
.norilor. In Oceanul A- 
tlantic, nouă vase pre
văzute cu instalații spe
ciale studiază tempera
tura norilor și viteza 
vîntului, acoperind o su
prafață de 100 milioane 
kilometri pătrați. Mari 
ordinatoare rezolvă e- 
cuații matematice com
plicate, în timp ce ba-

loane-sondă explorează 
parametrii atmosferici. 
Toate aceste informații 
sînt colectate de trei 
centre internaționale — 
din Washington, Mos
cova și Melbourne — 
unde supracalculatoare- 
le electronice le anali
zează și le traduc în 
limbajul universal al 
meteorologiei, pentru u- 
zul diagnosticienilor 
„timpului probabil" din 
toate colțurile planetei 
noastre.

In ciuda existenței u- 
nui asemenea . arsenal 
de cercetare științifică, 
s-a hotărît revizuirea în
tregului sistem de detec
tare, astfel îneît tehno
logia previziunii timpu
lui să depășească limi
tele actuale.

Printre gomunicările 
anunțate la actualul 
congres de meteorologie 
rețin atenția cele refe
ritoare la aplicarea me
teorologiei în agricultu
ră, folosirea datelor cu
lese de sateliții pentru 
prevederea timpului, 
sistemele de sateliți me
teorologici ai viitorului 
și posibilitatea modifi
cării timpului.

(Urmare din pag. I)

La vreo 25 de kilometri de Quito, 
se aflS monumentul care marchează 
exact un punct situat pe linia ecuato
rului — latitudinea zero grade. Aici 
este singurul loc, unde poți sta cu fie
care picior în altă emisferă. In 1736 
a poposit pe aceste meleaguri faimoa
sa expediție franceză, condusă de Car
los de la Condamine. După opt ani de 
cercetări și măsurători migăloase a fost 
determinat locul pe unde trece brîul 
Pămînfului — ecuatorul,.

Ecuadorul este așezat la jumătatea 
drumului dintre poli — dintre progres 
și subdezvoltare,1 dintre independență 
și aservire economică, dintre îndestu
lare și mizerie. Viața poporului ecua
dorian este circumscrisă de aceste 
coordonate contrastante. Cetățeanul de 
mijloc se menține cu greu a- 
proape de linia echilibrului. La un 
pol, Ciudad del Paradiso, cartierul din 
Quito al celor avuți, ce se distinge 
prin vilele sale din linii simple — va- 
riațiuni pe tema unui cub — în. culori 
pastelate, întrerupte de transparența 
sticlei. Grădinari iscusiți au tras între 
ele draperii vegetale din rășini și clo
rofilă, cu efect izolator : conifere, pal
mieri, cabuya, copaci-umbrelă, peluze 
de flori. De partea cealaltă,, peste 
„ecuatorul social", mai mult de jumă
tate din populația țării trăiește în lo
cuințe întunecoase, scorojite și murda
re, lupfîndu-se din greu cu sărăcia.

Un inginer agronom de la o fermă 
din regiunea fluviului Guayas, îmi spu
nea, nu fără ironie :

— Oamenii de afaceri din Statele 
Unite ne-au botezat „Banana's repu
blic", vrînd să sugereze o anumită 
predestinare.

Anul trecut — m-a informat interlocu

torul meu — Ecuadorul a obținut 61 de 
milioane de dolari din vînzarea banane
lor. Ceea ce consfituie însă un paradox 
este faptul că, exportînd mai mult, țara 
obține devize mai puține. Producția și 
comerțul mondial de banane sînt in
fluențate de United Fruit, miriapodul în
tins peste pămînful multor țări din Ame
rica de Sud. In Ecuador, United Fruit de
ținea proprietatea Tenegerului, cea mai 
mare și mai evoluată fermă de banane. 
Aceasta a fost naționalizată recent și îm
părțită producătorilor autohtoni. Ca răs
puns la această măsură, United Fruit a 
finanțat imediat plantarea unor mari su
prafețe în Columbia, ceea ce a sporit 
rapid cantitatea de banane afectată ex
portului și a micșorat prețurile, impri- 
mînd pieței condiții dezavantajoase. 
Anul trecut, producătorii din Ecuador au 
avut de luptat și împotriva unei boli 
criptogamice, ciuperca denumită „răul 
de Panama", care a compromis o parte 
din livezile cu banani. Alte pierderi, alte 
investiții suplimentare.

— Circulă noțiunea de agrofobie la 
dumneavoastră. Care este determinis
mul acestei reacții ? — l-am întrebat pe 
agronomul de pe fluviul Guayas.

— Producătorii sînt afectați de im
pozitele excesive, de stabilirea acestora 
fără a fi în corelație cu fertilitatea pă- 
mîntului și nevoia de mașini agricole. 
Sfatul nu-i sprijină. Marile moșii sînt 
proprietăți „fără funcție socială" — cum 
le aprecia un ziar — stare proprie pe
rioadei coloniale. Ele se angajează în
tr-o dispută neloială cu bucățica de pă- 
mînt a indianului. Prin măsuri fiscale sau 
prin pasivitate, statul a determinat de
gradarea gustului pentru agricultură. 
Țăranii își părăsesc pămînturile și mi
grează spre periferia marilor orașe.

La acest tablou economic al țării ar 
trebui să mai adăugăm criza de locuințe

și scumpetea chiriilor, numărul mare de 
analfabeți și numărul insuficient de școli, 
prețul ridicat al medicamentelor. Nu
meroși'tineri și vîrstnici prezintă infirmi
tăți și malformații datorită, probabil, 
lipsei de supraveghere medicală a fe
meilor gravide, precum și alimentației 
insuficiente.' Un fnilțon și jumătate de 
indieni duc o viață sub baremul celor 
mai elementare reguli de civilizație.

Trei sferturi de oră de zbor desparte 
Quito de Guayaquil. înainte de ateri
zare, avionul planează la mică înălțime 
pe deasupra unui ținut mustos, cu 
ochiuri de pămînt nu de apă — 
atît de numeroase și de întinse sînt 
bălțile. Simți sevele învolburate ureînd 
prin ierburi, lanuri dolofane de orez și 
frunze. întreaga regiune e un amestec 
de căldură și. de lumină, de apă și de 
pămînt fertil, din care se pregătește 
parcă o invazie vegetală spre oraș. 
Rio Guayas, lat de peste un kilometru, 
mîlos, unduiește rotund ca un braț de 
balerină. Așa cum sclipește. în soare, 
pare amorțit, înghețat ca un pat bine 
făcut — cum spunea Jacques Prevert 
despre un tablou asemănător.

Ce greu e să respiri la Guayaquil, în 
primele ceasuri I Ce dificil e să dormi 
în primele nopți și ce sete dureroasă te 
chinuiește în primele zile I Aerul e cald 
și umed. Pielea ți-e tot timpul jilavă.

întins de-a lungul cheiului, fluviul 
pare matricea orașului, din care a cres
cut ca o unghie. Pe aici frece carava
na mărfurilor de export : cacao, orez, 
cafea, tutun, bumbac și, bineînțeles, 
banane. E ringul oamenilor de afaceri, 
reședința marilor comercianți și moșieri, 
reduta capitalului bancar. Comerțul se 
practică în magazine, dughene, tarabe, 
în limitele unui geamantan sau pe un 
ziar așezat la vedere. Nevoile de azi 
și teama de mîine dă tuturor o cum

plită voință de a vinde. In fața admi
nistrației portului, hamali sau- oameni 
fără ocupație privesc spre fluviu, tă
cuți, îngîndurați, în așteptarea unui Go- 
dot ce nu va sosi, bineînțeles,1 nici
odată.

Un ziarist din Guayaquil mi-a rela
tat că poporul ecuadorian plătește în 
fiecare an impozite sporite cu 350 mi
lioane de sucri; Țara suportă în ace
lași timp mari restricții la import.

— Cum vedeți chestiunea industria- . 
Uzării ? — l-am întrebat.

— Vitală și extrem de dificilă,, de
oarece ne lovim de obstacole : rezerve 
monetare scăzute, contrabandă, analfa
betism. Junta militară, venită la putere 
prin lovitura de stat din iunie 1963, a 
cîrmuit prost, ruinînd finanțele. Izgoni
tă anul trecut prin lupte de stradă, ea 
a lăsat economia țqrii într-o, situație 
grea. Avem nevoie de un ajutor sincer 
și reciproc avantajos, altfel, guvernul 
ar fi obligat să treacă la măsuri de fi
nanfare prin inflație. România e o țară 
socialistă, dezvoltată și civilizată, no
țiuni ce schimbă complet fondul pro
blemei. Nu numai că vă stimez, dar 
sînt convins că Ecuadorul ar avea nu
mai de cîștigat de pe urma unor con
tacte comerciale și culturale cu Româ
nia, mi-a spus interlocutorul meu.

Pași înainte se fac. Vocile cele mai 
lucide vorbesc despre necesitatea unei 
reforme agrare, cer mărirea salariilor 
în raport cu prețurile și intensifi
carea lucrărilor de prospectare pentru 
depistarea zăcămintelor de petrol, pre
zente se pare spre granița columbiană. 
Un cercetător apreciază că Ecuadorul 
ar avea rezerve de petrol mai mari 
chiar decît Venezuela.

Poporul ecuadorian vrea să se depăr
teze cît mai mult de polul dificultăți
lor actuale. Timpul în care va izbuti 
nu poate fi precizat, fiindcă robustețea, 
hărnicia, patriotismul și puterea lui de 
sacrificiu sînt parțial contrabalansate 
de forțe din afară și dinăuntru, străine 
în aceeași măsură de suferințele și 
aspirațiile sale.

Configurația noului parlament francez. 
S-au consfifuit oficial noile grupuri parlamentare ale 
Adunării Naționale franceze după alegerea președin
telui acesteia în persoana lui Jacques Chaban Delmas, 
candidatul majorității. Majoritatea guvernamentală este 
alcătuită din grupul Uniunea Democratică pentru cea 
de-a V-a Republică, avînd ca președinte pe Henri 
Rey, și din grupul Republicanilor Independenți, al că
rui președinte a fost ales Raymond Monton. Opoziția 
este formată din grupul Federației Stîngii Democrate 
și Socialiste, prezidat de Gaston Defferre ; grupul Par
tidului Comunist Francez, prezidat de Robert Ballan
ger, și grupul Progres și Democrație (centrist), condus 
de Jacques Duhamel. Grupul parlamentar comunist 
din Adunarea Națională franceză a dat publicității un 
comunicat în care sînt cuprinse obiectivele sale pentru 
noua legislatură, care a început la 3 aprilie. Grupul 
comunist, se arată în comunicat, va depune, încă săp- 
tămîna aceasta, mai multe proiecte de legi, cuprinzînd 
revendicări ale clasei muncitoare. Va depune, de ase
menea, un proiect de lege pentru o reformă demo
cratică a fiscalității, cît și un proiect pentru naționali
zarea băncilor și marii industrii. In ceea ce privește 
politica externă, grupul parlamentar comunist va milita 
pentru pace, dezarmare, securitate colectivă și coope
rare internațională. (A.F.P.)

H

Guvernul marocan a trecut sub 
controlul său o companie străină. 
Este vorba despre o companie spaniolă pentru 
extracția minereurilor de fier din regiunea 
Rif, din nordul Marocului. Agenția de presă 
din Rabat, care a transmis știrea, anunță că 
hotărîrea guvernului corespunde planului de 
creare în regiunea amintită a unui complex 
metalurgic pentru extracția și prelucrarea mi
nereului de fier.

O PLENARĂ A COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCII DIN ELVEȚIA 
a avut loc la Lausanne. Au fost examinate pro
bleme privitoare la activitatea în viitoarea cam
panie pentru alegerile naționale. (Agerpres)

GUVERNUL BRITANIC VA DA ÎN JU
DECATĂ PROPRIETARII PETROLIERULUI 
„TORREY CANYON" pentru a obține despăgubiri 
de pe urma daunelor provocate prin naufragiul vasului, 
a anunțat premierul Wilson în Camera Comunelor. 
Agenția „France Presse”, care transmite știrea, subli
niază că guvernul brifanic a publicat o carte albă în 
care se arată că un număr de bombe lansate asupra 
petrolierului n-au explodat și această situație creează 
un pericol pentru navigația maritimă în regiunea insu
lelor Sorlingues.

MARCO NIKEZICI IN BELGIA. Secre
tarul de stat pentru afacerile exferne al R. S. F. Iu
goslavia a sosit marți la Bruxelles înfr-o vizită ofi
cială de patru zile la invitația ministrului de exferne 
belgian, Pierre Harmel. In cadrul convorbirilor din
tre cei doi miniștri vor fi abordate probleme pri
vind relațiile iugoslavo-belgiene, precum și colabo
rarea economică în Europa. (Taniug)
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