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a informat des- Siria și Orientul uneltirile și ac-

C.C. al membru secție la
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La invitația C.C. al P.C.R tre 24 aprilie și 4 mai 1967, a făcut o vizită de studiu în Republica Socialistă România o delegație a Partidului Comunist Sirian, formată din tovarășii Youssef Faysal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.S., Maurice Sa- libi, membru al C.C. al P.C.S., Rame Chekmouss, Badre Gazzi și Fayez Jalahech, membri ai unor comitete regionale de partid.

Cînd șb ism s® wa reactiva
LABORATORUL UZINAL

Ca urmare a creșterii interesului și preocupărilor colectivelor de 
cercetători uzinali față de munca științifică adovărată, valoroasă, multe 
dintre laboratoarele marilor uzine și combinate au început deja să se 
contureze ca nuclee ale unei intense activități de cercetare, furnizînd 
producției soluții și rezultate eficiente, iar uneori afirmîndu-se ca teren 
al unor ample dezbateri șl schimburi de opinii pe teme științifico. în 
legătură cu activitatea șl posibilitățile de întărire grabnică a nucleului 
de cercetare al uzinelor „23 August" din Capitală, ne-am adresat tova
rășului ing. PAMFIL ILIESCU, șeful laboratorului uzinal.

orație și acei 
dente în lumina
farului de noapte
H Factorii care

— Pentru început, vă rugăm 
să ne vorbiți despre importanța 
întăririi continue a activității ști
ințifice uzinale. Ce loc ocupă la
boratorul în contextul unităților 
de acest gen existente în con
strucția de mașini ?

— Practica științei și a producției 
internaționale, experiența țărilor dez
voltate, anumite rezultate superioare 
prop.ii dovedesc cu prisosință Cit de 
imperioasă este astăzi închegarea unor 
colective de cercetare uzinală puter
nice, capabile să abordeze și să re
zolve cu competență și promptitudine 
multiplele cerințe ale producției. E- 
xistă, astăzi, în lume, un mare număr 
de laboratoare uzinale bine dotate, cu 
aparatură de cercetare modernă și 
specialiști temeinic pregătiți, spre 
care se îndreaptă din ce în ce mai

mult șl atenția unor oameni de știință 
prestigioși. Se știe, de exemplu, că 
în numeroase țări mari savanți, aca
demicieni și universitari, conduc efec
tiv secții sau grupuri de cercetare u- 
zinală, activează în laboratoarele unor 
mari întreprinderi în calitate de con
silieri. Drept urmare, aportul acestor 
colective crește neîncetat, unele dintre 
elo transformîndu-se, cu timpul, în 
adevărate focare ale creației științifice 
de înalt nivel.

în rețeaua nucleelor de cercetare 
uzinală din țara noastră, laboratorul 
nostru reprezintă una dintre unitățile 
de bază, active, moderne — cu posi
bilități de a deveni în scurtă vreme 
un important focar de promovare a 
noutăților tehnico-științifice în con
strucția de mașini. Organizat încă 
din toamna anului 1960, el cu
prinde în momentul de față nume
roase aparaturi complexe, un colectiv 
de specialiști bine pregătiți profesio
nal, care manifestă interes față de ce
rințele proceselor de producție din în
treprindere, de soluțiile de înalt nivel 
apărute pe plan mondial. Acest lucru 
este dovedit și de numeroasele rezul
tate bune obținute de acest colectiv, 
de aplicațiile prilejuite de el, în cei 
șase ani de existență. Este ca
zul, printre altele, al unei tehnolo
gii perfecționate de elaborare, for
jare și tratament termic al oțelului 
pentru arbori de motor — metodo
logia de apreciere a purității oțelului, 
inclusă astăzi în STAS-uri — la care 
s-a ajuns în urma studierii unei ne
voi concrete din uzină (micșorarea in
cluziunilor și defectelor care apăreau 
la turnarea lingourilor de oțel), sau 
al procedeului nou de modificare a 
formatului de lingou vizînd ridica
rea coeficientului de utilizare a 
oțelului și eliminarea defectelor de 
turnare. Utilizarea acestuia îmbună
tățește și astăzi procesul tehno
logic respectiv. De asemenea, alte 
cercetări și rezultate obținute de 
cercetătorii noștri au urmărit mic
șorarea pierderilor de metal (cum 
a fost procedeul de îmbunătă
țire a tratamentelor oțelurilor aliate 
forjate pentru evitarea apariției „ful
gilor") sau scăderea substanțială a 
rebuturilor; din acest punct de ve
dere numai una dintre soluții (pro
cesul nou de cementare a roților din
țate) a permis o micșorare de 10 ori a 
rebuturilor și o creștere a productivi
tății muncii cu 60 ia sută.

Do remarcat că alături de proble
mele cu specific metalurgic, au exis- Convorbire realizată 

Aurel VARDUCA

mica a coopera
tî ve

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit joi pe Torsten Nilsson, ministrul afacerilor externe al Suediei, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Eduard Mezincescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm.
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Joi după-amiază, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheor- ghe Maurer, a primit pe ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson.Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Eduard Mezincescu, ambasadorul României la Stockholm, precum și Olof Gustav Bjurstrom, ambasadorul Suediei la București, și R. H. Berg-

Lacul Herăstrău la început de primăvară
Foto : Gh. Vințilă

Au fost prezenți Olof Gustav Bjurstrom, ambasadorul Suediei la București, și R. H. Bergstrom, director în Ministerul Afacerilor Externe al Suediei.In cursul întrevederii, care desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme de interes comun.

strdm, director în Ministerul Afacerilor Externe al Suediei.Cu acest prilej au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor româno-suedeze și s-a exprimat dorința de extindere a colaborării dintre cele două țări. A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri privind probleme actuale ale situației internaționale.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială. (Agerpres)
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Există o ierarhie a morali
tății, paralelă ierarhiei so
ciale ? Morala depindea 
odinioară de rotunjimea 
pungii și de rangul social. 
Cel cu buzunarul gol comi
tea cel mai înalt act de 
moralitate : muncea. Omul 
născut pe un sac de aur nu 
avea nevoie să se supună 
acestei conduite. El practica, 
cu cea mai deplină onorabi
litate, cea mai scelerată 
imoralitate : exploata, trăia 
din sudoarea frunții altora. 
Cel cu buzunarul gol era de
cretat moral dacă respecta 
intangibilitatea „sfintei pro
prietăți burgheze" chiar mu
rind de foame. Morala bur
gheziei, ocrotită de lege, era 
furtul singurului bun al celor 
mulfi : munca,

Dreptatea instaurată de 
socialism pe plan social, și 
care în esență înseamnă 
„șanse egale la posibilități 
egale", a abolit inegalitatea și 
îq domeniul moral, Singurul

criteriu de promovare și de 
recompensare a individului 
este munca, măsurată în in
tensitate și calitate. Munca 
este numitorul comun so
cial al tuturor și, în ace
lași timp, premisa mora
lității generale.

Desigur, există adînci di
ferențieri în dotarea oame
nilor. Inegalități ale potenția
lului intelectual, ale instruc
ției și culturii, energiei și 
voinfei, resurselor de creație. 
Toate acestea determină un 
aport social diferit și o situa
re diferențiată pe treptele 
ierarhiei profesionale și ad
ministrative. Și, evident, o 
retribuție diferită, după canti
tatea și calitatea muncii și a 
răspunderii. Dar oare indivi
dul situat pe o scară profe
sională sau de răspundere so
cială superioară are un 
drept moral în plus fa(ă de 
ceilalfi ? Nu. în concepția 
societății noastre el are în plus o obligație,

Această 
pentru mu . . 
maipomenit de stranie — se 
născuse în mintea comuniș
tilor încă pe cînd ei nu a- 
veau nici o îndatorire ex
presă în ierarhia societăjii, 
pe cînd nimeni, în afară de 
istorie, nu-i putea trage la 
răspundere dacă aveau să 
facă sau nu ceea ce singuri 
își impuseseră. Dar ei ascul
tau glasul înăbușit de ne
dreptate al nafiunii și porun
ca fatidică a istoriei, și a- 
ceasta era deajuns pentru 
a-i face să-și sacrifice tihna 
și foate satisfacțiile materiale 
și morale pe care le putea 
oferi individului societatea 
aceea.

împrejurările au făcui ca 
numai pufini dintre cetățenii 
acestei țări să poată urmări 
viafa comuniștilor prin labi
rintul vechii societafi. Dar 
tofi cetăfenii țării i-au putut 
privi la fată și i-au putut ur
inări îndeaproape după ja-

șirea lor din umbra luptei ile
gale. l-au văzut pe miile de 
activiști ai partidului nostru și 
cei ce trăiesc la fără și cei 
ce trăiesc la oraș, și în vre
mea alegerilor, și a marii se
cete, și a naționalizării, și a 
reconstrucției, și a primelor 
mari șantiere, și a marilor 
combinate — în toate etape
le celor douăzeci și trei de 
ani. In afară de răspunderea 
morală a istoriei ei aveau a- 
cum mandatul poporului. Ei 
nu mai erau ceea ce fuseseră 
penfru mulfi — niște stranii 
vizionari idealiști. Partidul 
comunist a devenit conducă
torul tării, 
dormeau 
douăzeci 
de birou, 
gheafa, 
fundate, 
cede, 
subfiate. Ei băteau drumurile 
cu bocancii lor grei 
grosolani, plini de noroi,

- dimineaja pină seara.

Dar comuniștii 
irei-pafru ore din 

și patru, pe mese 
în camere reci ca 

sau în paturi des- 
pe cearșafuri mu- 

sub pături tocite și

mîncau pîine veche și salam 
mucegăit păstrate în genți de 
mușama jupuită. Și înfruntau 
viscolele iernilor în trenciuri 
de foi de cort. Și erau slabi 
și nebărbieriji, și nu-și ve
deau femeile și copiii decît 
în treacăt, o dată la două-frei 
săptămîni. Și multi dinfre ei 
nu erau deprinși cu cartea, 
și nu vorbiseră niciodată în 
viafa lor în fafa unor mari a- 
dunări. Și acum citeau în 
fiecare noapte mușeîndu-și 
cîfeva ore din somnul lor tru
dit și luptîndu-se cu craniul 
care se îngreuna ca plumbul 
și cădea pe masă, din cînd 
în cînd, ca un bolovan inert, 
își căutau cu greutate cuvin
tele și, pentru a se face în
țeleși, se străduiau întotdeau
na să ajungă la esenfa lu
crurilor.

Dumitru POPESCU
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Oaspeții au vizitat întreprinderi industriale, unități socialiste din agricultură, s-au întîlnit cu oameni ai muncii, cu activiști ai P.C.R., ai organizațiilor de masă și reprezentanți ai unor instituții centrale.Delegația Partidului Comunist Sirian a fost prnmită de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.Delegația a avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al P.C.R., și Aldea Mfilitaru, al C.C. al P.C.R., șef de C.C. al P.C.R.Cu acest prilej părțile format reciproc asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide și țări, au făcut un schimb de păreri în probleme de interes reciproc.Partea siriană pre situația din Mijlociu, despre țiunile agresive ale cercurilor imperialiste, ale reacțiunii arabe și sioniste din această regiune, a reliefat activitatea P. C. Sirian consacrată apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare și tuturor oamenilor muncii, consolidării reformelor înfăptuite în Siria, unirii forțelor progresiste și patriotice în lupta împotriva imperialismului, pentru făurirea unei economii naționale independente și dezvoltarea democratică a țării, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres și prosperitate ale poporului sirian.Delegația P. C. Sirian și-a ex

primat admirația față de succesele obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în opera de de- săvîrșire a construcției socialiste.Partea română a înfățișat oaspeților sirieni activitatea depusă de întregul popor pentru îndeplinirea programului adoptat de Congresul al IX-lea al partidului în vederea dezvoltării multilaterale a industriei și agriculturii, înfloririi științei și culturii, ridicării bunăstării oamenilor muncii.In cursul convorbirilor au fost a- bordate, de asemenea, probleme ale situației internaționale actuale, ale luptei împotriva politicii agresive a imperialismului și în primul rind a imperialismului american, împotriva colonialismului, pentru eliberare națională, pentru securitatea europeană și asigurarea păcii în lume.P.C.R. și P. C. Sirian și-au exprimat solidaritatea deplină cu lupta eroicului popor vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., pentru dreptul său sacru la libertate și independență, au condamnat măsurile represive dezlănțuite de dictatura militară din Grecia împotriva comuniștilor, democraților și patrio- ților, cerînd încetarea imediată a terorii și restabilirea drepturilor și libertăților democratice. Ele s-au pronunțat în sprijinul luptei de eliberare națională din Aden, Oman, Angola, Guineea zisă portugheză, Mozambic, precum și din alte regiuni ale lumii, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.
IN CONSTRUCȚIE LA PITEȘTI:

La Pitești a început construc
ția unei întreprinderi integrate 
de țesături din lină artificială și 
sintetică. în noua unitate se vor 
produce anual circa 10 milioane 
mp țesături fine pentru costume 
bărbătești, pardesie, rochii și 
3 000 tone fire pieptănate sim
ple. întreprinderea va dispune 
de secții de pieptănat, vopsitorie

de pale, filatură, preparare, a- 
pretură. în componența între
prinderii vor mai intra o sta
ție de preparare a apelor, ate
liere mecanice, magazii.

întreprinderea va beneficia de 
cele mal bune utilaje și agre
gate fabricate în țară sau adu
se din import.

(Agerpres)

Cucerirea independenței naționale, 
în anul 1877, reprezintă rezultatul 
unui îndelungat proces istoric matu
rizat în epoca modernă, o cerință 
legică a întregii dezvoltări a poporu
lui român, încununarea a sute de ani 
de lupte eroice pentru dezrobire na
țională.

Năzuința spre libertate și indepen
dență — visul de aur al poporului 
nostru — a însuflețit pe oștenii lui 
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, 
pe pandurii lui Tudor Vladimirescu, 
pe revoluționarii de la 1848 și pe 
făuritorii Unirii Principatelor Româ
ne. După înăbușirea revoluției din 
1848 de către forțele contrarevolu
ționare (mai ales externe), N. Băl- 
cescu ajunsese la concluzia — confir
mată de mersul istoriei — că „liber
tatea din lăuntru" nu se poate obține 
fără „libertatea din afară". De aceea, 
el sublinia că sarcina revoluționarilor 
români trebuie să fie în viitor „uni
tatea și libertatea națională". Unirea 
Principatelor Române a constituit o 
etapă de însemnătate istorică în rea
lizarea dezideratului fierbinte — 
unirea tuturor românilor într-un stat 
național unitar. în același timp, actul 
unirii reclama insistent, pentru a-și 
realiza plinătatea semnificației politi
ce, ca statul român constituit să se 
bucure de independență națională.

După realizarea Unirii și înfăp
tuirea reformei agrare din 1864, dez
voltarea economică a țării a cunoscut 
importante progrese ; tocmai în aces
te condiții, cină forțele de producție 
începuseră să înregistreze un avînt, a 
ieșit și mai puternic .în evidență ro
lul de frînă pe care-1 aveau menți
nerea unor puternice resturi ale 
relațiilor feudale în agricultură, dar, 
mai ales, dependența țării față de 
Imperiul otoman. Poarta otomană 
împiedica România să ducă o politică 
vamală de protejare a industriei pro
prii, să încheie tratate cu alte țări, să 
bată monedă, toate acestea pe lîngă 
un împovărător tribut anual.

Cucerirea independenței naționale 
devenise o necesitate obiectivă im
pusă de însuși procesul de dezvoltare 
economică, socială și politică a socie
tății românești. întregul popor român 
— diferitele clase, pături sociale și 
grupări politice — era profund inte
resat în obținerea independenței de 
stat. Manifestarea unor poziții deose
bite s-a referit doar la modul de rea
lizare a acestei aspirații naționale.

Moșierimea conservatoare și unele 
elemente burgheze considerau că in
dependența va putea fi obținută ca 
urmare a „bunăvoinței" marilor pu
teri europene în schimbul unor con
cesii economice și prin menținerea 
unei politici de neutralitate în con
flictul din Balcani. Aceste cercuri 
sociale se opuneau cuceririi inde
pendenței pe calea armelor și pentru 
că nu voiau să înarmeze pe țărani,

de prof. 
Nichita ADĂNILOAIE, 

prof. Ladislau BÂNYAI

temîndu-se ca, după război, ei să nu 
impună prin forță împărțirea pămîn- 
tului moșieresc.

Cea mai mare parte a burgheziei, 
însă, dornică să înlăture piedicile pe 
care suzeranitatea otomană le ridica 
în calea dezvoltării industriei și co
merțului, aprecia că independența de 
stat trebuie cucerită cit mai repede 
printr-un război împotriva Porții oto
mane. Exponenții acestei poziții sub
liniau că aceasta ar fi calea cea mai 
scurtă și, totodată, calea creșterii 
prestigiului națiunii — că pentru 
poporul român un asemenea război 
victorios reprezintă o necesitate de 
ordin moral șl național, corespunză-

toare virtuților militare strămoșești. 
Ziarul Românul — condus de frun
tașul liberal radical C. A. Rosetti — 
scria, la 14 mai 1877, că trecerea 
Dunării și intrarea armatei în răz
boiul împotriva jugului otoman ar 
contribui Ia ridicarea morală și po
litică a națiunii române : „Noi o do
rim pentru că voim ca... românii să-și 
datorească lor inșile... independența 
absolută a patriei, o dorim pentru că 
credem că ea va contribui la mărirea 
și ridicarea patriei".

Forța socială liotărîtoare în lupta 
pentru independența României au 
constituit-o oamenii muncii de toate 
categoriile de la orașe și sate, ma
sele largi ale poporului, animate de 
un fierbinte patriotism, care au ac
ționat cu vigoare și entuziasm pen
tru scuturarea jugului străin. Nă
dejdea că, o dată cu cucerirea inde
pendenței de stat, masele populare 
țărănești șl orășenești vor dobîndi o 
viață mai bună i-a animat pe toți 
cei care au sprijinit războiul pe 
front sau în spatele frontului.

Ca în toate momentele de răscru
ce din frământata istorie a poporu
lui nostru, țărănimea, însuflețită de 
nețărmurită dragoste de patrie și 
spirit de sacrificiu, s-a afirmat și 
de data aceasta ca purtătoarea nă
zuințelor de ncatîrnarc și a senti
mentelor de demnitate națională, a 
purtat pe umerii ei principalele po
veri ale războiului, a adus cu jertfele 
ci de singe principalul aport Ia în
făptuirea aspirațiilor naționale. în 
anul 1876, cînd agravarea „crizei o- 
rientale" prevestea izbucnirea imi
nentă a războiului, guvernul a pro
mis împroprietărirea tuturor săteni
lor îndreptățiți prin legea agrară 
din 1864. Țărănimea dorea insă o 
reformă generală care să satisfacă 
cerințele tuturor celor fără pămînt 
sau cu pămînt puțin — reformă a

(Continuare în pag. a IV-a)

Pentru marea majoritate a ex
cursioniștilor, frumusețile mun
ților noștri nu ar fi accesibile 
fără marcaje spre locurile cele 
mai pitorești, fără adăpostul ofe
rit de cabane. In prezent, în 
mun(i există 178 de cabane și 
complexe turistice așezate la di
ferite altitudini, cu o capacitate 
de 11 000 locuri, dintre care 16 
construite în ultimii ani — la 
Meziad, Turnuri, Căprioara, Cos- 
tești, Lacul Ana, Cheia, Zugreni, 
Băile Oglinzi și în alte locuri 
pitorești. Prin grija gospodarilor 
locali condițiile de cazare s-au 
îmbunătățit, accesul spre unele 
cabane a fost înlesnit prin a- 
menajări de drumuri, poteci și 
marcaje.

Numărul celor care cutreieră 
munții este însă în continuă creș
tere. Fată de dezvoltarea turis
mului în tara noastră se impu
ne îmbunătățirea condițiilor de 
acces și deservire a turiștilor la 
cabane. în acest scop, Comitetul 
de stat pentru îndrumarea și

controlul organelor locale 
administrației de stat, în colabo
rare cu Ministerul Comerțului 
Interior și Oficiul National de 
Turism au elaborat un plan de 
măsuri. In anii cincinalului se 
vor construi cabane noi în 
preajma marilor hidrocentrale — 
la Bicaz, Cumpăna și Argeș- 
baraj, în masivul Ceahlău, la 
Corcoaia și Soarbele, în munții 
Cernei, la lacul Urlea, Curmă
tura Brătilei, Grind, în Piatra 
Craiului, Guțan și Vîrful cu Dor 
în munții Bucegi, la Scărișoara 
și Padiș, pe Paring, două ca
bane în munții Rodnei etc. In 
total 21 de cabane cu aproxima
tiv 2 000 de locuri.

Se prevede, de asemenea, con
struirea a două teleferice : Si
naia — Furnica și Bîlea cascadă 
— Bîlea lac.

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Pe aeroportul internațional Băneasa, radiolocatoarele asigură securitatea decolării și aterizării aeronavelor în toate direcțiile.
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Raid-ancheta pe teme de circulație

BIROCRAȚIE Șl ACCIDENTE
Vor avea și ei i FAPTUL

în lumina farului
...Pe șosea, în miez da 

noapte. Circuli cu mașina 
sau autocamionul; din di
recția opusă se apropie 
altă mașină. Momentul în- 
tîlnirii — brusc, ești scăl
dat de lumina puternică, 
orbitoare a farurilor, care 
te silesc să închizi ochii. 
Dar este și momentul după 
care unii nu mai ajung 
să-i deschidă niciodată...

Cine nu cunoaște plaga 
orbirilor provocate noap
tea de farurile autovehicu
lelor- ? Pe bună dreptate 
s-a subliniat, în repetate 
rînduri, creșterea îngrijo
rătoare a numărului de 
accidente de circulație ; în 
dinamica creșterii acestora 
atrage însă în mod deosebit 
atenția ponderea mare a 
accidentelor de noapte : 30 
la sută din totalul lor. Și 
avînd în vedere că circu
lația de noapte nu repre
zintă mai mult de cinci 
pînă la zece la sută a celei 
din timpul zilei, reiese că 
frecvența acestor acciden
te este în realitate și mai 
mare. în plus, le este ca
racteristic acestora gradul 
deosebit de gravitate, ele 
furnizînd un mare procent 
de pierderi de vieți ome
nești, schilodiri și mari 
pagube materiale.

Incontestabil, circulația 
de noapte este legată de 
dificultăți suplimentare — 
întunericul, oboseala, lip
sa de obișnuință a orga
nismului, efortul prelungit. 
Dar numărul mare de ac
cidente de circulație noc
turne este legat și de per
sistența unor inadmisibile 
racile birocratice, ale că
ror efecte nocive continuă 
să se manifeste nestinghe
rit, generînd accidente în 
serie : este vorba de ano
maliile din domeniul pro
ducției elementelor din 
sistemul de iluminare al 
autovehiculelor și tractoa
relor, care produc „orbi
rile" sus-amintite.

Iată cîteva întîmplări 
tragice de pe drumurile 
țării din timpul nopții. Șo- 

Arad-Crăciunești, • 
Brad : ciocnirea 

autobascu-

de noapte
pament electric a aceluiași 
minister, iar geamurile de 
far sînt produse de fabrica 
de sticlă Turda, din cadrul 
Direcției de articole de 
sticlă și ceramică din Mi
nisterul Industriei Ușoare.

Dormiți noaptea 
liniștiți, tovarăși 
directori gene
rali?

Consiliului Superior al A- 
griculturii), director S. 
Nagy (pentru I.M.S. Cîm
pulung).

Este neîndoielnic că cei 
caro cu seninătate au apro
bat comenzile respective, 
cei care răspund de fabri
carea acestor articole dorm 
noapte de noapte liniștiți 
în patul lor, visînd frumos 
și negîndindu-se că, în a- 
cele momente, pc drumuri
le țării se petrec accidente 
tragice, de felul celor 
mintite mai sus.

șeaua 
raionul 
gravă a două _______
lante ale Combinatului si
derurgic Hunedoara ; unul 
din șoferi, Lazăr Crișan, 
mort — celălalt rănit ; pa
gube materiale 70 000 lei. 
Șoseaua București-Pitești, 
în raza comunei Valea 
Mare : ciocnirea a două 
autocamioane, soldată cu 
moartea șoferului Marin 
Rotaru din Reșița. între 
Tecuci și Focșani, autoizo- 
terma condusă de Tomită 
Călimănescu a fost lovită 
de autocamionul condus de 
Mircea Panait; în accident 
și-a pierdut viața șoferul 
izotermei. Ne oprim aci — 
sînt doar cîteva dintre ac
cidentele de noapte deter
minate în principal de 
fecțiunile sistemului 
iluminare.

Problema folosirii 
funcționării acestuia a 
mat obiectul unui raid or
ganizat cu sprijinul Direc
ției circulației din Direcția 
Generală a Miliției. Au 
fost oprite și cercetate, pe 
șoseaua Ploiești-Brașov. 
sute de autovehicule de 
toate tipurile din producția 
internă, ca principală 
constatare desprinzîndu-se 
că un număr covîrșitor 
dintre ele circulă cu sis
teme de iluminare contrare 
normelor de siguranță, pro
priei noastre legi a circula
ției.

de- 
de

Si 
for-

Doua ministere 
și trei direcții 
generale... pentru 
un far

Și, ceea ce trebuie re
marcat este faptul că pro
ducția unor asemenea pie
se — practic și teoretic in
terzise — ale sistemului de 
iluminat continuă și în 
prezent, nestiagherit. Cu 
prilejul raidului-anchetă au 
fost oprite, printre altele, 
și autovehicule proaspăt ie
șite din uzină — avînd de
fecțiunile constructive sus- 
amintite.

Este, credem, legitimă 
întrebarea : poate fi oare 
considerat posibil să con
struim autovehicule de ca
litate, cu aparatura lor 
complexă, dar nu și siste
me de iluminare corespun
zătoare ? La o uzină am 
aflat chiar că unii benefi
ciari străini care aprecia
ză produsele respective, 
s-au mirat de calitatea 
proastă a farurilor și le 
cumpără fără acestea.

Investigînd cum s-a a- 
juns la această situație, rai
dul s-a oprit și la între
prinderile producătoare. 
De la bun început, o primă 
remarcă. De producția a- 
cestui far, o piesă atît de 
simplă în comparație cu 
principalele subansamble 
ale autovehiculelor, se 
ocupă nu mai puțin de... 
trei (3) direcții generale 
din două (2) ministere. 
Becurile speciale pentru fa
ruri se produc la fabrica din 
Fieni, din cadrul Direcției 
generale de electronică și 
automatizări a Ministeru
lui Industriei Construcții
lor de Mașini : oglinda fa
rului, părțile metalice și 
montajul se fac la „Electro- 
Banat“-Timișoara, din ca
drul Direcției generale de 

■ motoare electrice și echi-

Acum, după nouă luni 
de la intrarea în vigoare a 
noii legi a circulației — 
care, la acest capitol, s-a 
dovedit nu numai o normă 
de protecție a vieții oame
nilor și a integrității mași
nilor, dar și un factor de 
promovare a progresului 
tehnic — constatăm : fabri
ca de becuri Fieni, la un 
total de 400 000 de becuri 
mari pentru faruri, produ
ce doar 190 000 becuri co
respunzătoare cerințelor (e- 
cranate) și alte 210 000 
becuri de tipul a cărui fo
losire nu mai este permisă. 
Deci, 45 la sută producție 
bună și 55 la sută o pro
ducție pe care însăși legea 
o interzice.

Iar producția aceasta nu 
este un rezultat al întîm- 
plării. ci este cerută, con
tinuă să formeze obiec
tul comenzilor, purtînd 
ștampilele și iscălitu
rile de rigoare din partea 
celor mai importanți con
sumatori de piese auto. Au 
făcut comenzi Ministerul 
Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene — pentru 
120 000 de bucăți becuri de 
tip interzis, bazele Consi
liului Superior al Agricul
turii — cu 30 000 și I.M.S. 
Cîmpulung — cu 14 500 bu
căți. Toate contractele 
poartă semnăturile unor ca
dre de răspundere : di
rector ing. V. Mihăiță (pen
tru baza Ministerului 
Transporturilor), ing. O. 
Cihodaru (pentru bazele

„S-ar scumpi 
cu 6 lei 
autocamionul!“

La fabrica din Fieni am 
aflat că uzinele „Steagul 
roșu“ Brașov schimbaseră, 
încă din toamnă, comanda 
și că li se livrează numai 
becuri de tip corespunză
tor. Dar pe poarta uzinei 
continuă să iasă mașini cu 
becuri de tip vechi la fa
ruri, De ce ? Ne răspunde 
constructorul șef al uzinei, 
ing. Viorel Coandă : „Ma
șinile de export le echipăm 
cu becuri noi. Cele pentru 
uz intern — cu becuri 
vechi, (n.r. Cu alte cuvinte, 
în tară mașinile n-au decît 
să se accidenteze. Stranie 
mentalitate !). Mai avem 
din acestea în stoc și tre
buie să le folosim".

— Cîte mai sînt ?
La șeful serviciului apro

vizionării, Nicolae Filices- 
cu aflăm că mai sînt 2 600 
de becuri vechi. Aceasta 
înseamnă că încă 1 300 de 
camioane noi nu vor co
respunde cerințelor legale 
ale circulației. Un bec nou 
costă 3,25 lei (are același 
preț ca și cel vechi). Deci, 
1 300 de autocamioane s-ar 
scumpi cu.„ .6,50 lei fiecare. 
Este oare o pagubă de ne
suportat ?

Din păcate, și alte ase
menea lucruri, socotite 
„mărunțișuri", rămîn

rezolvate cu anii. între
prinderea de construcții 
metalice pentru binale O- 
radea produce broaștele 
pentru ușile cabinelor; a- 
vînd defecțiuni de execu
ție, ele se strică repede și 
creează pericolul deschide
rii la curbe. La autobascu
lantele noi, semnalizatoa
rele sînt fixate undeva sus, 
pe cabină, și nu sînt vizi
bile pentru conducătorii 
autoturismelor ce vin din 
spate. La uzinele de trac
toare de ani de zile se tă
răgănează realizarea in
stalației speciale de frînare, 
folosită pentru remorca 
tractorului.

La „Electro-Banat", la u- 
zinele „Steagul roșu" și la 
uzina de tractoare se aud 
nenumărate plîngeri refe
ritoare la calitatea geamu
lui de far, plîngeri confir
mate de toți conducătorii 
auto. „Pe alții îi orbim, iar 
noi înșine nu vedem bine 
drumul înaintea noastră. 
Conul de lumină nu e clar, 
face pete, nu luminează 
destul de uniform drumul. 
Dispersorul e de vină. Are 
bule de aer, asperități, în
crețituri și bavuri la mar
gini".

Intervențiile directe ale 
beneficiarilor la fabrica de 
sticlă Turda, care le pro
duc, n-au dat roade. La 
forul tutelar, la direcția de 
specialitate din Ministerul 
Industriei Ușoare, tov. di
rector ing. S. Tibuleac ne 
informează că sticla tehni
că se va produce abia 
în 1972. Iar acum dis- 
persoarele se fac din a- 
ceeași sticlă ca și borca
nele. Nu putem pune la 
dispoziție un cuptor cu to- 
pitură specială numai pen
tru geamurile de far !“.

Iată cum, prin dispersa
rea elementelor farului în 
întreprinderile a două mi
nistere diferite, s-a ajuns 
ca geamul de far să fie 
tratat aidoma borcanelor 
pentru murături !

Oare toți cei răspunză
tori de această stare.de lu- 

' cruri nu ati: ,o.lîflgaHă să 
respecte prevederile!' legii 
de stat cu privire la circu
lație ? Farul prost pe care 
îl realizează prinde în co
nul lui de lumină nu nu
mai victimele — acciden
tele în noapte — ci și 
mentalitatea îngustă, bi
rocratică și rutinieră, cu 
care este privită această 
îndatorire.

Al. PLAIESU
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Toți i-au văzut și îi văd pe miile de 
activiști ai partidului nostru conducînd 
uzinele, sfaturile populare, instituțiile, 
începîndu-și lucrul de dimineață, după 
răsăritul soarelui și lăsîndu-l noap
tea tîrziu, după ce pretutindeni zgo
motele se sting și ferestrele caselor se 
cufundă în întuneric. Și așa, ani în șir, 
trezindu-se după un timp, fără să știe 
cum, cu fîmplele argintate și cu frun
tea brăzdată de cute adînci. Și, ieșind 
cîte o dată din fabrică, sau de la co
mitetul de partid, în cîte o duminică 
după-amiază, cînd strada mare zum- 
zăie tihnit de oameni îmbrăcați sărbă
torește care se bucură cu obrajii des
tinși de lumina primăverii, simt și ei 
o imensă bucurie și pace în sufletele 
lor agitate, sorb puteri noi din fericirea 
și bunăstarea celorlalți.

Da, cei mai mulți oameni ridicați de 
societatea noastră pe o anumită treaptă 
a ierarhiei profesionale sau sociale știu 
— și dovedesc cu întreaga lor viață — 
că aceasta le dă nu un drept, ci o obli
gație morală în plus față de ceilalți se
meni ai lor. Dar acest articol a fost 
inspirat de minoritatea — oricît de in
fimă, regretabilă și dăunătoare — care 
are o vedere opusă, care face corp 
străin în climatul de demnitate și mo
destie cultivat de socialism.

Orice muncă de conducere, fie ea de 
maistru, de șef de birou, de administra
tor, de director, nu mai vorbesc de acti
vist pe fărîm social, are un profund rol 
educativ. Titularul ei are îndatorirea de 
a afirma, în toate 
care își exercită atributul, 
noastre etice. Ceea ce 
să 
în 
să 
se 
autoritatea morală necesară. în sfîrșit, 
afirmînd 
morale, 
judece 
trebuie ! 
face.

Dacă 
morala 
fără să 
aceasta

Dar viața scoate cîteodată la iveală 
și individul care, încălcînd morala, nu 
mai are curajul Să combată imoralita
tea. îi e frică să nu dezlănțuie împo- 
frivă-și duhurile necurate. Să nu creeze 
o atmosferă prea încinsă, de vigilență 
morală. Prin aceasta devine de două 
ori mai imoral.

Sau pe cel care, imoral fiind, 
îi protejează cu convingere pe imorali. 
El îi detestă pe cei cinstiți și neîntinați 
pentru că dovedesc mai mult caracter 
și mai multă voință decît el. 
că sînt virtuali' săi inamici, 
cesta devine un promotor al 
tății.

Am înfîlnit un om care își 
că poate înnobila josnicia prin „su
perioritatea sa intelectuală" și că, în 
general, o „personalitate puternică" 
poate transfigura faptele urîte, le poate

împrejurările în 
principiile 

îi impune 
și Ie însușească. Dar nu numai atît. 

infinite situații, funcția îi
apere aceste principii. Ceea ce nu 

poate face dacă nu

cere

are

și apărînd principiile noastre 
nu o dată se vede nevoit să-i 
pe cei care le încalcă. Deci 

să aibă dreptul moral de a o

un asemenea om încalcă 
și îi condamnă pe imorali 
se condamne pe sine, prin 
devine și mai imoral.

Și pentru 
Omul a- 
imorali-

închipuia

înfrumuseța. El considera că actele nu 
trebuie judecate în sine, că natura lor 
este determinată de calitatea celui care 
le săvîrșește. Asemenea oameni au o se
mantică ciudată. Dacă 
riat se face vinovat de 
sește epitetul scabros, 
păcatul extraconjugal, 
mai largă, acesta 
sentimentalism. Dacă un om de dnd 
este văzut beat într-o circiumă, scena 
respectivă este etichetată orgie
degradantă. Dacă el se găsește intr-o 
situafie similară împrejurarea capătă
numele de petrecere, de veselie. 
Unul este bețiv, celălalt om de viață. 
Dacă unul își însușește o cantitate de

un simplu sala- 
adulter, el folo- 
Dacă practică el 

chiar pe scară 
devine deodată

în calitatea pe care o am nu pot să 
mă sustrag". Dar dacă îl pui pe ace
lași om să califice actul unui contabil 
sau
tați agricole, care au luat din avutul 
obștesc un pui sau o sticlă de vin pen
tru uz propriu, el nu va ezita o clipă 
să-i taxeze așa cum se cuvine. Ce re
zultă ? Că unul și același fapt își schimbă 
semnificația, și gravitatea în funcfie de 
gradul celui în cauză ?

Ce interpretare dafi cazului în care 
unui salariat mai important de la sfa
tul popular i se repară apartamentul 
(proprietatea sfatului, firește) cu o sumă 
de zece ori mai mare decît ar fi fost 
justificat ? Raționamentul beneficiarului

unui magazioner din aceleași uni-
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foileton
de Nicufă TANASE

Răniți în războaiele cu umoriștii, cu satiricii, cu foiletoniștii, cu condi
cile de reclamații, birocrații noștri, bieții de ei, s-au adunat într-o ședință- 
fulger. La ordinea de zi un singur punct. Alegerea stîlpului pentru bă- 
trînețe.

Birocratul birocraților a deschis ședința :
— Știți despre ce e vorba, deci, veniți cu propuneri concrete. Cine ia 

cuvîntul ?
— S-au înscris patru la început. Lista a rămas însă deschisă și s-a dat 

cuvîntul primului înscris.
— Eu cunosc un stîlp de care a fost legat un cal.
— Și?
— Stîlpul și iarba din jurul stîlpului erau ale unei întreprinderi. Calul 

priponit de stîlp era proprietatea altei întreprinderi. Calul păscînd iarba, 
deci aducînd prejudicii întreprinderii, aceasta a interzis luarea calului de 
la locul cu pricina și a cerut anchetă de la centru.

— Centru’ ce-a răspuns ?
— Ancheta s-a terminat după doi ani. Calul nu mai e cal, iar stîlpul 

a putrezit și a căzut peste fostul cal.
— Și tu propui pentru bătrînețele noastre un stîlp putrezit ? Urmă

torul.
— In comuna în care îmi duc eu activitatea, în ziua de 16 octombrie 1947 

s-a bătut un țăruș...
Vorbitorul a fost întrerupt.
— Ați fost convocat să alegeți un stîlp pentru bătrînețele noastre, nu 

un țăruș. Mă mir că n-ați ales o pioneză ori un ac cu gămălie.
Rușinat, birocratul se așeză pe locul lui și i s-a dat cuvîntul altuia.
— Dragii mei, stîlpul de care avem nevoie noi există. E un stîlp de 

esență tare. Stîlp tînăr. Are vreo 5 metri înălțime, e drept ca o luminare, e 
ceea ce ne trebuie. Dar mai bine să vi-l arăt...

Și reprezentantul birocraților din regiunea Hunedoara împrăștie prin 
sală fotografia stîlpului. Un stîlp de telegraf. Un. stîlp grozav, fără pic 
de nod. Un stîlp colosal. S-a dat o pauză ca să se studieze stîlpul și, la 
reluare, cel care conducea ședința l-a întrebat pe salvatorul lor.

— Un stîlp ca ăsta am putea comanda la un atelier. Cred că știți 
că nouă ne trebuie un stîlp cu istoric, de-al nostru, birocratic.

Călare pe situație, birocratul hunedorean începu.
— Că stîlpul este esență tare și că va trăi sute de ani, v-am spus. 

Nu v-am arătat însă istoricul lui. Eu am intuit, vă rog să mă credeți, 
această ședință, acest apel. Și am reacționat. Fiți, vă rog, atenți. Pentru 
montarea unei linii ferate de șantier la stația Zam, regionala C.F.R. Ti
mișoara a cerut mutarea acestui stîlp pe care l-ați văzut în fotografie 
cu 4 m mai într-o parte. Era nevoie de mutarea stîlpului ca să se creeze 
gabaritul obligatoriu pentru calea ferată.

— Linia s-a montat, stîlpul a rămas în mijlocul liniei și-a venit un 
tren și l-a dărîmat... N-ave m nevoie, dragul meu, de stîlp dărîmat de lo
comotivă. Ci de un stîlp rămas pe poziție.

— N-a trecut nici o locomotivă peste el. N-a fost dărîmat. D-aia îl 
propun, că e d-al nostru. Stîlpul birocrației.

— Atunci continuă, te rog.
— Pentru mutarea acestui stîlp cu 4 m mai într-o parte erau necesare 

două ore de muncă. Săparea unei gropi și transplantarea lui.
— Nu s-a făcut așa ?
— Nu. S-a cerut mai întîi convocarea unei comisii. S-a format o co

misie „mixtă" de specialiști. Asta era prin ianuarie.
— Și.
— Comisia a stabilit că stîlpul trebuie mutat, dar cu aprobare de la 

oficiul P.T.T.R.-Ilia.v Montarea liniei aparține de regionala C.F.R. Ti
mișoara, iar stîlpul de P.T.T.R.-Deva.

— Și?
— P.T.T.R. Ilia trimite adresă la șefii lor la Deva. Deva corespon

dează cu Timișoara. Timișoara cu Deva. Deva formează o comisie care să 
meargă la fața locului.

— Păi, parcă a mai fost o comisie.
— Comisia care trebuia să se deplaseze să vadă dacă trebuie mutat 

stîlpul, din cîți funcționari e formată ?
— N-am putut să-i număr.
— Și?
— S-a făcut deviz. Mutarea stîlpului costă 325 lei (brutto). Comisia 

regionalei P.T.T.R.-Deva cere o consultare cu cea a regionalei C.F.R. Ti
mișoara. Se întrunește. Regionala Deva pusă pe economii propune să se 
facă un ocol al stîlpului. O deviere a liniei. Regionala Timișoara nu admite. 
Are și ea planuri de economii.

— Stîlpul ?
— Comisiile nu s-au înțeles. Stîlpul e-n picioare și astăzi.
— Al nostru e 1
— Deci, birocrații vor avea și ei un stîlp la bătrînețe.

timp, omul în cauză își pierde tot mai 
vizibil autoritatea. Puterea sa de mobi
lizare scade vertiginos, nu mai e urmat 
decît în silă în acțiunile pe care le ini
țiază. Vorbele și chemările sale își pierd 
tot mai mult rezonanța, și, în fapt, co
lectivul încetează de a mai avea con
ducător.

Intîlnești cîteodată la unii tovarăși, 
de altfel, bine intenționați, astfel de 
raționamente : „să fim atenți cum ne 
purtăm cu X. E cam vicios, dar e un 
om valoros și competent" Capa
citatea, competența, cultura au nevoie 
de indulgență morală ? Elevația și 
josnicia pot conviețui pașnic sub ace
lași acoperiș ? Și dacă pot, trebuie to-

„Ierarhia" 
moralității
materiale din fabrică, acesfa este, desi
gur, furt. Fapta celuilalt se integrează 
însă în capitolul valorificarea deșeu
rilor. în mod inevitabil, aceasfa seman
tică se repercutează și asupra urmărilor 
faptelor. Schimbarea terminologiei nu 
urmărește scopuri pur lingvistice, ea 
modifică în mod radical conținutul sen
tințelor sociale.

Există și alfe modalități de golire a 
unor acte de încărcătura lor imorală, 
de convertire a meschinăriei și abuzu
lui în gesturi „etern umane". Să luăm, 
de pildă, practica folosirii autorității 
funcției penfru satisfacerea unor inte
rese personale. Un om lucrează la un 
organ agricol raional, și, în această ca
litate, se duce în mod frecvent pe feren. 
Dar îi e imposibil să-și consume spe
zele de deplasare suportate de sfat. 
In gospodăria de sfat, în cooperativa 
de producție, „îi e pur și simplu peni
bil" să-și plătească masa. Se ospătează, 
comentează cu lux de amănunte și cu 
bogate epitete ornante virtuțile păsări
lor fripte, sticlelor vechi de la „vino- 
tecă", dar cînd se ridică să plece, tot 
ce poate face este să sfrîngă cu 
afabilitate „dojenitoare" mîinile gaz
delor. Nici o seînteie, oricît de efemeră, 
de luciditate nu scapără de undeva 
pentru a produce revelația că obiec
tul acestor satisfacții culinare și estetice 
sînt bunuri ale statului sau bunuri 
obșteșfi ale țăranilor cooperatori. 
Dacă vine vreodată vorba, omul spune : 
„domnule, dacă fe apuci să refuzi, cum 
am văzut pe unii că fac, 
pot închipui că ești distant, 
că nu ai spirit democratic.

oamenii își 
, nepopular,
Nu, nu pot,

va fi de o logică aparent impecabilă : 
„locuința este a statului, tovarășe, nu 
este proprietatea mea personală. Statul 
dă către stat. Nu e nici o pierdere și 
nici un abuz. Crește valoarea unui bun 
al obște'". Dar in apartamentul respectiv 
nu locuiește statul, ci funcționarul nos
tru mai important de la sfatul popular. 
Intre stat și stat se transpune indivi
dul, cu interesul său strict privat. Dacă 
nu căpătau această deviație, banii pu
teau folosi la construirea a încă două 
apartamente, pentru încă două familii 
de cetăfeni. Actul „dezinteresat” a ra
diat automat din planul constructorilor 
două locuințe și, de pe lista sindica
tului, două familii care aveau dreptul la 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

Intr-o zi am auzit pe cineva spu- 
nînd : „ce mă interesează pe mine cum 
trăiește X. Asigură el realizarea pla
nului în întreprindere? Asta e esențial”. 
Poate fi tolerată o asemenea concepție ? 
Să zicem că am trece peste toate con
siderentele de ordin strict etic. Dar 
este oare posibil ca modul de viață 
al unui om să nu-și exercite pînă 
la urmă influența asupra muncii ? 
Să nu afecteze prospețimea și dinamica 
gîndirii sale, receptivitatea față de nu
anțele progresului, disponibilitatea su
fletească și entuziasmul în acțiunile di
ficile, obiectivitatea față de oameni, 
imparțialitatea și căldura față de ideile 
altora, puritatea tuturor intențiilor și ac
telor sale ? Chiar dacă el asigură încă 
planul în momentul dat, este indiscuta
bil că în scurt timp nu va mai putea 
să o facă în mod corect. în același

lerat acest jalnic concubinaj ? Un pro
fesor universitar s-a făcut vinovat de 
coruperea morală a studenților cărora 
fusese chemat să le lumineze mintea. 
Consecințele s-au redus, inițial, la mu
tarea disciplinară în alt institut. Justifi
carea ? Individul era dublu licențiat și 
avea titlul de doctor docent. Un aseme
nea om nu mai avea însă ce căuta sub 
acoperișul unei școli, al nici unei 
școli, pînă la sfîrșitul zilelor sale. Im- 
pingîndu-i pe tineri spre desfrîu, el 
și-a pierdut pentru totdeauna au
toritatea de a-i educa.

Simplul funcționar, gîndește cîte unul, 
trebuie sancționat drastic pentru abateri. 
Altfel el nu va fi recuperat. El trebuie 
să simtă, zgîlțîindu-l puternic, mîna vi
guroasă și severă a societății. Dar șeful 
său are nevoie de același tratament ? 
„Acesta e mai sensibil, lui îi e suficient 
să-i spui cîteva cuvinte, cu o intonație 
mai aspră. El va înțelege și se va pă
trunde pînă în cele mai intime fibre". 
Putem accepta ca pentru unul leacul 
să fie intransigența, iar penfru celă
lalt răbdarea? Evident, nu. Nu putem 
admite ca un individ care a comis 
abateri să schimbe doar scaunul. El 
rămîne astfel cu convingerea că nu riscă 
nimic. în mediul nou, unde nu e cunos
cut, o poate lua de la capăt. Este ade
vărat, cadrele se cresc greu. Dar de 
aici se frag uneori concluzii eronate : 
„S-a băgat capital în el, tovarăși — auzi 
pe alocuri —. II „batem" și îl trimitem 
iar la muncă, l-ar conveni lui să-l în
locuim... Nu, să se ducă să facă treabă. 
Să vadă pe dracu...”

Se pune uneori în discuție chesti
unea dacă un asemenea caz trebuie 
sau nu dezvăluit în public. Sînt voci, 
din fericire izolate, care îndeamnă la 
discreție, la menținerea faptului în li
mitele intimității. Pentru a se evita — 
se spune — compromiterea autorității 
funcției. De cele mai multe ori însă 
cazuri de acestea sînt publice cu mult 
înainte de a fi oficializate. In afară 
de acestea, numai după o tratare pu
blică a cazului oamenii capătă certi
tudinea că șansele de a se repeta scad. 
Altfel aerul rămîne nepurificat, chiar 
dacă se văruiește după evacuarea biro
ului. Dacă i se taie unui copac numai 
tulpina, se 
nile să iasă 
Sau să se 
lăcașul de 
zidurile.

Viața ne arată că prima obligație 
a oricărui om investit cu un însemn 
social este aceea de a învăța să-și 
pună faptele proprii, laolaltă cu 
ale celorlalți, pe unul și 
cîntar. Nu pot exista unități 
sură diferite pentru a cîntări 
și activitatea oamenilor, după 
care îl ocupă în ierarhia societății. Ori
cît de puțin și-ar 
înșele la cîntar 
îl îndepărtează 
de el însuși.

A doua, de
Noblețea nu este altceva decît pu
terea omului de a renunța, atunci 
cînd plăcerile ce i se oferă lezează 
colectivitatea. Multe clipe se anunță 
pline de tentații. Dar cîți stau să se 
gîndească dacă micile lor plăceri nu 
vor aduce nefericirea semenilor ? A- 
ceasfă amnezie este calea degradării 
moralității omului. „Nu avem timp să 
ne gîndim, spun unii, la consecințele 
apropiate și îndepărtate ale puzderiei 
de fapte pe care trebuie să le săvîr- 
șim în fiecare zi”. Dar spiritul trebuie 
obișnuit să selecteze automat. Tocmai 
de aceea este necesară existența unui 
detector sensibil în viața omului, acesta 
este sensul moralei. Și dacă aceasta 
este o cerință pentru orice individ, 
pentru, cel investit este o obligație, 
un comandament.

Ne-a rămas în memorie corupția 
funcționarilor și însărcinaților publici din 
lumea veche. Unora, aceasfa le folo
sește pentru o justă antiteză între pre
zent și trecut. Altora, le generează ideea 
continuității. Dar între cele două lumi 
există o prăpastie. A existat o revoluție 
eliberatoare, a fost răsturnată de la 
putere o clasă compromisă și instau
rată o alfa, nobilă. Criteriile de guver
nare s-au schimbat fundamental. Bur
ghezia guverna penfru sine : era hră- 
păreață și acaparatoare, era egoistă și 
își acoperea aceste infirmități prin de
magogie. Clasa muncitoare guvernează 
penfru toți cei ce muncesc, penfru în
treaga societate. Ea este corectă, 
pentru că trăiește din munca ei, 
și este sinceră, pentru că nu are ce 
ascunde.

poate întîmpla ca rădăci- 
la suprafață și să dea lăstari, 
întindă subteran, subminînd 
deasupra, crăpîndu-i, încet.

același 
de mă- 

existența 
locul pe

în 
de

a

îngădui un om să 
favoarea sa, aceasta 
adevăr, de oameni,

învăfa să renunfe.

La Cluj, pe strada Budai Nagy Antal s-a amenajat o grădină de... legume. Locatarii blocurilor de la nr. 39. și 41 au sădit de jur împrejur ceapă și usturoi. Irigații n-au făcut încă (dar nu-i timpul trecut!) Așadar, vă informăm : un stu- fat „ca la mama lui", cu ceapă și usturoi proaspete, crescute în păreulețele și terenurile de joacă, puteți servi numai la blocurile nr. 39 și 41 din strada Budai Nagy Antal din Cluj. Rețineți mese din vreme.
gemeni

Maria Popovici, cooperatoare 
din comuna Bălușești-Roman, 
a născut 4 gemeni: un băiat 
și 3 fete. (La 39 de ani este 
mamă a 13 copii). Mama, îm
preună cu noii-născuți, se află 
la maternitatea din Bacău și 
se simt bine. La sănătatea lor 
veghează medicul emerit Ste- 
lian Popa, care ne-a declarat: 
„Un asemenea eveniment n-a 
mai avut loc în Bacău de 20 
de ani". La maternitatea din 
oraș s-au născut în acest an 
1080 copii.

„De la Sita 
la Marita44

întreprinderea comercială infer- 
raională Suceava are un mare of. 
Acest necaz îl furnizează... furni
zorii. Cum? în două feluri: 1. 
expediind la adresa I.C.I. mărfuri, 
destinate altor întreprinderi și t/,) 
procedînd invers. în primul tri
mestru I.C.I.-Suceava a „benefi
ciat" de peste 30 încurcături de 
acest fel. lată cîteva : laminorul 
de tablă Galați a livrat pe adresa 
I.C.I. tablă zincată ' destinată 
I.C.R.M. și O.R.A.D.-Suceava ; „In
dustria sîrmei’-Cîmpia Turzii a 
trimis 3 000 kg sîrmă ghimpată 
destinată I.C.I. Suceava la adresa 
Direcției regionale P.T.T.R. Sucea
va. Funcționarii distrați de la în
treprinderile furnizoare trebuie să 
plătească daunele provocate be
neficiarului. Și să li.se explice 
penfru ce. Să știe pe ce-au 
banii.

materialul
clientului

Soția lui a sărit ca arsă: Coș- 
tică, iar ai fost la Grădina 
Mail". De unde știi dragă? — 
a întrebat el mirat. Cum de 
unde? Iar ai dungi de vopsea 
pe haină și pe pantalon, ca în 
primăvara trecută!

Asta-i tot. Dacă vreți să beți 
o bere incognito la grădina „1 
Mai" de pe șoseaua Kiseleff, vă 
dafi sigur de gol. V-am preve
nit. Cu familia este altceva. Vă 
puteți aduce scaune de-acasă.

A salvat
un copil

In satul Coinuțel (Caranse
beș) izbucnise un incendiu. Ar
dea casa lui Andrei Lăzăriuc. 
Printre sătenii care săriseră 
să stingă focul se afla și trac
toristul Teodor Vlăsceanu, de 
la trustul regional de construc
ții. Auzind că în casă se află 
un copil de 3 ani, inimosul 
tractorist a intrat în flăcări. 
Puțin mai tîrziu a ieșit cu co
pilul în brațe. îl acoperise cu 
propria sa haină. A salvat 
viața copilului, dar flăcările 
nu l-au ocolit pe el. Teodor 
Vlăsceanu, ars pe față și mîini, 
a fost internat de urgență la 
spital. Acum este în afară de 
orice pericol. Părinții și săte
nii nu-1 vor uita cum a ieșit, 
din flăcări, cu copilul în brațe.

Încercare 
de mită

Plutonierul Alexandru Tihoc, 
șeful postului de miliție din co
muna Ruginești (Adjud), a fost 
sesizat de cetățeni că loan Că- 
tană, magazioner la C.A.P. Pufești, 
intenționează să sustragă din bu
nul obștesc o însemnată canti
tate de sămînță de borceag, lu- 
cernă și ovăz. în adevăr, lucră
torul de miliție, ajutat de doi 
paznici obștești, l-au prins, într-o 
noapte, pe loan Cătană transpor- 
tînd cu un autocamion 300 kg să- 
mînță. Hoțul a încercat să ofere 
subofițerului 3 000 lei pentru a 
nu fi demascat. A Tihoc a con
tinuat cercetarea pentru trimite
rea infractorului în judecată. 
„Sămînța" aruncată de loan Că
tană nu s-a prins.

CU !.
„Scînteii

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITA
Ștefan DINICĂ 
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Președintele unei unități fruntașe, 
multimilionare, ne vorbește despre:

FACTORII CARE
DETERMINĂ
CONSOLIDAREA
ECONOMICĂ A
COOPERATIVEI
AGRICOLE

De multă vreme cooperativa noastră agricolă se bucură de un binemeritat renume în cuprinsul regiunii Crișana. An de an a obținut succese importante în creș-
dezvoltarea am realizat a ilustra a-

terea producției, în proprietății obștești, venituri bune. Pentru cest lucru, voi da cîteva cifre :
i „

1963 1964 1965 1966................ ........ ' ——Venituri bănești ,lei la 100 ha 245 800 282 300 321 000 361700Proprietate obștească lei la 100 ha 325 000 379 821 558 600 594 600Valoarea zilei-muncă 26,23 27,89 33 31
Factorii care ne-au ajutat să înregistrăm aceste rezultate sînt numeroși. în cele ce urmează mă voi opri însă asupra cîtorva, pe care îi considerăm hotărîtori pentru consolidarea economică a cooperativei agricole și, implicit, pentru creșterea nivelului de trai al membrilor ei.Primul se referă la direcțiile de orientare a producției în cooperativă, la stabilirea cu discernămînt a structurii culturilor și a speciilor de animale. Experiența celor 16 ani de cînd cooperatorii mi-au 1 încredințat sarcina de a conduce treburi ’ obștești îmi dă dreptul să afirm cu certitudine că rezolvarea corespunzătoare a acestei probleme este o sarcină de cea mai mare importanță, care condiționează în cel mai înalt grad rezultatele economice ale fiecărei u- nități agricole. Orice greșeală făcută în această privință, orice inexactitate duce, în ultimă instanță, la valorificarea insuficientă a condițiilor naturale și economice existente, la realizarea unor producții și venituri necorespunzătoare.într-o vreme, în planul de producție al cooperativei noastre a figurat, alături de alte culturi, și floarea-soarelui. Deși noi lucrăm bine pămîntul, fapt dovedit de producțiile bune pe care le realizănr an de an (în 1966 am obținut în medie la hectar 2 419 kg grîu, 4 914 kg porumb, 6 142 kg cînepă, peste 20 000 kg sfeclă de zahăr etc.), la floarea-soarelui recolta era foarte scăzută — circa 1350 kg la hectar. Ca urmare, am scos din plan floarea-soarelui și, în schimb, am extins sfecla, cînepă și sorgul pentru mături. Veniturile au fost de cîteva ori mai mari.în general însă, cu sprijinul organelor raionale și al specialiștilor, noi am orientat producția bine, clar, de la început. în sectorul vegetal „am mers“ pe grîu și porumb, care ocupă 60 la sută din suprafața arabilă, pe plante tehnice (sfeclă de zahăr, cînepă și sorg) care se însămînțează pe circa 13 la sută din terenurile cooperativei, și pe plantele de nutreț. Alături de aceste culturi, am dezvoltat pe suprafețe mai restrînse cultura legumelor, viticultura și pomicultura. In zootehnie ne-am o- rientat spre creșterea vacilor, a oilor merinos, precum și spre în- grășarea de animale pentru carne. Această orientare s-a dovedit bine gîndită.Alături de grija deosebită, permanentă pe care cooperatorii și mecanizatorii au acordat-o aplicării pe ogoare sau la fermele de animale a complexului de măsuri recomandat de știința agricolă — cel de-al doilea factor care a dus la înregistrarea succeselor amintite — orientarea justă a producției a asigurat valorificarea superioară, eficientă a terenului pe care-1 avem, obținerea unei producții globale și marfă ridicate. Anul trecut, de exemplu, producția globală la suta de hectare a ajuns la 631 138 lei, iar producția marfă, tot la o sută hectare, la 54,1 tone de

grîu și porumb, 31781 litri lapte, 426 kg lînă, 12 272 kg carne etc.Dacă reușim să aplicăm în general bine complexul de măsuri agrotehnice, aceasta se dațorește cointeresării materiale a cooperatorilor în participarea regulată la muncă și realizarea producțiilor planificate. De mare însemnătate în această privință este faptul că de ani de zile noi acordăm cooperatorilor avansuri bănești lunare

de cîte 10—14 lei pentru fiecare zi- | muncă efectuată. ®La această formă de cointeresare trebuie adăugată și retribuția suplimentară, în funcție de producția obținută. Știind că primesc în natură 30 la sută din producția de porumb obținută peste plan, iar în bani 20 la sută din depășirile 30 la sută sfecla de lapte etc., ținute la lînă sau la îngrășătoria de porci ș.a.m.d., cooperatorii străduiesc să lucreze bine și timp pămîntul, să îngrijească atenție animalele, astfel îneît obțină producții cît mai mari.De-a lungul anilor cooperatorii au căpătat încredere că dacă la început de an, după alcătuirea planului de producție și a bugetului de venituri și cheltuieli, rezultă că valoarea zilei-muncă va fi de 30 de lei, apoi așa va fi. Și aceasta pentru că, în vederea realizării a- cestui obiectiv, fiecare dintre ei muncește cu hărnicie, participă activ la procesul de producție. Ca urmare, în cooperativa noastră s-au instaurat o serioasă disciplină de muncă, liber consimțită, o preocupare permanentă a tuturor cooperatorilor pentru soarta producției.în încheiere, aș vrea să mai ridic o problemă, legată de raportul între consum și acumulare. N-aș putea spune că noi am rezolvat-o într-un mod deosebit, a- parte. Adunarea generală n-a făcut altceva decît să aplice prevederile statutare, adică să repartizeze în fiecare an la fondul de a- cumulare cel puțin 12 la sută din totalul veniturilor bănești, iar în ultima vreme 20 la sută din producția netă. Ceea ce este important e următorul fapt. înainte de a folosi banii respectivi, de a face o investiție, ne-am întrebat: este oportună ? Ce venituri ne va a- duce și cînd ? Practic, am cumpă- R rat animale de producție (la fi- B nele anului trecut efectivele la “ suta de hectare ajunseseră la 46,7 | bovine, 44 porcine, 95 ovine etc.), | am construit grajduri, îngrășătorii, ® saivane, hale de păsări, magazii, P pătule etc., am înființat noi plan- R tații de vii și pomi, am amenajat “ cîteva zeci de hectare pentru iri- g gat, ne-am procurat autocamioane, | aspersoare, motoare electrice și alte “ utilaje necesare propeșului de pro- g ducție, am mecanizat mare parte g din operațiunile care se fac la “ grajduri și altele. Cifrele din gra- g ficul prezentat la tă clar că am de cîștigat făcînd vestiții, alocînd an importante pentru lărgirea producției. Pe măsură ce proprietatea obștească a crescut, s-a dezvoltat, veniturile cooperativei și ale membrilor cooperatori au fost tot mai mari.Pe scurt, acesta este drumul nos- spre belșug și bunăstare.
Alexandrupreședintele cooperativei agricole de producție Vaida, regiunea Crișana

înregistrate la cînepă, din cele realizate la zahăr, roșii, castraveți, 20 la sută din cele ob-
Foto : Gh. Vințllă

tru

(Urmare din pag. I)
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tat și teme care vădesc tendința de 
creștere a ariei preocupărilor cerce
tătorilor, dorința de a aborda și trata 
cît mai complex diverselo necesități 
ale întreprinderii. Astfel, alături de 
cercetările ce urmăreau scui tarea ci
clului de încălzire a cuptoarelor Mar
tin după reparații — care au condus 
la o creștere cu peste 600 tone pe an 
a productivității cuptoarelor amintite 
— noi am studiat și pus la punct, 
pentru prima dată în țară, și un 
procedeu de grafitizare a pistoanelor 
motoarelor de autovehicule, care a 
permis o prelungire considerabilă a 
timpului de utilizare a acestora.

Sporirea numărului și complexi
tății sarcinilor uzinei în etapa actuală 
impune creșterea în continuare a sfe
rei de preocupări a laboratorului, ast
fel îneît într-un viitor nu prea înde
părtat noi să putem aborda și alte 
aspecte și teme — cum sînt cele pri
vind domeniul așchierii, uzurii, lubri- 
fianților, măsurătorilor complexe.

Aceasta nu trebuie să diminueze 
însă cu nimic preocuparea de a re
zolva necesitățile majore și stringente 
existente în diversele sectoare do pro
ducție ale uzinei. Astfel, o cerință 
imperioasă este legată de micșorarea 
rebuturilor de la turnătoria de oțel, 
care aduc în momentul de față seri
oase prejudicii întreprinderii, de or
dinul milioanelor de lei anual. Din 
cercetările preliminarii care s-au e- 
fectuat în legătură cu această temă 
rezultă că există multiple posibilități 
de soluționare a ei.

O altă direcție a preocupărilor 
noastre se referă la valorificarea în 
mai mare măsură a posibilităților ac
tuale ale uzinei, la economisirea me
talului, a oțelului mai ales. Pornin- 
du-se de pildă do la constatarea insu
ficientei utilizări a oțelului destinat 
fabricării aliajelor și barelor pentru 
scule — sub 50 la sută — s-a ajuns 
la concluzia că la gradul do dotare 
existent se poate îmbunătăți mult 
procesul tehnologic, începînd do la 
turnare pînă la tratamentul termic. 
Fiecare cantitate de oțel recuperată 
înseamnă realizarea unor economii 
și sporuri de producție importante. Se 
estimează do pildă că numai un sin
gur procent de oțel recuperat echi
valează cu 300 000 de lei pe an cîș- 
tig pentru uzină. Pînă acum s-au și 
descoperit unele modalități de îmbu
nătățire a coeficientului de utilizare 
a oțelului, care permit ameliorarea 
pierderilor cu circa 5—7 la sută.

Desigur gama problemelor abor
date de laborator ar fi putut să fie 
mult mai mare acum dacă în activi
tatea lui nu ar fi existat anumite de-

lașul industrial

randamentul scăzut în
utilizarea
mijloacelor

Ion TEȘAdirectorul Sucursalei regionale Brașov a Băncii de Investiții

PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII
DIN REGIUNEA BRAȘOV:

început ara- avut numai asemenea in- de an sume

NAGY

ficiențe, anomalii. Una dintre cau
zele care au stânjenit în mare măsură 
dezvoltarea posibilităților lui, crește
rea forței nucleului de cercetare, a 
fost reprezentată desigur și de evolu
ția organizatorică plină de meandre 
a acestui colectiv. Astfel, în plină afir
mare a lui, în 1966, grupul de cerce
tare de pe lîngă laboratorul uzinal 
a fost dezmembrat pe motiv că mem
brii Iui nu sînt „productivi". Cred că 
această măsură luată de conducerea 
uzinei reflectă un mod îngust de con
cepere a rolului laboratorului uzinal, 
a muncii cercetătorilor. De altfel, ul
terior conducerea uzinei a trecut la 
reînființarea nucleului de cercetare — 
măsură care nu a permis însă să se 
recupereze pierderile provocate de

Cum se
explică

In ultimii ani, organizațiile de construcții din regiunea Brașov au fost dotate cu un număr suficient de utilaje, capabile să permită mecanizarea intensă a lucrărilor, a unui volum din ce în ce mai mare de muncă. De pildă, în cadrul I.S.C.M. mijloacele fixe la un milion lei producție au crescut din 1964 cu circa 70 ia sută, iar la Trustul 5 construcții cu peste 30 la sută. Creșteri asemănătoare s-au consemnat, într-o măsură mai mare sau mai mică, și la restul unităților de construcții.Această dotare tehnică ar fi trebuit să determine efecte deosebit de favorabile în activitatea șantierelor. Analizele comparative, efectuate recent, la cîteva organizații de construcții din regiune demonstrează contrariul, evidențiind faptul că în acest doineniu sînt încă serioase rezerve. Am spus că valoarea mijloacelor fixe a înregistrat o dina- schimburi, cu un înalt randament, mică continuu ascendentă. Aceasta nu scuză însă gradut' scăzut de utilizare a mijloacelor tehnice. Concluzia la care s-a ajuns vizează actuala formă organizatorică a întreprinderilor de construcții. După părerea mea, ea generează risipa de mijloace fixe. în funcție de planurile anuale de producție, șantierele solicită cu ușurință multe utilaje chiar pentru nevoi curente, cu mică frecvență de folosire — mai ales mijloace fixe specifice și grele — ceea ce duce la o tendință de su- pradotare, la un grad scăzut de utilizare a lor. Una dintre soluțiile pentru înlăturarea risipei de mijloace fixe pe șantiere ar fi înfiin-

țarea unor baze de utilaje de construcții regionale sau interregionale. Cred că ele ar răspunde pe deplin necesității imperioase de exploatare rațională a acestora, întrucît mijloacele fixe respective s-ar acorda organizațiilor de construcții pe bază de contracte de închiriere, cu taxe suficient de ridicate, care să nu mai permită stagnarea, deteriorarea sau folosirea cu indici scă- zuți. După părerea mea, ar rezulta și alte avantaje. S-ar pune cu stringență formarea . .ținor cadre cu înaltă califipaj^,,‘capabile să mînu- " iască mijloacele fixe în 2 și 3în sprijinul ideii de a se interveni cu măsuri energice pentru prevenirea irosirii capacității mijloacelor fixe pe șantiere mai aduc, și alte argumente. Pare un lucru curios, dar la unele categorii de utilaje, sub raportul orelor de funcționare, realizarea indicilor de productivitate este aparent satisfăcătoare. Analizînd însă corespondentul orelor, în expresie fizică, situația este cu totul alta, gradul de utilizare efectivă fiind scăzut. Așa se explică de ce în condițiile unor indici orari de 95—130 la sută, mijloacele fixe dau o producție, în cantități fizice, mult mai mică, cuprinsă între 68—90 la sută. Propu-
si

tehnice?
nînd revizuirea normelor și așezarea lor pe indicatori în expresie fizică — măsură care va obliga întreprinderile de construcții să nu mai irosească capacitățile mijloace-

lor fixe — vreau să înfățișez, pe scurt, cîteva date, referitoare la productivitatea medie orară prevăzută în normativele tehnice și producția pe oră, efectivă, reală :Producția realizată pe oră (în metri cubi)întreprinderea Excavatoare de 0,3 mo Excavatoare de 0,5—1 mo Betoniere de 2,5-5 hlTrustul 5 construcții 10,4 14,1 1,8T.R.C. 15,5 23,0 2,3I.S.C.M. 11,2 22,7 2,4Producția orară din nor-mativele tehnice (me-tri cubi) 16,0 34,0 4,7
totuși ele au fost amînate mult timp, 
urmînd ca abia acum să le atacăm. 
Este cazul printre altele și al defici
ențelor prezente în procesele de ce- 
mentare a diverselor piese necesare 
la fabricarea locomotivelor și a unor 
motoare cu combustie internă, 
înlăturarea cărora s-ar 
tere a productivității 
25—30 la sută.

De asemenea, cred 
sporirea capacității laboratorului uzi
nal depind și de măsura în care cei
lalți specialiști cu pregătire superi
oară din uzină participă Ia rezolva
rea diverselor probleme tehnico-știin- 
țifice care apar. în momentul de față 
o mare parte din inginerii ocupați 
în sectoarele de producție ale între-

pi in 
obține o creș- 
de cel puțin

că întărirea și

ab o ra t © r m
uzinal
acțiunea inițială, de desființare ; o 
serie de teme au fost abandonate, 
unii specialiști au părăsit uzina, iar 
alții, deși continuă să lucreze în ea, 
sînt angrenați în operații care nu au 
legătură directă cu munca științifică.

— Ce alte deficiențe și posibi
lități de îmbunătățire a activității 
laboratorului nc puteți expune ?

— Aș vrea să arăt că însuși regu
lamentul de funcționare a laboratoru
lui nu oferă întotdeauna posibilitatea 
ca specialiștii lui să abordeze cele mai 
importante și mai urgente cerințe 
alo secțiilor și sectoarelor uzinei. 
Astfel, deși acest regulament prevede 
și efectuarea de cercetări, totuși cînd 
se pune problema atacării unor teme 
cu pregnant caracter științific cerce
tătorul este lăsat să se descurce sin
gur, ceea ce determină apariția unei 
stări de spirit nestimulative din par
tea acestuia — în sensul că evită 
să-și mai asume răspunderea pentru 
rezolvarea unor teme. Astfel, deși u- 
nele posibilități de îmbunătățire a 
unor procese tehnologice din uzină 
erau cunoscute de mai multă vreme,

prinderii participă insuficient la viața 
științifică a uzinei. Aceasta și datorită 
faptului că mulți dintre ei sînt aglo
merați cu diverse munci administra
tive (eliberarea de bonuri, statistici, 
referate, rapoarte) sau îndeplinesc 
atribuții ce nu le sînt specifice, ale 
maiștrilor sau tehnicienilor. Folosirea 
în mai mare măsură a întregului fond 
de „gîndire tehnică" din uzină în 
cercetare ar permite abordarea și so
luționarea concomitentă a unui nu
măr mai mare de probleme, rezolva
rea mai grabnică a unora. Paralel cu 
aceasta, trebuie să se manifeste mai 
mult interes și pentru ridicarea nive
lului profesional al specialiștilor din 
uzină, al cercetătorilor uzinali în pri
mul rînd. Or, pînă nu de mult, dorin
ța firească a unora dintre aceștia de 
a dobîndi titlul de doctor 
era tratată mai mult ca o 
personală a celui în cauză.

La extinderea orizontului 
rului uzinal ar putea participa în mai 
mare măsură înseși direcțiile tehnice 
din minister, care ar putea să vină și 
ele cu propuneri și idei noi în funcție 
de realizările altor întreprinderi de a- 
celași profil sau cu specific diferit

în științe 
chestiune

laborato-

în momentul de față se face destul de 
puțin în acest sens. Iată de pildă si
tuația unui procedeu nou care intere
sează de multă vreme uzina noastră — 
amestecurile de formare pe bază de 
rășină autoîntăritoare. Acestea 
importate în momentul de față în 
cantități masive, deși există posibili
tăți de elaborare a lor în țară.

Un rol important în îndrumarea și 
ridicarea activității laboratorului nos
tru ar avea și existența unei colabo
rări mai strînse cu institutele depar
tamentale de profil similar — 
I.C.T.C.M., I.C.E.M. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît există numeroase 
teme și preocupări comune. Astfel, 
deși unele cercetări revin, prin însăși 
natura lor, institutelor departamentale 
(asimilarea de tehnică și materii prime 
noi) totuși laboratorul uzinal nu 
poate rămîne indiferent față de ele. 
Dimpotrivă, cine ar putea să cunoască 
mai bine ce nevoi are întreprinderea 
decît specialiștii laboratorului uzinal 
de aici ?

Sînt cazuri însă cînd se înțelege 
destul de limitat termenul de colabo
rare. O dovedește printre altele și in
troducerea noului tip de amestec fluid 
și cu autoîntărire pe care Institutul de 
cercetări metalurgice l-a rezolvat nu 
de mult pornind de la materiale indi
gene. Cînd uzina noastră a vrut însă 
să încheie un contract cu acest insti
tut pentru asimilarea procedeului, a 
intervenit Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, care „a plasat" 
aceeași sarcină, spre studiu, Institu
tului de cercetări propriu — cel pen
tru construcțiile de mașini — deși a- 
cesta nu era pregătit cu nimic pentru 
o astfel de lucrare. Acest „lanț al slă
biciunilor" a dus la o întîrziere de 
mai bine de un an a aplicării acestui 
procedeu. Situația devine și 
flagrantă cînd cercetarea uzinală 
solicitată să elucideze lucruri 
rezolvate. Ce a urmărit oare 
nisterul Industriei Construcțiilor 
Mașini cînd a trimis laboratorului u- 
zinei noastre, spre studiu, încercarea 
unor nisipuri de Aghireș sortate ? Să 
se demonstreze că acesta este mai 
bun și duce la reducerea consumu
lui de liant ? Dar aceasta este o 
chestiune cunoscută în turnătorie de 
peste o sută de ani, fără a mai vorbi 
de literatura de specialitate foarte 
bogată existentă în această problemă.

Din cele relatate, reiese că la în
chegarea și afirmarea laboratoarelor 
uzinale ca efervescente nuclee de 
creație științifică pot contribui mai 
mulți factori — începînd cu cercetă
torul însuși și încheind cu forul de 
resort din minister, — a căror influ
ență trebuie să fie însă mai bine or- 

- ganizată și dirijată.
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Deci, pe ansamblul celor trei întreprinderi, într-o singură oră s-au pierdut uimătoarele capacități de producție : 10,9 mo la excavatoarele de 0,3 mc, 42,4 mc la excavatoarele de 0,5—1 mc, 7,6 mc la betonierele de 2,5—5 hl. Pierderile se ridică într-o zi la 1456,8 inc, bineînțeles, socotind 24 ore. De asemenea, se constată mari variații de la o întreprindere la alta, care se datoreso unor cauze pur organizatorice, lipsei de grijă cel puțin pentru atingerea productivității medii o- rare prevăzută în normativele tehnice. în întreprinderile analizate, folosirea utilajelor în 2—3 schimburi nu are loc decît în mod sporadic. Astfel, la grupul 1 Mediaș al T.R.C.L., excavatoarele au lucrat în regim de 2 schimburi în proporție de numai 3 la sută, iar la grupul 3 Brașov de 11 la sută. Situația este identică și pentru cele 28 excavatoare aflate în exploatare la I.S.C.M. Brașov. Nici celelalte utilaje ! betoniere, malaxoare, macarale și automacarale nu se bucură de atenția cuvenită, procentul de folosire în două schimburi fiind, de regulă, 11 la sută din totalul parcului activ. Utilizarea în două schimburi, în special a excavatoarelor, este frînată, printre altele, de lipsa mijloacelor de transport, de fluctuația mare și nesiguranța în procurarea numărului de autobasculante furnizate pe șantiere de către I.R.T.A.-Brașov, de nefolosirea în două schimburi a mașinilor din parcul propriu.Nu-i mai puțin adevărat că intervine și insuficiența numărului de muncitori calificați. De pildă, din cauză că lipsesc un mare număr de mecanici, excavatoriști, macaragii și alți lucrători calificați, unitățile T.R.C. nu pot organiza lucrul în două schimburi. De asemenea, o pondere mare o are numărul ridicat al întreruperilor. La betonierele din dotarea Trustului 5 construcții ele s-au ridicat anul trecut la circa 19 000 ore, ceea ce reprezintă 8,6 la sută din totalul timpului prevăzut. La automacaralele aceleiași unități, întreruperile au avut o pondere de 6,1 la sută din totalul orelor program. Toate acestea se datoreso neasigurării frontului de lucru sau defecțiunilor propriu-zise ale utilajelor. Alte întreruperi și stagnări sînt provocate la Trustul 5 construcții de lipsa pieselor de schimb. Anul trecut — situația nu este mai bună nici anul acesta — aici, din lipsa pieselor de schimb s-au consemnat stagnări de 9183 zile mașini, adică 8,8 la sută din timpul de lucru prevăzut.

în multe unități de construcție nu se dă nici cea mai mică atenție mecanizării unor lucrări considerate „mărunte", dar care consumă încă un volum de muncă ridicat pe șantiere. Printre ele se numără rașchetatul parchetelor și tencuie- lile. Din păcate, 'la toate organizațiile de construcții din regiune se manifestă o abținere nejustificată față de mecanizarea acestor lucrări. Și aceasta, ignorîndu-se faptul că fiecare șantier posedă mecanismele care îi dau posibilitatea să execute mecanizat asemenea lucrări. Reținerea aceasta păgubitoare se întâlnește chiar la organele de conducere ale unităților de construcții, cum sînt Trustul 5 construcții și T.R.C. Dar, nu numai conducerile construcții sînt refractare troducerea și extinderea nizării. Neajunsurile în domeniu se datoresc, în măsură, și proiectanților care, ori, neinformîndu-se asupra dului de înzestrare tehnică a tierelor prevăd cu multă ușurință executarea manuală a unor lucrări. De exemplu, dînd dovadă de superficialitate, I.P.I.A. București, autorul proiectelor pentru „Complexul de panificație și morărit" Sibiu, a indicat efectuarea manuală a mai multor zeci de mii de metri terasamente (săpături, nivelări și împrăștieri) circa 80 la sută puteau cute mecanizat. Numai de muncă pe șantier a pe constructor , ca acest volum de lucrări să mecanizat. Asemănător a procedat IPRAN București în cazul uzinelor „Carbosin" Copșa Mică și D.S.A.P.C.-Brașov, la lucrările de amenajări exterioare și drumuri în cartierele de locuințe Steagul roșu III B și zona gării II Brașov.Toate aceste neajunsuri au avut și mai au încă o influență negativă asupra rentabilității organizațiilor de construcții, care în 1965, 1966 și chiar în acest an au avut pierderi la utilaje cuprinse în prețul de cost. Oricare ar fi justificările nu se mai poate continua situația existentă cînd la utilajele de construcții se înregistrează încă pierderi. Oare nu a sosit tâmpul ca conducerile celor trei organizații de construcții să nu mai tolereze o asemenea stare de lucruri ? Este acum cel mai bun prilej ca, în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, nu numai să se lichideze practica pierderilor, dar să se și întreprindă măsuri energice pentru reactivarea utilajelor și mașinilor, a tuturor mijloacelor fixe din dotare.

Dar,celor două organizații de la in- meca- acest bună une- gra- șan-

cubi umpluturi, din care să se exe- lipsa forței determinat importantfie efectuat
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teatre
o Teatrul de operă și balet : TOSCA — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă ; SÎNGE VIENEZ — 
19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VEDERE DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : 
TARTUFFE — 19,30.
© Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20,

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-lea — 19,30.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : MORIȘCA — 20.
® Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 15,30.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30. 
® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : AȘA SE JOACĂ PE LA 
NOI — 18.

TEAT
Reîntîlnirea cu ' harnicul și 

entuziastul colectiv al Tea
trului „Valea Jiului" din 
Petroșeni ne-a prilejuit unele 
concluzii încurajatoare, amin- 
tindu-ne totodată de proble
mele și dificultăfile reale 
semnalate cu doi ani în 
urmă, cu prilejul unui alt tur
neu.

Hotărît să se remarce ca o 
prezenjă culturală activă în
tr-o regiune atît de neglijată 
din punct de vedere spiritual 
în trecut, colectivul teatrului 
nu este lipsit nici de ambifia 
unui repertoriu clasic, nici de 
curajul premierelor pe fără 
(dintre piesele prezentate în 
turneul de fafă, „Sfîntu Mi
tică Blajinu" și-a început 
cariera la Petroșeni), nici de 
judicioasa grijă de a selecta 
piese care să contribuie la 
educarea publicului, cu aju
torul unor regizori cunoscufi 
din afara teatrului.

Cu toate dificultăfile pe 
care le are de întîmpinat 
în sectorul regizoral și în 
lipsa unei garnituri suficient 
de largi și corespunzător ca
lificate de actori, în condi
țiile unor obligații mari fafă 
de cerinfele oamenilor mun
cii — ceea ce se traduce 
printr-un număr mare de de
plasări pe săptămînă — se 
poate constata o creștere a 
eforturilor artistice ale tru
pei.

Succinta analiză a specta
colelor prezentate în ulti
mul turneu scoate însă în 
evidență și destule carențe 
pe această linie, făcînd ade
sea vizibilă o insuficientă 
pregătire profesională a ac
torilor, o prea sumară îndru
mare regizorală și uneori 
deosebiri izbitoare între 
membrii colectivului.

Semnificativ pentru gradul 
de profesionalitate al trupei 
mi se pare spectacolul cu 
piesa „Andromaca" de Jean 
Racine, în regia și scenogra
fia lui Miron Niculescu. Avînd 
în vedere dificultățile textu
lui, greutatea de a prezenta 
modern o piesă de factură 
clasică, un asemenea specta
col constituie întotdeauna un 
examen de măiestrie actori
cească. In cazul de fafă, ine
galitățile din pregătirea acto
rilor au fost sensibile. Dacă 
artista emerită Ana Colda în 
rolul Andromacăi a reușit să 
redea cu mult simț al mă
surii drama personajului, iar 
Mariana Cercel, în rolul Her- 
mionei, a interpretat în mod 
destul de nuanțat schimbă- 
toarea fire a personajului, nu 
la același nivel s-au ridicat 
interpreții rolurilor masculine. 
Mihai Clita în Pyrus a fost 
cel mulf corect, nu însă fără 
a schematiza întrucîfva perso
najul — a cărui partitură este 
complexă — iar ceilalți In

terpret, Dumitru Dobrin (O- 
reste), Ion Roxin (Pylade), 
Ion Negrea (Fenix) au fost 
destul de stîngaci, cu o fra
zare defectuoasă, ceea ce a 
artificializat în bună măsură 
spectacolul.

Spectacolul cu comedia sa
tirică a lui Aurel Baranga 
„Sfîntu Mitică Blajinu", pus 
în scenă de Marietta Sadova, 
a relevat aceleași inegalități. 
Interpretul rolului titular — 
Dumitru Drăcea — s-a achi
tat în general conștiincios de 
îndatoririle sale, deși mai 
multă dezinvoltură și mai 
ales renunțarea la o tentă 
ușor melodramatică i-ar fi 
fost de mare folos. Parte
nera sa, Elisabeta Belba, în

rostirea versurilor, pentru 
mișcarea în scenă, a diminuat 
mult unda de lirism și ten
siunea emoțională a piesei, 
în cazul spectacolului cu pie
sa „Io Mircea Voievod" de 
Dan Tărchilă, în regia lui 
C. Dinischiotu, observăm că 
unele din ideile generale 
juste apar netransfigurafe în 
spectacol, că declarațiile su
feră de retorism și vorbirea 
personajelor nu e întotdeauna 
firească, mai ales că acțiu
nea însăși ar fi fost suficientă 
pentru a convinge, indrep- 
tîndu-și atenția principală 
spre interpretul lui Mircea 
(Dumitru Drăcea), regia s-a 
ocupat prea puțin ca cele
lalte personaje (unele bine
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rolul Adelei, a fost pli
nă de naturalețe și sobrie
tate, reușind să creioneze 
astfel personajul dactilogra
fei. Portretul lașului, poltro
nului „fără șira spinării", cum 
i se spune în piesă lui Gheor- 
ghe Mitrofan, a fost bine rea
lizat de Nicolae Gherghe. 
Cît privește însă celelalte 
personaje negative — Cristea 
(Vistrian Roman), Colibaș (Ion 
Roxin), Vasile Vasile (Mircea 
Pîinișoară), Mateescu (Alexan
dru Zecu) ele au fost schi
țate cel mai adesea în linii 
prea groase, șarja excesivă 
simplificîndu-le. Se pare că 
din dorința de a merge în 
întîmpinarea publicului, unii 
dintre acești actori se mu
lează unui gust încă nefor
mat, caută și exploatează 
poante, „trag” de rol. For
marea unui gust evoluat 
presupunea nu subordonarea 
concesivă față de rezolvările 
menite să ducă la un succes 
facil, ci o mai bună cunoaș
tere a legilor și a specificului 
genului.

Sintetizînd observațiile de 
mai sus — valabile de altfel 
și pentru alte teatre — am 
sublinia necesitatea ca regi
zorii invitați în teatrele din 
provincie să considere că 
este de datoria lor să facă o 
veritabilă muncă pedagogică, 
să contribuie la ridicarea 
măiestriei profesionale în a- 
ceste colective.

Utile ni s-ar părea în a- 
celași sens unele acțiuni me
nite să contribuie la crește
rea pregătirii profesionale a 
membrilor colectivului.

Lacunele mi s-au părut deo
sebit de evidente în cazul 
spectacolului cu „Andromaca" 
unde lipsa de grijă pentru

realizate, mai ales cele in
terpretate de Ana Colda, 
Gheorghe lordănescu) să se 
integreze unei viziuni de 
ansamblu. Au fost neglijate
în special rolurile mărunte,
de pildă cele ale căpitani
lor lui Mircea, sau al fiera
rului, care sînt insuficient lu
crate sau schematizate exce
siv. Regia ar fi trebuit să 
meargă aici pe linia reali
zării unei compoziții unitare, 
în care contribuția părților să 
se subordoneze ansamblului 
și în acest sens o omogeni
zare a pregătirii actoricești se 
impunea. Chiar și în cazul 
unui spectacol mai bun, ca 
„Sfîntu Mitică Blajinu", sce
ne ca aceea în care Mitică 
și Adela se dau drept spioni 
cu vechi state de serviciu, 
nu capătă destulă verosimi
litate tocmai pentru că reac
țiile acestor personaje au 
ceva de bufonadă, făcîndu-le 
să pară mai naive decît sînt. 
Mîna experimentată a regi
zoarei ar fi trebuit să inter
vină mai energic aici pentru 
a asigura gradația și simțul 
măsurii fiecăreia dintre aceste 
reacții.

Credem în acest sens că, 
folosindu-se pe mai departe 
de sprijinul unor regizori ta- 
lentați de la alte teatre — 
dintre care cu unii întreține 
legături mai vechi — condu
cerea teatrului va trebui să 
insiste mai mult asupra per
manentizării acestor colabo
rări, să ceară regizorilor și o 
muncă individuală mai înde
lungată cu actorii. Rezultatele 
vor fi astfel mai bune, cu a- 
fît mai mult cu cît talentul, 
dorința de a realiza lucruri 
superioare nu lipsesc.

Ion PASCADI
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: CENTRAL.

ZUYDCOOTE — cine- 
- 8,30 ; 11 ; 13.30 ;

• COFIII LUI DON QUIJOTE : PATRIA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
a JANDARMUL LA NEW YORK - cine
mascop : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14,15 •
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, TOMIS - 9 ; 11 15

10 ’ 18,30 ’ 20,45 > la godină 19,45, STA
DIONUL „DINAMO" — 20, MELODIA —
9.30 ; 12,30 ; 15,30 ; 18,30 ; 21 (la ultimele două 
completarea Vizita conducătorilor de partid 
și de stat ai R. P. Bulgaria în Republica So
cialistă România).
© ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN MARONA : GRI- 

: ua15 :13,30:16 =18-15; 20,30.« SUCCES CHARLIE ! : LUCEAFĂRUL 
(completare Povestea leului) — 9 ; 11 15 •
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA „DOINA" — 
20.. FESTIVAL (completare Vizita conducă
torilor de partid și dc stat ai R. P. Bulga
ria in Republica Socialistă România) — 9 • 
11’n5/-ir.,.»’3° ’ 10 î 13,30 > 21 î la grădină — 20.

: CAPITOL (completare Orizont 
științific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 J 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 20, BUCEGI — 9 •
14.45 ’ * * om? ’ 16 ’ 18,30 ’ 21 ’ 4a grădină — 
49,45, a?ta 9: 11,15; 13-30 = 15-45; Isas;

cărei realizare o vedea posibilă în 
condițiile cuceririi independenței, 
în conștiința maselor țărănești cuce
rirea independenței naționale repre
zenta calea înfăptuirii aspirațiilor ei 
de a dobîndi pământ și libertate.

Ideea cuceririi independenței de 
stat a țării a găsit un puternic ecou 
în rîndurile muncitorimii, aflată la 
începuturile formării sale. Avînd ră
dăcinile adine înfipte în solul și rea
litățile țării., mișcarea socialistă, deși 
abia în zorii afirmării, ei în viața 
social-politică a României, și-a ridi
cat glasul în sprijinul înfăptuirii nă
zuințelor fierbinți ale întregului po
por de cucerire a independenței na
ționale, de care lega totodată crearea 
condițiilor favorabile privind dez
voltarea luptei pentru drepturi și 
libertăți democratice.

Cercurile socialiste, înființate în 
preajma războiului, s-au situat pe 
poziții înaintate, apreciindu-1 drept 
un război just. Ziarul „Socialistul", 
editat de aceste cercuri, scria în mai 
1877 : „Azi e timpul cînd românii, 
în avîntul și entuziasmul suvenirilor 
trecute, iau armele pentru a-și apăra 
independența". La izbucnirea răz
boiului unii dintre membrii acestor 
cercuri au plecat ca voluntari pe 
front. Militantul socialist Nicolae 
Zubcu-Codreanu, subliniind că vrea 
să se arate „un adevărat fiu al na
țiunii române”, a plecat și el pentru 
a servi ca voluntar în ambulanța 
Crucii roșii.

*
în baza convenției cu Rusia, sem

nată la 4 aprilie de M. Kogălniceanu, 
armatele ruse au început să treacă 
prin România spre Balcani. îndată, 
ca represalii, turcii au început să 
bombardeze orașele românești și să 
facă incursiuni de pradă pe malul 
stîng al Dunării.

în aceste condiții, opinia publică, 
armata, presa s-au ridicat cu vehe
mență, cerînd proclamarea imediată 
a independenței țării și începerea 
războiului împotriva Turciei. Cores
punzător voinței poporului, la 29 a- 
prilie a fost declarată starea de 
război între România și Turcia, iar 
la 9 mai 1877 — în timp ce clădirea 
parlamentului era înconjurată de mii

20.45 ; !a gradină — 19,45.
o ZBORUL ÎNTRERUPT : UNION (comple
tare Despre noi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI 
JX,9’ rODUL ~ 44,45 1 MOARTEA se nu
mește ENGELCHEN - 14,45; 20 45- DU
MINICA LA ORA 6 — 17,:; .
9 TARAS BULBA : CINEMATECA'12 , 14.
9 UNCHIUL MEU : DOINA - 11,15 ; 13,45 • 
16,15 , 18,45 ; 21,15.
9 WEEK-END LA
mascop : AURORA — 8,30 ; 11 ; 13.30 F16 ;
18.30 ; 20,45.
e SECHESTRATUL DIN ALTONA : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
9 MOARA CU NOROC : VICTORIA — 18,30: 

20,45.
e RIO CONCHOS — cinemascop : MUNCA
— 9,30 ; 11,45, DACIA (completare Acul) — 
8,45—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45
9 VIAȚĂ PARTICULARĂ - cinemascop : 
FLACĂRA — 10 ; 12.
O BUCĂTĂREASA : FLACĂRA - 17,15 : 
19,15, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Pe urmele lui 1907) — io ; 16 ; 
18 ; 20, MOȘILOR (completare De la atom 
la cristal) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 FALSTAFF — cinemascop : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® STRĂINUL — cinemascop (ambele serii) : 
COTROCENI — 18.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUMI
NA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 : 21.
o PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR cinemascop 
(ambele serii) : MUNCA — 17.
9 BUMERANGUL — cinemascop : GIU- 
LEȘTI (completare Petrol) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinema
scop : EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17.30 ; 20, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.45 ; 21,15 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid și de stat ai R. P. 
Bulgaria în Republica Socialistă România), 
MODERN (completare Tinerețe. A 45-a ani
versare a U.T.C.) — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.30 ;
18.45 ; 21.
O RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45, MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele 
completarea Proiecte), FLAMURA (comple
tare Comoara din Panagjurist) — 9 ; 11,15 ; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
® ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
® NU SÎNT DEMN DE TINE : VITAN 
(completare Laptele) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 20.
O DACII — cinemascop : BUZEȘTI (comple
tare Pallady) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină
— 20. PACEA (completare Arsura) — 11 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : POPULAR (completare Succe
sul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA (com
pletare Autobiografia) — 15 ; 17,30 ; 20.
9 DIMINEAȚA DEVREME — cinemascop : 
RAHOVA —.......................
9 LENIN ÎN
VOLGA (. 
ȘTIINȚEI ÎN
15.30 ; 18 ; “
O TRAGEȚI
SĂRII
« ÎNTÎLNIRE
LIRA — 9,30 ; 11,30.
e EVADARE ÎN TĂCERE : LIRA (comple
tare Muntele) — 17,30 ; 19,30.
9 MARILYN — cinemascop : COTROCENI 
(completare Scrisoare din Germania) — 9; 11.
9 THERF.SE DESQUEYROUX : UNIREA —
10 ; 12, la grădină — 20.
9 PRIMUL AN DE CĂSNICIE : UNIREA 
(completare Umbra) — 18 ; 20.
o JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ : 
PROGRESUL — 10.30 ; 15,30.
9 SĂRMANII FLĂCĂI : PROGRESUL
(completare Adam și Eva) — 18 ; 20.
O UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE: 
FERENTARI
— 15,30 ; 18
9 TREIZECI 
CRÎNGAȘI 
15,30 ; 18 ;

15,30 ; 18 ; 20,30.
POLONIA — cinemascop : 

(completare „DEZVOLTAREA 
~T ROMANIA") — 9,30 ; 11,45 ; 
20,30.

’ ÎN STANISLAS : DRUMUL 
15,30 ; 18 ; 20.

LA ISCHIA — cinemascop :

sI

(completare Surîsul sfinxului) 
; 20.

ȘI TREI — cinemascop : 
(completare Nicolae Labiș) — 

20,15.

PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA 
ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE

Anacronisme în sistemul 
de perfecționare

Asemenea oricărei profe
siuni, activitatea la catedră, 
munca nobilă de formare a 
noilor generații nu pot fi 
concepute în afara proce
sului de îmbunătățire con
tinuă a pregătirii corpului 
didactic. Datorăm nu o dată 
învățătorului nostru în 
primul rînd acel spirit 
de înaltă conduită morală, 
care este pasiunea auto- 
depășirii, cea dintâi repre
zentare și înțelegere a vo
inței de perfecțiune. Pen
tru că din prima clipă a 
contactului cu clasa ac
tivitatea profesorală se 
confundă cu o continuă 
luptă împotriva oricăror 
tendințe de rutină și de 
comoditate. Este principala 
rațiune pentru care, pe lin
gă sprijinul acordat de că
tre Ministerul Învățămîn- 
tului diferitelor cursuri de 
perfecționare pedagogică 
organizate pe plan regio
nal și interregional, a fost 
instituit sistemul acordării 
gradelor didactice educa
toarelor, învățătorilor și 
profesorilor din instituțiile 
de educație, instituțiile pre
școlare, din învătămîntul 
general, pedagogic, profe
sional și tehnic.

— Privit în perspectiva 
scopului său major de îm
prospătare și completare 
periodică a cunoștințelor 
de specialitate, continuare 
firească a procesului de 
pregătire început o dată cu 
prima oră de facultate — 
remarca acad. Gheorghe 
Mihoc — sistemul de acor
dare a gradelor didactice în 
învățămîntul de , cultură 
generală și liceal are, după 
părerea mea, un neajuns 
esențial. în timp ce viito
rii profesori sînt pregătiți 
în universități ' și în insti
tute pedagogice, perfecțio
narea lor cade în grija

unor institute ce n-au grad 
universitar. Logic ar fi, 
cred, ca pregătirea în con
tinuare a absolvenților să 
fie făcută tot în institute de 
învățămînt superior, așa 
cum se face dealtminteri în 
aproape toate țările. Pentru 
că încredințarea acestei 
importante atribuții insti
tutelor de perfecționare a 
cadrelor’ didactice, respec
tiv unor institute care 
cel puțin în domeniul 
matematicii nu au nici o 
legătură cu universitatea, 
mi se pare anacronică. 
Poate că ar trebui genera
lizată experiența existentă 
la noi în organizarea 
cursurilor de perfecționa
re a medicilor, care intră 
în atribuția institutelor de 
medicină și farmacie.

„Am impresia că actua
lul sistem de obținere 
a gradelor didactice se 
resimte îndeosebi de pe 
urma faptului că modul de 
organizare și desfășurare a 
examenelor, problematica 
științifică inclusă aici ur
mărește destul de puțin să 
verifice — și, în același 
timp, să dezvolte — valen
țele măiestriei pedagogice, 
ne spune prof. Alice Nego- 
escu, de la Liceul „George 
Coșbuc" din Capitală. De 
pildă, înaintea susținerii 
examenului de grad defi
nitiv, fiecărui cadru didac
tic i se face o inspecție de 
4 ore. Mă întreb, ce 
îndrumări, ce recoman
dări pot fi făcute pe 
un asemenea temei ? De ce 
să utilizăm inspecția școla
ră doar ca o consemnare 
a unei stări existente și să 
n-o folosim și ca factor de 
perfecționare a procesului 
de învățămînt ? Tot astfel, 
un profesor de chimie său 
de fizică e supus mai mul
tor probe teoretice, dar.

18,00 — Pentru cei mici : A.B.C. — De ce ?
18.15 — Pentru tineretul școlar : Albatros — re

vistă literară.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară. Agendă econo

mică.
19,22 — Buletinul circulației rutiere.
19,30 — Chemarea primăverii — Montaj de 

cîntece și jocuri populare românești.
20,00 — Săptămînă.
20.45 — Avanpremiera,
21,00 — Reflector.
21.15 — Film artistic : „Fantomele se grăbesc"

— producție a Studioului cinematogra
fic București,

22.45 — Telejurnalul de noapte.

concerte
Cvartetul „Filarmonica", alcătuit din George 

Nicolesou — vioara I ; Dorel Tincu — vioara a 
Il-a : Alexandru Todicescu — violă ; Ștefan 
Metz — violoncel, prezintă astă seară, la ora 20, 
în Sala mică a Palatului, un ciclu de cvartete 
de Beethoven : Cvartetul în Re major, op. 18, 
nr. 3 ; Cvartetul în Mi bemol major, op. 74 (al 
harfelor) și Cvartetul în La minor, op. 132.

examenul de grad consti
tuie, cred, în prea mică 
măsură și un prilej al 
verificării și cultivării 
măiestriei sale de expe
rimentator, de om al labo
ratorului. Ca să nu mai vor
bim de situația cînd unui 
profesor, înscris la obține
rea gradului I, i se cere să 
ateste o activitate științifi
că sau să elaboreze o lu
crare corespunzătoare, fără 
ca autorul să trebuiască să 
fie prezent măcar în fața 
comisiei ministeriale pentru 
a-și susține lucrarea". De 
fapt, în această direcție ob
servațiile critice pot fi mult 
mai numeroase. S-a făcut 
remarca, și pe bună drep
tate, că lucrările științifice 
sînt adeseori elaborate la 
un nivel scăzut, lipsite de 
o interpretare a faptelor, 
limitîndu-se fie la o pre
zentare școlărească („cutare 
lecție am predat-o așa, cu
tare altfel...", „cum am fo
losit materialul didactic la 
cutare capitol" ș.a.m.d), fie 
la o compilare a diferite
lor materiale pedagogice. 
Pe de altă parte, lucrările 
remarcabile prin ținuta și 
conținutul lor științific 
înalt nu beneficiază întot
deauna de o finalizare co
respunzătoare în paginile 
periodicelor de specialitate.

Anumiți învățători și pro
fesori sînt înclinați — une
ori pe bună dreptate poate 
— să vadă în susținerea 
probelor prevăzute în regu
lament, în special pentru 
gradele II și I, un fel de 
„obstacole" dificile care 
trebuie trecute și care nu 
au consecințele pozitive aș
teptate pentru procesul de 
învățămînt. „Sursa esenția
lă a unor astfel de concepții 
■— este de părere prof. 
Constantin Alexandrescu. 
de la Liceul nr. 37 din 
București — se identifică 
în faptul că, în general vor
bind, modul de concepere 
și de organizare a siste
mului de conferire a 
gradelor didactice se înca
drează prea puțin într-un 
adevărat climat de perfec
ționare pedagogică. Ar fi 
nevoie de un sprijin mai 
larg, mai diferențiat și de 
durată. întregul ansamblu 
de factori, legați într-un 
fel sau altul de viața șco
lii, ar putea contribui, 
după părerea mea, în mai 
mare măsură la obținerea 
de către fiecare educator a 
gradului didactic respectiv".

Referitor la acest aspect 
al problemei, cadrele didac
tice cu care am discutat cu 
ocazia anchetei de față au 
adus numeroase propuneri 
și sugestii. Consemnăm mai 
întîi punctul de vedere po
trivit căruia societățile ști
ințifice ale cadrelor didac
tice, amplificînd tematica și 
numărul conferințelor ținu
te, lărgind raza de cuprin
dere a taberelor curs, edi- 
tînd un număr sporit de 
materiale documentare șl 
difuzîndu-le pînă la cea 
mai mică unitate școlară, 
ar putea implicit să acorde 
un sprijin mai substanțial 
profesorilor în obținerea 
gradelor didactice. Se pro
pune, de asemenea, ca pro
gramul săptămînal al ca

drelor didactice să fie ast
fel organizat îneît să le a- 
sigure, ca și în urmă cu 
cîtva timp, o zi liberă 
în cuprinsul căreia să se 
desfășoare conferințele, co
municările științifice ale so
cietăților și alte manifes
tări consacrate pregătirii 
științifice. Pe aceeași linie 
se înscriu și alte dezidera
te : precizarea temeinică a 
obligațiilor extrașcolare re
venite profesorilor, reparti
zarea uniformă a acestor 
sarcini în cadrul fiecărei 
școli, o programare judi
cioasă a examenelor de 
grad ș.a.

Există tendința de a jus
tifica structura actualului 
sistem, invocîndu-se o anu
mită operativitate a proce
sului de conferire a grade
lor. De fapt, în practică, 
sistemul se dovedește to
tuși greoi. în această or
dine de idei, Alexandru 
Bera, lector universitar la 
Institutul pedagogic de 3 
ani din Pitești, ne-a spus : 
„După cum se știe, institu
tele de perfecționare a ca
drelor didactice funcționea
ză numai în cîteva centre 
— la București, Brașov, 
Cluj, Iași șl Timișoara. In 
aceste condiții, pentru a ob
ține gradul definitiv, de 
pildă, mulți învățători și 
profesori sînt nevoiți să 
facă deplasări nu o dată 
lungi și costisitoare. A- 
probarea dosarelor se face 
destul de greu, pentru că 
are de parcurs o filieră lun
gă (direcția școlii, secțiile 
orășenești, raionale și re
gionale de învățămînt, mi
nisterul). Cred că e bineve
nită propunerea ca - Acar 
unele din gradele didactice, 
în orice caz definitivatul, să 
se poată obține prin exa
mene organizate în toate 
centrele universitare, pe 
lîngă universitățile sau in
stitutele pedagogice locale".

Dar după obținerea gra
delor didactice, ce se întîm- 
plă cu cadrele didactice 
respective ?

— Deseori — spunea prof. 
Eugen Popescu, directorul 
Liceului „George Coșbuc" 
din Capitală — școala be
neficiază prea puțin de pe 
urma examenelor de grad. 
Cred Că la asemenea si
tuații se ajunge, între 
altele, și datorită fap
tului că instrucțiunile Mi
nisterului învățămîntului 
nu stabilesc cu preci
zie drepturile și îndato
ririle profesorilor care au 
dobîndit grade. După pă
rerea mea, se simte 
nevoia stimulării mai ac
centuate și pe mai multe 
direcții a cadrelor didactice 
care s-au impus pr:- ^ mun
ca lor de perfecție' »e. în 
același timp însă, e nevoie 
de prevederi care să-1 con
sacre cu adevărat pe 
profesorul valoros, să-1 a- 
tragă mai direct în respon
sabilitatea desfășurării co
respunzătoare a procesului 
de învățămînt. Prezența sa 
activă este indispensabilă 
Scolii, activității complexe 
de instruire și educare a ti
nerei generații.Anchetă realizată de 

Mihai IORDANESCU

(Urmare din pag. I)

Cucerirea independenței
de cetățeni care manifestau cu en
tuziasm pentru proclamarea inde
pendenței — Adunarea deputaților a 
votat o moțiune prin care se ia act 
că „ruperea legăturilor noastre cu 
Poarta și independența absolută a 
României au primit consacrarea lor 
oficială". Vestea proclamării inde
pendenței a umplut inimile de bucu
rie ; mulțimea, care asistase la în
deplinirea acestui măreț act națio
nal, s-a revărsat cîntînd Spre centrul 
Capitalei. Numeroși studenți, munci
tori, meșteșugari, mici negustori 
bucureșteni au manifestat pe străzi 
pînă noaptea tîrziu, purtînd drapele 
și cîntînd „Deșteaptă-te, române". 
Manifestații asemănătoare au avut 
loc în majoritatea orașelor țării. în
suflețiți de sentimente patriotice, un 
mare număr de tineri din toate col
țurile țării s-au înrolat ca voluntari.

Nefiind recunoscută de marile pu
teri europene, independența trebuia 
impusă Porții otomane, prin forța 
armelor. Și, la 15 iulie armata română 
a trecut Dunărea îndreptîndu-se spre 
Plevna. Poporul român, în întregul 
său, a răspuns cu entuziasm la che
marea de a sprijini lupta pentru 
cucerirea independenței.

Animate dc o fierbinte dragoste față 
de patrie, dînd grele jertfe de sînge, 
armatele române s-au acoperit de 
glorie nepieritoare pe cîmpurile de 
bătălie. De la simplul ostaș pînă la 
general — dorobanții, roșiorii, călă
rașii, artileriștii tinerei armate ro
mâne, ducînd mai departe tradițiile 
ostășești străvechi ale poporului ro
mân — au dovedit pe cîmpul de luptă 
un înălțător eroism de masă. Faptele 
de vitejie legendară, în încleș
tarea crîncenă pentru cucerirea 
fiecărei redute de la Grivița, 
Plevna, Rahova sau Smîrdan, vic
toriile răsunătoare obținute de ar

matele române pe cîmpiile Bulgariei 
vecine au avut un răsunător ecou în 
țară și peste hotare ; vitejia, erois
mul și spiritul de sacrificiu ale osta
șilor și ofițerilor au stîrnit admirație 
și simpatie pentru cauza dreaptă a 
poporului român.

Armata română a putut fi pusă pc 
picior dc război într-un timp foarte 
scurt datorită contribuției maselor 
largi populare. Arătînd că „avem 
brațe, dar nu avem puști", M. Ko
gălniceanu a adresat un apel înflă
cărat către întregul popor de a con
tribui la cumpărarea armelor nece
sare frontului, subliniind că „patrio
tismul român va birui chiar sărăcia", 
în fiecare județ s-au lansat liste de 
subscripții și s-au adunat fonduri de 
la populație, colectîndu-se suma de 
1 639 800 de lei, cu care se puteau 
cumpăra circa 50 000 de puști.

în toată țara s-au format comi
tete și societăți care să adune fon
duri și diferite mijloace materiale 
pentru aprovizionarea armatei ori 
pentru îngrijirea răniților; unele 
dintre ele au înființat ambulanțe și 
spitale proprii în care au fost în
grijiți rănitii. Muncitorii de la 
diferite fabrici din București au 
făcut colecte în bani și în obiecte de 
înzestrare a spitalelor pentru răniți. 
Mii de învățători, profesori și mici 
funcționari administrativi au oferit 
fie cîte o parte din salariul lor pe 
toată durata războiului, fie întregul 
salariu pe un anumit timp. Nu
mai ofrandele strînse de auto
rități, în afara acelora adunate de 
societățile de binefacere, au atins 
9 247 000 lei — sumă cu care întrea
ga noastră armată operativă putea 
fi alimentată pe toată durata răz
boiului. Dacă la această sumă, re- 
prezentînd mai mult de 2/3 din bu
getul afectat Ministerului de Război 
pe anul 1877, se adaugă rechizițiile, 

încartiruirile și transporturile mili
tare reiese limpede uriașul aport al 
maselor populare de la orașe și sate 
la războiul pentru independență.

Continuînd nobilele tradiții pa
triotice ale intelectualității noastre, 
cei mai străluciți reprezentanți ai 
culturii românești au sprijinit cu en
tuziasm cauza dreaptă a luptei pen
tru independentă, au adresat cetățe
nilor apelul de a sprijini cu toate 
forțele nevoile armatei care lupta pe 
front. Eminescu, adtesîndu-se clase
lor avute, scria : „Suprimați plăceri
le, lipsiți-vă de surplus și dați-1 pen
tru sărmanii noștri frați care au dat 
pentru noi... sîngele, și-1 vor mai da 
încă". Vasile Alecsandri a ținut con
ferințe publice în sprijinul răniților 
Ia Iași, Bacău, Galați, P. Neamț, 
Bîrlad, a contribuit cu donații la a- 
provizionarea armatei.

Independența națională a constituit 
o cauză a întregului popor român — nu 
numai din vechea Românie, ci și din 
provinciile românești aflate pe atunci 
sub dominație străină. Războiul pen
tru independență a dus astfel la o 
puternică dezvoltare a legăturilor 
frățești dintre românii de pe toate 
teritoriile naționale conștienți că, în 
pofida frontierelor impuse de vitre
gia vremurilor, fac parte din aceeași 
națiune. Războiul de la 1877 a relie
fat cu putere conștiința unității na
ționale, solidaritatea și aspirațiile 
comune ale întregii populații româ
nești ; simpatia și solidaritatea acti
vă cu cauza războiului din 1877 ma
nifestate de populația din provinciile 
românești aflate sub dominație 
străină exprimau dorința arzătoare 
a acesteia de a sprijini constituirea 
unui stat independent, în jurul că
ruia să se desăvîrșească ulterior 
procesul de închegare a statului na
țional unitar.

Aceste sentimente și-au găsit ex

presie în campaniile duse de presa 
românească din Transilvania, Banat, 
Bucovina pentru sprijinirea războiu
lui just dus de România, în acțiunile 
de colectare a fondurilor și mijloace
lor necesare dotării armatei, ostașilor 
de pe front, înrolarea de voluntari etc. 
în acest sens, Gazeta Transilvaniei, 
care apărea la Brașov sub redacția 
lui iacob Mureșan, scria la 2 iunie 
1877 : „Cauza ostașului român e o 
cauză generală română, victoria lui 
e a întregii națiuni, fie aceea risipi
tă în oricare parte a lumii". Ziarul 
vienez Der Osten arăta că „milioa
nele de români din Transilvania. Ba
nat și Bucovina urmăresc cu simță
minte frățești lupta glorioasă a fra
ților lor... Pretutindeni în provinciile 
române din Austria se rostesc rugă
ciuni către cer ca să binecuvinteze 
armele române".

Un puternic ecou în opinia publi
că a avut participarea la războiul de 
independentă a unor voluntari din 
Transilvania și Bucovina. Studenți 
bucovineni, membri ai societății 
„Arboroasa". au participat ca volun
tari la luptele purtate de armata ro
mână la Plevna și Smîrdan. Ale
xandru Chibici Râvneanu (prietenul 
lui Eminescu), înrolat ca voluntar, 
s-a distins în luptele din jurul Vidi- 
nului. în pofida stavilelor puse de 
autoritățile aUstro-ungare, grupuri 
de tineri voluntari din Transilvania 
au venit într-ascuns. pe poteci de 
munte, ajutați de ciobani să ajungă 
„în Țară", spre a lua parte la război.

în luna mai 1877 s-au înființat co
mitete pentru sprijinirea mate
rială a armatei române în a- 
proape totalitatea orașelor românești 
din teritoriile de sub oprimarea 
habsburgică —> la Sibiu, Brașov. 
Cluj, Făgăraș, Oradea, Săliște, 
Timișoara. Lugoj, Alba Iulia, 
Abrud, Năsăud, Suceava ș.a. Pri

mul comitet alcătuit cu scopul a- 
dunării fondurilor pentru ostașii ro
mâni răniți a fost acela al femeilor 
din Sibiu, care a luat ființă la 5 mai ; 
peste două zile, Gh. Barițiu publica 
în Gazeta Transilvaniei o „epistolă 
respectuoasă către femeile noastre" 
în care, exprimîndu-și credința că 
exemplul de la Sibiu va fi urmat în 
orașele și satele Transilvaniei, che
ma femeile transilvănene să spele și 
să lege „rănile acelor ostași români, 
frați ai noștri" care „Se bat și-și var
să sîngele nu din vreo vanitate și 
trufie, ci, în sensul cel mai strins 
al cuvîntului pentru existența patriei 
și a națiunii".

Puternicele sentimente patriotice 
ale populației românești din Transil
vania, conștiința Unității naționale 
au determinat ca, în zilele următoa
re, să ia ființă numeroase comitete 
care au inițiat o largă campanie de 
masă pentru strîngerea de mijloace 
destinate armatei române. Majorita
tea donațiilor veneau din partea 
maselor muncitoare. Ziarul Telegra
ful român din Sibiu scria în acest 
sens, la 23 iunie 1877, că suma ofe
rită de cetățenii Brașovului este 
„caracterizatoare pentru că ea pro
vine, cu puține exoepții, de la acea 
clasă a societății noastre care este 
avizată a-și hrăni familia cu două 
brațe".

îngrijorate de amploarea manifes
tărilor de solidaritate națională ale 
românilor transilvăneni, autoritățile 
austro-ungare au ordonat dizolva
rea acestor comitete. Dar, în ciuda 
interdicțiilor, colectarea a continuat 
cu aceeași intensitate ; după dizol
varea comitetului de la Brașov și 
din alte orașe ardelene, foștii pre
ședinți ai acestora au publicat ape
luri anunțînd că strîngerea fonduri
lor continuă pe cale individuală. în 
„apelul la români", publicat la 16 
iunie în Telegraful român din Sibiu, 
se arăta că pot fi dizolvate comi
tetele, dar „iubirea către frații noș
tri din România" care se jertfesc 
„pentru gloria și viitorul neamului 
românesc" și „legătura de sînge nu 
se va dizolva decît odată cu viata". 
După publicarea articolului intitulat 
..Spre folosul românilor răniți". Gh. 
Barițiu a fost dat în judecată de au
toritățile austro-ungare.

în pofida cenzurii, publicațiile ro
mânești din Transilvania întrețineau 

în permanență în conștiința ma
selor sentimentul unității naționale 
a tuturor românilor, insuflau în
credere în efectele binefăcătoa
re ale războiului de la 1877, 
subliniind că într-o zi „doroban
ții și călărașii români pot por
ni către Transilvania" și ca întregul 
popor român speră „să ajungă și 
acel moment în care să poată serba 
și marca sărbătonre a reconstituirii 
unității sale". Victoria de la Plevna 
a fost sărbătorită cu mare însufle
țire și în provinciile neîntregite la 
patrie. Presa vremii menționa că 
bucovinenii „vărsau lacrimi de bucu
rie, sărutîndu-se și îmbrățișîndu-se, 
văzînd că la orizont se iviră zorile 
unui viitor mai bun", iar în Tran
silvania — scria un martor ocu
lar — bucuria „era atît de măre, 
îneît pana omenească nu o poate 
scrie". într-o poezie publicată în re
vista Familia din decembrie 1877, 
Petre Dulfu arăta că din cenușa 
eroilor români căzuți la Plevna 
„acuș va să răsară cereasca liber
tate, unind pc frați cu frați", iar 
Timotei Cipariu sublinia că „anul 
1877 formează aurora plăcută a unui 
viitor plin de glorie" și în inimile 
multora el „a semănat mari spe- 
rări".

Cucerirea independenței naționale 
este rezultatul luptei pline de sacri
ficii a întregului nostru popor, care 
atît, po front ,— alături de armata 
rusa — cit și în spatele frontului, 
a manifestat un eroism legendar. Așa 
cum subliniază N. Iorga, războiul de 
independență a contribuit la ridica
rea conștiinței națiunii române li
bere, care și-a verificat „pe cîmpul 
de luptă virtuțile morale", a creat 
o stare de Spirit capabilă „de elanuri 
viitoare". Crearea statului național 
unitar și independent în 1918, prin 
desăvîrșirea unității naționale a po
porului român, a reprezentat o Ve
rigă importantă în lupta pentru în- 
mănuncherea forțelor creatoare ale 
poporului român care avea să-și gă
sească desăvîrșirea în condițiile fău
ririi orînduirli noi, socialiste.

Astăzi, după 90 de ani, întregul 
popor român, bucurlndu-se 4e o 
reală și deplină independență 
și suveranitate națională, aduce un 
cald omagiu luptătorilor căre s-au 
jertfit pentru a înscrie pe răbojul 
istoriei eroica pagină a anului 1877,

THERF.SE
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Centenarul siste
monet E

Adunarea festivă din CapitalăCu prilejul împlinirii a 100 de ani de la adoptarea sistemului monetar național al României, joi la amiază a avut loc în aula Institutului de științe economice „V. I. Lenin“ din Capitală o adunare festivă.Au .participat cadre de conducere din instituțiile centrale ale sistemului financiar și bancar, academicieni, cercetători, economiști, cadre didactice, studenți. în cuvîntul de deschidere, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a arătat că aniversarea Centenarului monedei naționale a României constituie un prilej de aducere aminte și prețuire a unuia din momentele economice și politice importante ale procesului de făurire a statului român. în prezent, sistemul bănesc al României își aduce contribuția la opera de desăvîrșire a construcției socialiste, a cărei caracteristică este dezvoltarea puternică, 
I continuu ascendentă, a economiei naționale. Mersul ascendent al economiei românești — a spus în continuare vorbitorul — cere aparatului financiar-bancar să utilizeze instrumentul bănesc pentru rezolvarea problemelor creșterii eficienței economice, perfecționării formelor și metodelor de conducere a economiei, îmbunătățirii organizării muncii, întăririi disciplinei, aplicării celor mai înaintate cuceriri ale științei — probleme de importanță hotărîtoare pentru transformarea României într-un stat industrial modern, cu o agricultură înaintată. Economiștii din țara noastră, lucrătorii sistemului financiar- bancar, cadrele din sectoarele de învățămînt economic superior și cercetarea economică pot și au datoria de onoare să aducă o contribuție de seamă la aplicarea în viață, în mod creator, în funcție de realitățile obiective ale economiei românești, a mărețelor sarcini stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.în continuare, ministrul finanțelor, rel Vijoli, a prezentat expunerea .,100 de ani de la înființarea sistemului monetar al României". Referindu-se la însemnătatea adoptării primului sistem monetar național, vorbitorul" a trecut în revistă principalele etape ale dezvoltării sistemului monetar românesc, subliniind rolul deosebit de important pe care l-a avut de-a lungul celor 100 de ani moneda națională. Reliefînd importanța pe care a a- cordat-o Partidul Comunist Român întăririi sistemului băneso al țării, format pe baza noilor relații de producție socialiste și subordonat cerințelor legilor economice ale so

PLECAREA ÎN EDITURA POLITICA ZIUA PRESE
SiRIAN A APĂRUT :

cialismului, vorbitorul a arătat că acest sistem a devenit un instrument al construcției socialiste, al dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, al ridicării nivelului de trai al întregului popor. în încheiere, ministrul finanțelor a insistat asupra sarcinilor lucrătorilor din aparatul financiar-bancar, în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R.Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, acad. Vasile Malinschi, a ținut apoi expunerea intitulată „Leul mijloc de ridicare a edificiului socialist în patria noastră". După ce a trecut în revistă principalele măsuri luate de partid și guvern pentru organizarea pe baze socialiste a sistemului nostru monetar, măsuri care au dus la asigurarea stabilității banilor în țara noastră, vorbitorul a arătat că numai în condițiile existenței unei monede stabile se poate înfăptui sporirea continuă a veniturilor reale ale populației și pot acționa stimulentele materiale pentru creșterea neîncetată a producției, a productivității muncii și a acumulărilor socialiste. Vorbitorul a arătat că este necesar să se asigure în continuare o evoluție sănătoasă a circulației bănești, ceea ce impune ca o necesitate obiectivă îmbunătățirea și perfecționarea mai departe atît a metodelor de planificare, a veniturilor și cheltuielilor bănești ale populației, cît și a celor de urmărire și analiză a corelației dintre ele.La sfîrșitul adunării, prof. Gheorghe Zâne, membru corespondent al Academiei, a vorbit despre doctrina românească a monedei naționale.
★Centenarul sistemului monetar național constituie și tematica unei sesiuni de comunicări științifice organizată de Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România, Institutul de cercetări economice și Societatea numismatică română, ale cărei lucrări au început joi în Capitală și care va dura trei zile.■A-Joi s-a deschis, la Casa de Economii și Consemnațiuni din Calea Victoriei, expoziția „Centenarul sistemului monetar al României".Expoziția a fost deschisă de Mircea Popovici, președintele Casei de Economii și Consemnațiuni, după care a luat cuvîntul Octavian Iliescu. șeful cabinetului numismatic al Academiei.Expoziția de numismatică va fi deschisă zilnic, între orele 8 și 21,00, pînă la 15 mai. (Agerpres)

Joi la amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist Sirian, condusă de tovarășul Youssef > Faysal, membru a) Biroului Politic al C.C. al P.C. Sirian, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte tovarășii Maurice Salibi, membru al C.C. al P.C. Sirian, Rame Chek- mouss, Badre Gazzi și Fayez Jala- hech, membri ai unor comitete regionale ale P.C. Sirian.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți tovarășii Alexandru Drăghici, membru al

Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Dumitru, secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., activiști de partid.

StatwfaE unitâților și de-
tașjraenielor de pionieri

din Republica Socialistă
România

48 p, 0,25 iei

(Agerpres)
ra

P. C. Sirian in tara
5tre Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană și s-au pronunțat pentru lărgirea și întărirea lor continuă, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale. Reprezentanții ambelor partide și-au manifestat satisfacția față de relațiile frățești, de stimă și respect reciproc, existente între P.C.R. și P. C. Sirian, și-au exprimat dorința comună de a intensifica, în continuare, contactele, schimbul de experiență și de păreri, fiind încredințate că aceasta servește cauzei socialismului, unității și solidarității internaționale a comuniștilor.

(Urmare din pag. I)Reprezentanții celor două partide au subliniat importanța pe care o are în prezent întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor marelui front antiimperia- list, în vederea zădărnicirii acțiunilor și planurilor agresive ale cercurilor imperialiste, reacționare, pentru triumful luptei împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru progres social, democrație, socialism și pace.în cursul discuțiilor, cele două părți au salutat dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare din-
Vizita ministrului
afacerilor externe

al Suediei

în cadrul unei festivități ce a avut loc joi după-amiază, ambasadorul R. D. Germane la București, Ewald Moldt, a înmînat diploma de membru al Academiei Saxone de Științe din Leipzig, a- cordată de acest, for științific academicienilor români Remus Rădu- leț, Șerban Țițeica și Costin Neni- țescu. Au luat parte oameni de știință și cultură, persoane oficiale române.Cu acest prilej, ambasadorul E- wald Moldt a oferit un cocteil.
★Capitala prof. dr. P. directorul Institutului din Pavia (Ita- general al U- Mediteranej la- o vizită în țara a ținut o serie specialitate în

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

ȘTIRI CULTURALE

Joi dimineața au început la Ministerul Afacerilor Externe convorbirile oficiale dintre ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mă- nescn, și ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, care face o vizită în țara noastră. Cu acest prilej are loc un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și principalele probleme internaționale de interes comun.Din partea română participă George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, E- duard Mezincescu, ambasadorul României la Stockholm, Cornel Bogdan, director, și alți funcționari superiori din M.A.E., iar din partea suedeză Olof Gustav Bjurs- trom, ambasadorul Suediei la București, R. H. Bergstrdm, director al Direcției afacerilor politice, baron G. Hamilton, șef de divizie, F. A. Bergstrand, prim-secretar în M.A.E. al Suediei.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă.La Muzeul militar central din Capit^'ă s-a deschis joi expoziția intitu. dă : „Războiul pentru independența de stat a României — 1877—1878 — reflectat în arta grafică". Cele 120 de lucrări expuse — desene, acuarele, schițe etc. — constituind documente de o mișcătoare autenticitate, înfățișează momente din iupta însuflețită a poporului nostru pentru independența națională, episoade din viața frontului, scene de bivuac, imagini ale vitejiei ostașilor români. Lucrările sînt semnate în cea mai mare parte de Nicolae Grigorescu, Sava Henția, G. Dem. Mirea și Carol Popp de Szathmary, care au alcătuit echipa de pictori ce a însoțit pe front armata română.în expoziție mai figurează și alte lucrări realizate pe baza in

formațiilor obținute în cursul războiului.
Arîn amintirea marelui nostru muzician George Enescu, de la a cărui moarte se împlinesc 12 ani, muzeul care îi poartă numele a organizat joi o manifestare comemorativă.După o scurtă evocare a geniului creator al lui George Enescu, făcută de directorul muzeului, Romeo Drăghici, a avut loc o audiție muzicală în cadrul căreia Enescu a fost prezentat în dubla ipostază de compozitor și interpret. Au fost audiate, înregistrate pe bandă de magnetofon, andantele din Simfonia I și finalul Simfoniei a IlI-a cu cor și orgă de George Enescu. precum și Ciaeona de Bach, în interpretarea maestrului. (Agerpres)

Cum îi așteaptă

Anul acesta sfaturile populare 
regionale investesc aproximativ 
91 de milioane lei pentru repa
rarea si modernizarea cabanelor 
existente. 45 de cabane _ de pe 
teritoriul regiunilor Bacău, Ba
nat, Brașov, Cluj, Hunedoara, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Plo
iești și Suceava, aflate pe prin
cipalele trasee turistice, au fost 
pregătite în mod deosebit pentru 
a fi folosite și în circuitul in
ternațional. Dar nu numai aici, 
ci în general condițiile de 
confort vor fi mult îmbunătățite 
prin recompartimentarea unor 
camere, dotarea cu mobilier și 
lenjerie, instalații sanitare, tele
fon, apă curentă, lumină elec
trică etc. înzestrarea și aprovi
zionarea bucătăriilor, reîmpros
pătarea aspectului sălilor de 
mese vor face ca popasurile 
turiștilor la ora mesei să fie cît 
mai plăcute. în jurul cabanelor 
se vor amenaja terenuri de vo
lei, popicarii etc. Se va organiza, 
la cabanele mai frecventate, 
prestarea unor servicii specifice : 
închirierea de articole sportive, 
diferite jocuri, corturi și altele.

O parte însemnată din suma 
amintită mai sus — 34 milioane 
lei _ este destinată amenajării 
căilor de acces spre cabane și 
îmbunătățirii marcajelor pe 
trasee.

O.N.T. și Comitetul de stat 
pentru îndrumarea și controlul 
organelor locale ale administra
ției de stat vor lua măsuri pen
tru amenajarea unor refugii în
tre cabanele situate la distanțe 
mari. Acest lucru se va realiza 
prin integrarea în circuitul turis
tic a unor construcții existente
— cabane de vînătoare, cantoa
ne zoopastorale, case de paznici 
și pădurari etc., cît și prin con
struirea altora noi.

în continuarea măsurilor pre
conizate, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, U.C.F.S. și 
comitetele executive ale sfaturi
lor populare vor organiza echi
pe speciale de salvare în munți, 
care să poată interveni ope
rativ în caz de accident, dotarea 
cabanelor cu truse de prim aju
tor, asigurarea mijloacelor de 
comunicație — telefoane, radio
— instruirea personalului caba
nier etc.

Paralel cu măsurile ce vizea
ză îmbunătățirea condițiilor de 
cazare și masă oferite turiștilor 
la cabane, pentru ridicarea ni
velului de deservire, se vor or
ganiza cursuri pentru ridicarea 
calificării personalului cabanier, 
vor fi recrutate noi cadre. Se 
introduce un nou sistem de sa
larizare. care să cointereseze a- 
ceastă categorie de angajați în 
deservirea cît mai corectă și mai 
promptă a turiștilor care popo
sesc la cabane.

★Ministrul afacerilor externe al Suediei a depus joi o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a oferit joi seara un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson.Au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Ion Marinescu, ministrul metalurgice, Pompiliu președintele Comitetului pentru Cultură și Artă, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Institutului tru relațiile culturale tatea. Camerei de Eduard Mezincescu, României la Stockholm.Au participat, de asemenea, ambasadorul Suediei la București, Olof Gustav Bjurstrom, și persoanele oficiale care însoțesc pe ministrul suedez.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, cei doi miniștri de externe au rostit toasturi.Salutînd, în numele guvernului român, prezența ministrului afacerilor externe al Suediei și a celorlalți oaspeți suedezi prezenți, Corneliu Mănescu a spus: în vizita Excelenței Voastre în România noi vedem o nouă și importantă manifestare a raporturilor amicale statornicite între țările și popoarele noastre, un prilej pentru a explora noi căi și mijloace pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare ro- mâno-suedeze. în această direcție, realizările încurajatoare de pînă acum ne îndreptățeso să apreciem că există multiple posibilități.Ne pare bine — a spus vorbitorul — că punctele de vedere ale României și Suediei coincid atunci cînd este vorba de răspunderea care incumbă tuturor statelor, ca și de rolul crescînd al țărilor mici și mijlocii. în menținerea și consolidarea păcii, în înfăptuirea securității generale. îmi exprim convingerea — a spus ministrul de externe român — că discuțiile începute azi, caracterizate prin sinceritate și cordialitate, vor duce la găsirea unor noi căi și mijloace menite să sprijine progresul continuu al relațiilor noastre prietenești.în încheiere, Corneliu Mănescu a toastat pentru prosperitatea și fericirea poporului suedez, în sănătatea Maiestății Sale, Gustav al VI-|ea Adolf, a primului ministru al Suediei. Tage Erlander. pentru prietenia trainică și colaborarea rodnică dintre România și Suedia,

industriei Macovei, de Stat
român pen- cu străină- Comerț, și ambasadorul

în sănătatea ministrului de externe șt a celorlalți oaspeți suedezi, pentru pace și bună înțelegere între popoare.Mulțumesc foarte mult pentru invitația dv. de a vă vizita țara, pentru primirea călduroasă și prietenească de care m-am bucurat și pentru cuvintele prietenești pe care mi le-ați adresat acum — a spus în toastul său ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson. Am așteptat gu multă nerăbdare această vizită. Rolul activ pe care România și excelența voastră, personal. îl joacă la O.N.U. m-au făcut să doresc o dezvoltare în continuare a contactelor noastre și să aflu mai multe despre țara dv.Am avut de pe acum o convorbire utilă și foarte amicală, care ne-a oferit amîndurora prilejul de a ne expune punctele de vedere în probleme de interes comun. Părerile noastre în majoritatea privințelor sînt similare.După ce a subliniat că pietrele unghiulare ale politicii externe a Suediei sînt: neutralitatea tradițională și obligațiile și drepturile sale în calitate de țară membră a O.N.U., vorbitorul a spus : Cunoscuta rezoluție propusă de România în sesiunea din 1965 a Adunării Generale O.N.U. în legătură eu relațiile dintre țările europene și-a găsit ulterior o expresie practică în stabilirea unor contacte tot mai prietenești și libere între țările Europei de est și de vest.în încheiere, ministrul Torsten Nilsson a toastat pentru prosperitatea poporului român, în cinstea președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a prim-ministrului Ion Gheorghe Maurer și a celorlalți conducători ai Republicii Socialiste România, a ministrului de externe pentru prietenia dintre cele două țări.

A părăsit Mascherpa, de farmacologie lia), președintele niunii medicale a tine, care a făcut noastră. Oaspetele de conferințe de București și s-a întîlnit cu personalități ale vieții medicale și farmaceutice românești.Joi la amiază, la sediul Biroului comercial al ambasadei R. P. Ungare la București, Str. I. C. Frimu nr. 20, s-a deschis o expoziție organizată de întreprinderea ungară de comerț exterior pentru produse chimice „Chemolimpex". La deschidere, printre cei prezenți se a- flau membri ai conducerii unor întreprinderi românești de comerț exterior, specialiști ai unor întreprinderi și instituții bucureștene, precum și membri ai ambasadei R. P. Ungare. A vorbit Tibor Vaj- da, membru al conducerii întreprinderii maghiare. în expoziție, care rămîne deschisă pînă în ziua de 11 mai, sînt prezentate articole cosmetice, detergenți, materii de bază și produse finite ale industriei de coloranți, diferite chimicale, precum și articole fotografice, de camping, rechizite de birou și altele. Cu același prilej a avut loc o conferință; de presă.
•x *La invitația Asociației „Automobil Club Român", un grup de redactori ai revistelor de automobilism din Anglia, Austria, Danemarca, R. F. a Germaniei, Franța, Italia Iugoslavia și Olanda a întreprins o călătorie de documentare în regiunile Suceava, Argeș, Dobrogea, București și Brașov.Ziariștii străini s-au întîlnit, de asemenea, cu membri ai conducerii A.C.R. și Oficiului Național de Turism. Oaspeții au luat parte la o recepție oferită în cinstea lor de conducerea asociației „Automobil Club Român".

5 mai, ziua în care în urmă cu 55 de ani a apărut primul număr al „Pravdei" leniniste, este sărbătorită în fiecare an în U.R.S.S. ca zi a presei sovietice.De-a lungul anilor, presa sovietică, puternică armă a partidului comunist, propagandist, agitator și organizator colectiv — cum o definea Lemn — și-a cîștigat o mare autoritate și popularitate în rîndurile milioanelor de oameni sovietici. Tirajul ziarelor și revistelor a crescut an de an. Iată cîte- va date semnificative : în U.R.S.S. apar în prezent 7 700 de ziare centrale, republicane, de ținut, regionale, orășenești, raionale și de u- zină, cu un tiraj total de peste 103 milioane de exemplare. Tirajul a numai patru ziare centrale — „Pravda". „Izvestia", „Komsomol- skaia Pravda" și „Selskaia Jizni" — se ridică la circa 28 milioane de e- xemplare. Numărul revistelor de diferite profiluri — politice, social- economice, literare, artistice, tehnice, științifice, de copii și tineret — a ajuns la aproape 4 000. în U.R.S.S. există peste 70 milioane de aparate de radio, funcționează 120 de centre de televiziune. Dacă în 1913 la fiecare sută de locuitori ai Rusiei reveneau doar două exemplare de ziare, în prezent revin aproape 50 de exemplare.în anul acesta, an jubiliar, cînd poporul sovietic se pregătește să sărbătorească cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, presa sovie-

tică aduce o contribuție importantă la evocarea evenimentelor istorice ale revoluției, la relevarea marilor cuceriri dobîndite de poporul sovietic în cele cinci decenii de putere sovietică. Ziarele și revistele au creat rubrici speciale, care atrag un mare număr de colaboratori din rîndurile vechilor bolșevici, istoricilor, activiștiloi_de partid și de stat, scriitorilor și oamenilor de culturăArticole ample sînt consacrate dezbaterii celor mai importante probleme ale construcției comuniste, dezvoltării continue a industriei și agriculturii, înfloririi științei și culturii, ridicării nivelului de trai a) oamenilor muncii.Ziua presei este un prilej de trecere în revistă a rezultatelor dobîndite de ziariștii sovietici, de numeroasa armată a corespondenților voluntari, a lucrătorilor din industria poligrafică sovietică, a di- fuzorilor, a tuturor acelora care prin munca lor contribuie la răs- pîndirea în mase a cuvîntului partidului comunist, partiGipă aGtiv la vasta operă a construcției comuniste.
*

Cu prilejul Zilei presei sovieti
ce, redacția ziarului „Scinteia" a 
adresat redacției ziarului „Pravda" 
o telegramă de felicitare, in care 
se exprimă urări de noi succese 
in activitatea consacrată con
strucției comunismului in U.R.S.S., 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Un obiectiv de seamă
al industriei chimice

I

SCRISOARE DIN R. P. D. COREEANĂ

(Agerpres)

îngrășăminte chimice 
se îndreaptă spre o- 
goarele cooperative
lor agricole de pro
ducție. în ziua inau
gurării uzinei, bătrî- 
nul An Seung Su, 
care locuiește în co
muna Bongdai, la 20 
de kilometri de Hîn
nam, a venit să a- 
siste la solemnitate. 
Strîngînd mîna mun
citorilor și mulțumin- 
du-le, el le-a spus : 
„Datorită dumnea
voastră vom primi 
mai multe îngrășă
minte chimice pentru 
ogoare și vom putea 
produce mai mult o- 
rez. în ultima vreme 
statul ne-a făcut și 
alte înlesniri, printre 
care desființarea im
pozitelor în natură, 
iar introducerea din 
luna aprilie a învă- 
țămîntului tehnic ge
neral și gratuit de 9 
ani, va constitui pen
tru țărani un îndemn 
și mai puternic în 
muncă".

A fost pus în func
țiune sistemul de fa
bricare a îngrășămin
telor azotoase prin 
gazeificarea cărbune
lui la uzina chimică 
din Aodji, a început 
să producă uzina mo
dernă de îngrășămin
te de azotat de cal
ciu din Tcheungsu și 
secția a doua a uzi
nei de îngrășăminte 
de azotat de cal
ciu din Sunchon. Da
torită lor, producția 
de îngrășăminte chi
mice a crescut consi
derabil, iar varieta
tea acestora a sporit 
simțitor ; ele vor a- 
duce o mare contri
buție la accelerarea 
chimizării agriculturii.

Construcția de o- 
biective pentru pro
ducția de îngrășă
minte se desfășoară 
și în alte regiuni.

în felul acesta se 
înmulțesc în întreaga 
țară roadele muncii 
creatoare a eroicei 
clase muncitoare co
reene și ale liniei jus
te a partidului privind 
dezvoltarea industriei 
chimice Cenlima*)  se 
dezvoltă cu tot mai 
multă vigoare.

vă de agresorii a- 
mericani în timpul 
războiului din Core
ea, transformaseră to
tul în ruine și moloz. 
Dar, muncind cu elan 
și abnegație, colecti
vul nostru a con
struit combinatul în 
numai trei ani. Ui 
Sun Hvan, care se 
distinsese prin erois
mul său în bătălia 
pentru apărarea cotei 
1211, a dat dovadă 
de aceeași abnegație 
la construcția unui 
mare rezervor de 
gaze care a fost ter
minat în numai două 
luni, în loc de un an, 
cum se aprecia că ar 
fi trebuit să dureze 
lucrarea. O pildă de 
devotament a oferit 
și proiectantul Kim 
Tchel Su, născut în 
Coreea de sud. A- 
nimat de ideea că „cu 
cît vom reduce dura
ta construcției cu atît 
vom apropia ziua 
reunificării", el a aju
tat din toate puterile 
pe constructori”. As
tăzi, trenuri și ca
mioane încărcate cu

Ne aflăm la uzina 
de amoniac sintetic, 
unde se fabrică în
grășăminte chimice 
prin gazeificarea an
tracitului. Această 
întreprindere constru
ită în incinta combi
natului de îngrășă
minte din Hînnam, a 
fost pusă în funcțiu
ne recent și consti
tuie un dar pe care 
clasa muncitoare co
reeană l-a oferit pa
triei și poporului în 
ajunul lui 1 Mai.

In cursul construc
ției uzinei au apărut 
probleme dificile, 
pentru rezolvarea că
rora muncitorii și teh
nicienii au făcut e- 
forturi mari. Eroul 
muncii socialiste Kim 
Ou Pyo, care a pri
mit această înaltă 
distincție pentru efor
turile depuse în tim
pul 
nei, 
teva 
cute 
„Cele 30 000 de bom
be și obuze arunca
te în zona respecti-(Agerpres)

construcției uzi- 
ne-a relatat cî- 
episoade petre- 
pe fostul șantier:

vremea

TURNEUL U.E.F.A. PENTRU Finala românească
D, Germană a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

9 Azi: România

s

Timpul probabil pentru 6, 
7 și 8 mai. în țară : vreme 
ușor instabilă și relativ rece la 
început apoi în încălzire trep
tată. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi, mai ales sub 
formă de averse. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 14 și 24 de grade, 
în București : vreme ușor insta
bilă și relativ rece, la începutul 
intervalului. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea averse de 
ploaie. Temperatura în creștere 
spre sfîrșitul intervalului.

în 8 orașe din Turcia încep astăzi meciurile celei de-a 20-a ediții turneului U.E.F.A., tradițională competiție de primăvară rezervată echipelor de fotbal pentru juniori. Selecționata țării noastre — care a plecat ieri pe ealea aerului la Ankara — va evolua în grupa C. în primul joc, astăzi, tinerii fotbaliști români vor juca cu R. D. Germană. La 7 mai vor juca cu Suedia, iar la 9 mai cu U.R.S.S.Celelalte 12 echipe participante fao parte din următoarele grupe: A) — Belgia, Bulgaria, Polonia, Turcia ; B) — R. F. a Germaniei, Austria, Franța, Ungaria : D) — Anglia, Spania, Italia, Iugoslavia.
• La Vichy s-a disputat ieri me

ciul international de rugbi între se
lecționata militară a Franței și 
echipa Steaua București. întîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 15—9 (9—6) 
în favoarea rugbiștilor francezi. 
Punctele echipei române au fost rea
lizate de Călărașu (două dropgoluri) 
Si Durbac (lovitură de pedeapsă).

e Echipele de rugbi ale Spaniei și 
Cehoslovaciei s-au întîlnit ieri la 
Madrid într-un meci contînd pentru 
Cupa Europei. Victoria a revenit 
sportivilor cehoslovaci cu scorul de 
9—8 (9—5).

• In cel de-al doilea meci al semi
finalelor „Cupei cupelor" la fotbal,

echipa Glasgow Rangers a învins cu 
1—0 (1—0) echipa Slavia Sofia. în pri
mul meci fotbaliștii scoțieni obținu
seră victoria cu același scor.

® In meci retur pentru semifina
lele „Cupei campionilor europeni" la 
volei feminin, Ț.S.K.A. Moscova a în
vins cu 3—0 pe Dynamo Berlin. Volei
balistele sovietice cîștigaseră primul 
ioc. desfășurat tot la Berlin, cu 3—1. 
In finală. Ț.S.K.A. va întîlni pe Di
namo Moscova.

o Cu prilejul unui concurs de at
letism desfășurat la Capetown, sprin
terul sud-african Paul Nash a parcurs 
distanța de 100 m plat în 10'T/10 — 
la o zecime de secundă de recordul 
mondial.

DINAMO Șl RAPID SUSȚIN 
MlINE PRIMUL MECI

Echipele buouieștene de vo
lei Dinamo și Rapid fac intense 
pregătiri în vederea apropia
telor lor întîlniri din cadrul fi
nalei „Cupei campionilor eu
ropeni". Este pentru a doua 
oară în istoria acestei compe
tiții cînd finala este disputată 
de aceste echipe. Anul trecut 
trofeul a fost cîștigat de Di
namo București.

Primul meci al finalei edi
ției 1967 va avea loc mîine, 
6 mai, de la ora 17 în sala Flo- 
reasca Returul se va desfă
șura marți. 9 mai, tot de la ora 
17, în aceeași sală. în cazul că 
victoriile voi fi împărțite, se 
va programa un al treilea 
meci.

Întîlnirile vor fi arbitrate de 
cuplul L Kettnei (Cehoslova
cia) — P. Lange (R D. Ger
mană).

Kimbyeun RIN redactor Io ziarul„Nodon Sinmun"
•) Cenlima — cal 

înaripat dintr-o veche 
legendă coreeană, de
venit astăzi un simbol 
al puternicei mișcări 
patriotice pentru dez
voltarea economică și ■ 
culturală a RPD Co
reene pe calea socia
lismului.
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Zguduitoarele dezvăluiri 
ale unui deputat grig 
aflat în detențiune

Runda

ATENA 4 (Agerpres). — Deputatul Mikis Teodorakis, personalitate marcantă a vieții culturale grecești, aflat în prezent în detențiune, a a- dresat opiniei publice și presei mondiale un apel în care se arată 
că în Grecia numărul celor arestați 
se cifrează deja Ia multe mii. Sute 
de mii de oameni sînt persecutați. 
Adevăratul număr al victimelor nu 
este cunoscut de nimeni. Deținuții, 
printre care se află conducători ai 
partidelor de stînga, ai Uniunii de 
centru și chiar ai partidelor de 
dreapta, sînt maltratați cu cruzime. 
Sînt pregătite noi lagăre ale morții

și se înființează tribunale care vor 
pronunța condamnări la moarte.

Ne adresăm, scrie Mikis Teodo- 
rakis, tuturor democraților din lume 
și îndeosebi celor din Europa, che- 
mîndu-i să se situeze cu hotărîre 
de partea poporului grec luptător, 
în ceea ce îi privește pe patrioții 
greci — se spune în apel — ei vor 
organiza o rezistență democratică 
patriotică și, lăsînd la o parte toate 
divergențele politice, se vor ridica, 
ca un singur om la luptă împotriva 
reacțiunii, se vor uni într-un front 
patriotic național de luptă împo
triva dictaturii.

Kennedy 
în faza „cea
mai delicată" [ f

STOCKHOLM

0 crimă
® Negociatorul american 
nu exclude eventualitatea 

unui eșec

Mai multe ziare ateniene Russell" acuză împotriva pădi
„Breșe- 
preocu- 
tarifare 
■ IC

si-au încetat
1

aparițiaoATENA 4 (Agerpres). — Mai multe cotidiene ateniene și-au a- nunțat încetarea apariției. Cei 300 de ziariști, funcționari și muncitori ai trustului de presă care publica ziarele „Kathimerini" și „Messimvrini", precum și revista „Ikonos", au fost încunoștințați că aceste publicații, care și-au suspendat apariția la 21 aprilie, o dată

cu lovitura de stat, nu vor mai a- părea.Celelalte ziare care și-au încetat apariția sînt „Eleftheria", „Av- ghi", „Demokratiki Allaghi" și „At- hinaiki". Pe de altă parte, agenția France Presse remarcă o accentuată scădere a tirajului ziarelor care continuă să apară.
Dispute m HâLO
în legătură cu 
situație din Grecia

Dupil îndelungate negocieri 
tripartite americano—anglo—vest- 
germane a intervenit un prim a- 
ranjament comun, destinat să 
creeze impresia unei soluții ac
ceptabile pentru toate părțile. La 
Washington și Londra s-a anunțat 
aproape simultan „reducerea" e- 
fectivelor militare staționate pe 
teritoriul R. F. a Germaniei înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1968. Sta
tele Unite urmează să retragă 
peste Atlantic 
100 avioane, iar 
peste Canalul Mînecii —• 5 000 
de militari și o singură escadrilă 
de elicoptere.

Totalul efectivelor de pe terito
riul vest-german — 275 000
(S.U.A.) și 55 000 (Marea Brita
nie) — rămîne aproape neschim
bat și de fapt nu este afectat din 
punct de vedere strategic, cunos
cută fiind ponderea mijloacelor 
tehnice militare moderne. Față de 
întregul potențial militar al 
N.A.T.O., această operațiune ca
pătă mai mult o semnificație sim
bolică, ea fiind de altfel denumită 
„reamplasare" și nu „retragere". 
După cum reiese din comentariile 
publicate, nu se semnalează că în

WASHINGTON. — A.F.P. 
dintele Johnson este foarte 
pat de situația negocierilor 
din cadrul „rundei Kennedy" — a 
declarat William Roth, reprezentan
tul S.U.A. la aceste negocieri.

Roth, care a ținut o conferință de 
presă îndată după întrevederea sa 
cu președintele, a manifestat, după 
cum transmite agenția France Presse 
— „un anumit pesimism" cu privire 
la terminarea negocierilor. El a a- 
mintit că „Trade Expansion Act", 
care permite S.U.A să negocieze re
ducerea barierelor vamale, expiră la 
30 iunie și că va fi nevoie de cel pu
țin șase săptămîni pentru a formula 
un acord asupra acestei reduceri. 
Roth a subliniat că este indispen
sabil ca negocierile să ia sfîrșit săp
tămâna viitoare. „Dacă un acord 
nu va fi încheiat pînă atunci, posi
bilitatea unui eșec al „rundei Ken
nedy" va trebui să fie luată în con
siderare. La ora actuală, noi avem 
ceea ce considerăm a fi esențial. 
Dacă problemele majore nu vor fi 
rezolvate, va trebui să facem față 
posibilității unui eșec al acestui efort 
major, adică al „rundei Kennedy" — 
a încheiat principalul negociator a- 
merican la Geneva.

„Dacă e să dăm crezare confrate
lui nostru „New York Times" — scrie 
„Le Monde" — americanii consideră 
că, în afară de cazul cînd toate păr
țile ar da dovadă de o mare hotărîre 
politică, negocierile vor eșua. Criza 
are la origine incapacitatea celor doi 
protagoniști, Statele Unite și C.E.E. 
(Piața comună) de a ajunge la un 
acord asupra problemei produselor 
chimice și a celei referitoare la un 
aranjament asupra cerealelor. în 
cercurile C.E.E. de la Geneva se re
cunoaște că negocierile au intrat 
în „faza lor cea mai delicată".

35 000 militari și 
Marea Brifanie

STOCKHOLM 4 
(Agerpres). •— Ședin
ța de miercuri a Tri
bunalului internațio
nal pentru cercetarea 
crimelor 
comise de 
Vietnam, 
inițiativa 
„Bertrand Russell", a 
fost consacrată expu
nerilor făcute de o 
serie de membri ai 
comisiilor de anchetă 
ale tribunalului. Pre- 
zentînd un raport a- 
supra constatărilor 
misiunii tribunalului 
ce a vizitat R. D. 
Vietnam între 20 ia
nuarie și 3 februarie, 
dr. Abraham Behar, 
de la Facultatea de 
medicină din Paris, 
a arătat că, în 
urma 
mentelor 
se de 
ricană 
tivelor 
civile 
din 
nord-vietnameze, au 
fost distruse nume
roase școli, biserici, 
pagode, instalații hi
draulice

de război 
S.U.A. în 

creat din 
fundației

subliniat, totodată, 
consecințele tragice 
pe care le are pentru 
populație folosirea 
napalmului și fosfo
rului în cursul bom
bardamentelor.

Fizicianul francez 
Jean Pierre Vignier, 
membru al comisiei 
științifice a tribuna
lului. care a vizitat, 
de asemenea, R. D. 
Vietnam, a declarat 
că „50 la sută din 
bombele utilizate în 
cursul bombarda
mentelor întreprinse 
de aviația americană 
asupra teritoriului 
nord-vietnamez sînt 
bombe brizante, iar 
în momentul explo
ziei acestora schijele 
se împrăștie cu o vi
teză foarte mare, pro- 
vocînd numeroase și 
grave accidente în 
rîndul populației".

Relatările membri
lor comisiilor de an
chetă ale tribunalului 
au fost însoțite de 
prezentarea a nume
roase fotografii și i- 
magini filmate.

I

C. Paraschivescu-BÂLÂCEANU

Dintre toate războaiele agresive ale imperialiștilor 
americani, cel mai odios prin amploare și intensitate 
se comite în prezent pe pămîntul Vietnamului.

Violînd dreptul cel mai sacru al popoarelor de a 
dispune liber de destinele lor, transformînd Vietna
mul de sud într-o colonie, într-o bază militară, for
țele armate americane, la un ocean distanță, și 
cele ale țărilor satelite, comit asupra unui stat suveran 
și independent, Republica Democrată Vietnam, o agre
siune directă, pe cît de ilegitimă pe atit de criminală. 
O crimă de război, o crimă împotriva păcii. Caracte
rizarea unor atari fapte a fost concepută, însușită și 
inserată în Statutul Tribunalului Militar internațional de 
la Nurenberg de toate statele participante, inclusiv cel 
american, sub formula : „Orice război dus cu violarea 
tratatelor, acordurilor, angajamentelor internaționale 
constituie o crimă împotriva păcii".

Agresorii americani au comis și continuă să comită, 
în disprețul unanim al opiniei publice mondiale, o 
crimă majoră : genocidul. Sînt uciși oameni în masă, ori
unde s-ar găsi ei, în safe, la munca cîmpului, în subur
biile capitalei Hanoi sau ale portului Haifong, se mi
traliază și se distrug obiective civile, se folosesc arme 
interzise, gaze vătămătoare, napalm, fosfor alb, explo
zibile cu fot felul de încărcături chimice, toxice. Toate 
acestea sînt acte condamnate de conștiința umană, 
sancționabile de dreptul penal internațional în vigoare.

Protestul nostru e cu atît mai vehement cu cît agre
sorii, în încercarea de a îngenunchea eroicul popor 
vietnamez, intensifică continuu acțiunile lor militare, 
periclitînd grav pacea în Asia de sud-est și în lume. Tot
odată, ei încearcă să inducă în eroare opinia publică 
mondială, inclusiv cea americană, lansînd periodic 
campanii propagandistice despre așa-zise „intenții de 
pace", pe cît de mincinoase, pe atît de perfide. Per
fide, fiindcă în același timp ei întreprind măsuri pentru 
escaladarea continuă a agresiunii, așa cum se întîmplă 
și în momentul de față cînd la Washington se preconi
zează trimiterea de noi trupe intervenționiste în Viet
namul de sud, la cererea generalului Westmoreland, ur- 
mînd ca totalul acestor efective să fie ridicat la 600 000 
de soldați. Perfide, fiindcă agresorii invocă clauzele 
Acordurilor de la Geneva din 1954, acorduri care în
fierează intervenția armată și interzic orice amestec în 
treburile interne ale Vietnamului.

Poporul vietnamez își apără libertatea, dreptul său 
imprescriptibil de a hotărî singur la el acasă, de a-și 
orîndui viața corespunzător voinței și intereselor sale 
naționale. Popoarele lumii dornice de pace înfîmpină 
cu simpatie și admirație lupta poporului vietnamez, 
eroismul său, și îl înconjoară de întreaga lor solidari
tate. Deplin solidar cu cauza dreaptă a poporului viet
namez, poporul român i-a acordat și va continua să-i 
acorde sprijin material, politic și moral.

Eroismul și dîrzenia în lupta pentru apărarea ființei 
sale naționale îmi întăresc convingerea că poporul 
vietnamez — unul și indivizibil în cauza sa justă — va 
Infringe agresiunea imperialistă. Cauza dreaptă a po
porului vietnamez va triumfa.

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA
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că, 
bombarda- 
întreprin- 

aviația ame- 
asupra obiec- 
industriale și 

din Hanoi și alte localități

Străin
la el acasă

etc. El a

de
O GREVĂ GENERALĂ DE 24 DE ORE in Franța a fost hotărîtă pentru 17 mai de către 

principalele centrale sindicale în legătură cu intenția guvernului de a cere Adunării Naționale 
împuterniciri speciale în domeniul economic și social. Intr-un comunicat publicat de C.G.T. 
și C.F.D.T. se spune că împuternicirile speciale vor lovi drepturile sindicale și „vor priva 
parlamentul de prerogativele sale esențiale". (A.F.P.)

DE
I ale

- • . Un-
are. Ei au subliniat că delegațiile lor se pronunță în

INTERNAȚIONAL, la care au participat specialiști -- ” ’-i lucrărȚ a luat, parte prof. dr. Grigore

O corespondență din Copen
haga transmisă de agenția 
France Presse face cunoscut că 
ședința Consiliului permanent al 
N.A.T.O. care trebuia să se țină 
miercuri în capitala daneză a fost 
brusc amînată. Explicația este 
furnizată de aceeași agenție prin 
cîteva extrase din ziarul danez 
„Politiken" în care se relatează 
că amînarea dezbaterilor pentru 
vineri s-ar fi datorat unei dispute 
privind situația din Grecia. Po
trivit ziarului, delegatul Dane
marcei, Henning Hjort-Nielsen, 
și-a manifestat intenția, în cursul 
ședinței de miercuri a consiliu-

lui, de a da citire unei declarații 
a guvernului său de condamna
re a loviturii de stat din Gre
cia. Reprezentantul grec a ame
nințat că va părăsi sala de ședin
țe dacă se va citi declarația a- 
mintită. Atunci, secretarul gene
ral al N.A.T.O., Manlio Brosio, a 
suspendat ședința, amînînd dez
baterile pînă vineri.

Ziarul adaugă că incidentul nu 
poate fi considerat închis. Dele
gatul danez intenționează să 
persiste în dorința sa de a citi 
declarația guvernului său în șe
dința consiliului permanent.

Plenara C.C. 
al P. C. din 
Cehoslovacia

Paris, Pe Champs Elysăes, grupuri de demonstranți protestează împotriva măsurilor antidemocratice din Grecia

HANOI 4. — Corespondentul Agerpres Adrian Ionescu transmite : în cursul zilelor de miercuri și joi, aviația americană a violat din nou spațiul aerian al Hanoiului, lansînd numeroase atacuri asupra împrejurimilor sale, precum și asupra obiectivelor economice și localităților dens populate din Yen Bai, Ninh Dinh, Ha Tay și altele, mai ales în apropierea paralelei 17. S-au înmulțit bombardamentele asupra a patru orașe, printre care Vinh, care au suferit mari distrugeri. în continuare, mii de tone de bombe sînt lansate zi și noapte asupra șoselelor și liniilor ferate și nu există nod feroviar care să nu fi constituit ținta acțiunilor aeriene americane.Datorită ripostei ferme a aviației Republicii Democrate Vietnam și barajului de foc al rachetelor și bateriilor antiaeriene, agresorii americani suferă însă pierderi importante. La 4 mai au fost doborîte 4 avioane americane, astfel că pînă în prezent deasupra teritoriului R. D. Vietnam au fost doborîte 1849 de avioane ale S.U.A.

PRAGA 4. — Corespondentul A- gerpres Eugen Ionescu transmite că la 3 și 4 mai a avut loc plenara Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia. Comitetul Central a discutat problemele dezvoltării e- conomice a țării în ultimii doi ani și direcțiile care trebuie urmate pentru soluționarea problemelor echilibrului economic și ale nivelului de trai. Raportul în această problemă a fost prezentat de 01- drich Cernik, vicepreședinte al guvernului și președintele Comisiei de Stat a Planificării. Plenara a adoptat o hotărîre corespunzătoare. Totodată, Comitetul Central a aprobat măsurile pentru îndeplinirea sarcinilor legate de dezvoltarea economică și politică în anul viitor și în perioada care a rămas pînă la îndeplinirea celui de-al 4-lea plan cincinal.

agenții® de presa transmit
O 500 de mii de salariați italieni 
au declarat grevă generală

S-a anunțat că peste puțin timp 
Rekany Tawangwena, șeful unui trib 
din Rhodesia, va fi judecat la Salis
bury pentru vina de a fi ocupat..... pă-
mînt european". Neam de neamul lui 
nu a fost în Europa, iar toate datele 
arată că tribul său sălășluiește pe 

' meleagurile deluroase din vestul țării 
de sute și sute de ani. De ce se face 
el atunci vinovat ? De nimic în afara 
faptului că face parte din cei patru 

■ milioane de africani oprimați de re- 
; gimul rasist al lui Smith.

Cazul datează de anul trecut, cînd 
Sietarul rasist din vecinătatea tri- 

amintit, Nill Hanmer, „a dat 
ordin" ca jumătate din acesta să se 
mute în altă parte. Membrii tribului 

; au refuzat să părăsească meleagurile 
natale. Cazul a ajuns curînd la ure
chile căpeteniilor de la Salisbury, care 
au dispus de îndată pedepsirea „răz- 
vrătiților". Pretextul a fost găsit lesne 
prin puzderia de legi rasiste. Așa îneît 
s-a anunțat că tribul, împreună cu 
șeful său, s-a făcut vinovat de încăl- 

; carea „legii cu privire la distribuirea 
proporțională a pămîntului" sau „iz
vorul nenorocirilor noastre" — cum o 
denumesc în mod curent africanii — 
lege menită să deposedeze populația 
africană de orice pămînturi rîvnite de 
oamenii lui Smith.

Dreptatea este în mod evident de 
partea lui Rekany Tawangwena, dar 
asta nu înseamnă că el va cîștiga 
procesul deoarece — arată ziarul bri
tanic „Guardian" — asta ar însemna 
o derogare de la principiile de guver
nare ale regimului lui Smith, „al cărui 
instrument sacrosanct este segre-

© Raport privind deficiențele în 

construirea vehiculelor „Apollo

® Congresul de drept 
penal internațional
® PARLAMENTARI LABURIȘTI SE OPUN 
ADERĂRII ANGLIEI LA PIAȚA COMUNĂ

APROXIMATIV 500 000 DE SALARIAȚI ITA
LIENI ÎN GREVĂ GENERALĂ. Greviștii, aparținînd 
serviciilor municipale și comunale, revendică înfăptui
rea unei reforme a sistemului de administrație locală, 
majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor lor 
muncă.

DEZBATERILE ÎN PROBLEMA (AFRICII I 
SUD-VEST au continuat la O.N.U. cu luările de cuvînt 
reprezentanților R.P. Mongole, R.S.S. Ucrainene și R.R. I 
gare. Ei au subliniat că delegațiile lor se pronunță în 
favoarea acordării unei independențe reale Africii de 
Sud-Vest și pentru retragerea forțelor armate și aparatu
lui administrativ al Republicii Sud-Africane de pe terito
riul sud-vest-african. (Agerpres).

I

75 DE PARLAMENTARI LABURIȘTI SE PRONUN
ȚĂ ÎMPOTRIVA ADERĂRII MARII BRITANII LA 
PIAȚA COMUNĂ. Intr-un manifest, ei afirmă că 
C.E.E. este expresia economică a N.A.T.O, și că tinde 
să permanentizeze divizarea Europei. „Dacă Marea 
Britanie va intra în Piața comună, ea va sacrifica o 
parte din libertatea sa în profitul unei birocrații 
nedemocratice", se arată în manifest. în afară de 
acești parlamentari laburiști, 20 de deputațl con
servatori s-au pronunțat, la rîndul lor, împotriva 
candidaturii britanice la Piața comună. (Agerpres).

CONFERINȚA CONSTITUȚIONALA NIGERIA
NA A FOST DIN NOU AMINATĂ pe termen nedefi
nit. Amînarea a fost hotărîtă de guvernul federal al 
Nigeriei în urma refuzului unor șefi sau membri ai 
delegațiilor provinciilor nigeriene de a participa la 
lucrări. (Reuter).

REGELE NEPALULUI PRIMIT DE A. NO
VOTNY. Președintele Republicii Socialiste Ceho
slovace l-a primit la 3 mai la Hradul din Praga pe 
regele Mahendra Bir Bikram Shah Deva, care se află 
în Cehoslovacia într-o scurtă vizită neoficială. Au fost 
discutate probleme referitoare la relațiile bilaterale 
dintre R. S. Cehoslovacă și Nepal, precum și unele 
probleme internaționale. (C.T.K.).

DEFICIENȚE PRIVIND CONSTRUIREA VEHICULELOR „APOLLO" au făcut obiectul unui 
raport întocmit ds compania „General Electric", care a fost dat publicității de către Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic. Raportul scoate în relief numeroase deficiențe, 
atît în ce privește calitatea execuției cît și a materialelor furnizate pentru1 construirea vehiculelor „Apollo", citea
ză defecte de fabricație la piese livrate de compania „North American Aviation" (principalul furnizor al 
N.A.S.A. pentru programul „Apollo"), deficiențe în sistemul de comunicații, sistemul de control și cel electric 
al cabinei spațiale. (A.F.P.).

COMUNICATUL BULGARO-INDIAN dat publici
tății la încheierea vizitei la Delhi a unei delegații guverna
mentale economice bulgare, în frunte cu Tano Țolov, vice
președinte . al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
arată că strîngerea colaborării dintre cele două țări co
respunde intereselor popoarelor lor. A fost semnat un 
acord cu privire ia colaborarea economică și tehnică și 
s-a ajuns la o înțelegere asupra studierii posibilităților 
de cooperare în domeniul economiei, tehnologiei și 
științei. Indira Gandhi a acceptat invitația de a vizita 
R. P. Bulgaria. (D.P.A.).

UN CONGRES DE DREPT PENAL T-----------------------din 17 țări, a avut loc la Paris. Din țara noastră la lucrări a luat . parte prof.’dr. Grigore Geamănu. Congresul a dezbătut problema crimelor contra păcii și umanității și a hotărît crearea unei comisii permanente de juriști pentru examinarea responsabilităților pentru asemenea crime și crearea unui comitet de acțiune pentru studierea pericolelor ce rezultă din înarmările atomice și din dezechilibrul crescînd dintre țările industrializate și celelalte țări. (Agerpres).

Italia. Lava vul
canului Strom- 
boli, activ în ul
timele săptă- 
mîni, se revarsă 
abundent în Ma
rea Mediterană.
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LA ADEN SE MEN
ȚINE O SITUAȚIE 
ÎNCORDATA, în urma 
incidentelor ce au loo 
zilnic între forțele po
lițienești și elemente 
din rîndul forțelor de 
eliberare națională. în 
cartierul Crater din 
Aden, locuit de arabi, 
au avut loc schimburi 
de focuri între poliție 
și adepți ai partidelor 
ce se situează în frun
tea luptei de eliberare 
națională. (Reuter).
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intenția autorilor și-ar fi găsit loc 
vreo preocupare pentru îmbună
tățirea climatului politic 1 _p- 
pean, pentru destindere. Din£o- 
trivă, se știe că în decursul tra
tativelor desfășurate timp de cîte
va luni s-a urmărit îndeaproape 
„nealterarea situației forțelor mi
litare" străine amplasate în Euro
pa occidentală. De altfel, din de
clarațiile făcufe reiese că efecti
vele ce urmează a fi retrase vor 
continua să se afle în mod oficial 
la dispoziția comandamentului su
prem al N.A.T.O.

După cum se știe, accentul prin
cipal este pus pe latura econo
mică a înțelegerii tripartite, sub 
motivul că în felul acesta, redu- 
cîndu-se unele cheltuieli, s-ar pu
tea contribui la echilibrarea ba
lanțelor de plăți ale S.U.A, și An
gliei. După cum a arătat în Ca
mera Comunelor George Thom
son, ministru de stat la Forreign 
Office, Bonnul a acceptat să pla
seze în Marea Brifanie comenzi 
militare și civile în valoare de 50 
milioane lire, adică ceva mai 
mult de jumătate din totalul 
tuielilor necesitate de întreț ;ea 
trupelor britanice pe Rin. Ca și 
proiectul de a readuce acasă o 
parte din trupele din Malaya, a- 
cesf pas este considerat a fi de 
proporții minore față de cele 2,2 
miliarde lire cît reprezintă buge
tul militar anual al Angliei.

Deși este cunoscut că dificultă
țile financiare ale Marii Britanii 
sînt incomparabil mai mari, S.U.A. 
au reușit să-și asigure încă o dată 
avantaje substanțiale. Potrivit a- 
ranjamentului încheiat, R. F. a 
Germaniei s-a angajat să cumpere 
în S.U.A. titluri de tezaur în va
loare de 180 milioane lire, pre
cum și armament și echipament 
militar, luîndu-și totodată obliga
ția de a nu converti rezervele sale 
de dolari în aur. Ceea ce reflec
tă și în cazul de față practica Wa
shingtonului de a impune aliați- 
lor secunzi soluții care să asigure 
preponderența intereselor ameri
cane.

înțelegerea tripartită are deo
camdată forma unor propuneri 
care au fost înaintate, conform 
procedurii, atît Consiliului N.A.T.O. 
cît și Uniunii Europei Occidentale. 
Nimeni nu se îndoiește însă că 
aprobările acestor organizații, cu 
toate examinările și discuțiile cu
venite, vor fi în curînd obținute.

Acord
L RODESCU

irak - L P. C.
® Compania va plăti gu
vernului irakian redeven- 

tele majorateBAGDAD 4 (Agerpres). — „Iraq Petroleum Company" (I.P.C.) va plăti statului irakian un avans de circa 14 milioane dinari din rede- vențele petroliere care vor fi acumulate ca urmare a sporirii treptate a exporturilor de petrol irakian. Aceasta este prevederea principală a acordului încheiat joi de companie cu guvernul irakian. Postul de radio Bagdad a anunțat că reprezentanții _ I.P.C. s-au angajat) ..............................................lunii plăti pen- 1967, cît a
să răspundă pînă la sfîrșitul mai cererii Irakului de ai se 40 milioane dinari redevențe țru primul trimestru al anului în loc de 22 milioane dinari vărsat pînă acum compania trezoreriei irakiene.
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