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RECOLTA VIITOARE DE GRlU
Gospodăriile agricole de stat din trus

tul Constanța, situate în cele patru 
raioane de sud ale Dobrogei, au deve
nit în ultimii ani mari cultivatoare de 
grîu.

în ultimii patru ani suprafața culti
vată cu grîu a crescut treptat, ajungînd 
ca în anul 1964—1965 să se insămîn- 
țeze 80 316 hectare reprezentind peste 
62 la sută din suprafața arabilă. în 
toamna acestui an vor fi însămințate cu 
grîu 80 756 hectare.

Datorită atenției ce se acordă acestei 
culturi, îmbunătățirii an de an 
a măsurilor agrotehnice și or
ganizatorice, producția medie 
a crescut simțitor de la 1350 
kg la hectar în 1955 — an so
cotit foarte bun din punct de 
vedere al precipitațiilor at
mosferice — la 3 380 kg la 
hectar în acest an. Cîteva 
exemple sint edificatoare. La 
Amzacea, pe 4 210 hectare s-a 
obținut anul acesta o pro
ducție medie de grîu de
4 006 kg la hectar, la Mangalia pe 600 hec
tare 4 350 kg, iar la Topraisar pe 2100 
hectare, 4 025 kg. Și enumerarea unităților 
care au realizat producții de peste 4 000 kg 
Ia hectar poate continua. Tovarășul Ion 
Mateescu, inginerul șef al Trustului G.A.S. 
Constanța, cu care am avut o convorbire 
pe această temă, aprecia că: „producția de 
grîu realizată în 1965, marchează un salt 
de peste 1 000 kg la hectar, față de 1964, 
salt pe care noi îl considerăm normal, de-

oarece un an bun a pus în valoare măsu
rile bune luate de muncitorii și tehni
cienii noștri“.

La întrebarea : cum vor fi folosite în
vățămintele acestui an pentru pregătirea 
recoltei de grîu a anului 1966, interlocu
torul nostru ne-a oferit răspunsuri clare.

— încă înainte de începerea secerișu
lui — spunea tovarășul inginer Mateescu 
— au început pregătirile pentru cultura 
de grîu a anului viitor. în primul rînd au 
fost alese terenurile cu premergătoare care

• Are cuvîntul • Arăturile

experiența pot fi

înaintata urgentate

părăsesc devreme terenul, pentru ca ară
turile și fertilizarea să se poată face într-un 
timp corespunzător și la un nivel calita
tiv superior. în fiecare unitate, în funcție 
de plantele premergătoare, s-a stabilit 
graficul executării arăturilor care, în gos
podăriile din cadrul trustului nostru vor fi 
terminate pînă la 1 septembrie.

O altă măsură la a cărei înfăptuire 
practica s-a trecut este stabilirea soiurilor 
ce vor fi cultivate, tu Triumph vom însă-

mînța 60 Ia sută din suprafață, iar cu Be- 
zostaia 40 la sută, în mod diferențiat de 
la solă la solă și de la gospodărie la gos
podărie.

Așa cum aminteam la început, în raidul 
întreprins în unități ne-au fost oferite răs
punsuri concrete la întrebarea noastră, 
care corespund cu faptele ce ne-au fost 
înfățișate de inginerul șef al trustului. La 
G.A.S. Petreni, 3 000 de hectare din cele 
4 000 care vor fi cultivate cu grîu au ca 
plantă premergătoare tot griul. Astfel a 

fost posibil ca pînă în prezent 
să se termine arăturile pe în
treaga suprafață. Pregătirea 
noii recolte de grîu se desfă
șoară în această unitate după 
un plan chibzuit, bine pus la 
punct. Cîteva exemple sint 
convingătoare. Toate tractoa
rele au fost grupate la arat 
în trei puncte de lucru pen
tru a se urmări mai bine, mai 
operativ buna lor funcționare. 
Dar, pentru a se realiza 

înalt la arături a fost ne-un ritm
voie de luarea unor măsuri care să gră
bească eliberarea terenului. Cei mai buni 
mecanizatori, printre care uteciștii Matei 
Nicolae, Ciobanu Marcel, Capria Ilie au 
fost repartizați Să lucreze cu presele de 
balotat paie. Așa s-a reușit ca cele 16 
prese să funcționeze tot timpul fără între-
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Stafie modernă
de tratare

a țițeiului

u

HOTĂRÎRE
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a

Cînd pășești pe poarta Uzine
lor „Tractorul" intri, s-ar putea 
spune în cel mai frumos și cel 
mai îngrijit parc din Brașov. Alei 
pietruite, coroane de arbori mici 
japonezi, tunși și dichisiți, sălcii 
plîngătoare, a căror melancolie 
este risipită de brazi semeți, cu 
trunchiurile drepte, repezite opti
mist către cer; un adevărat 
poem al florilor; flori stinghere, 
flori adunate de o minte neisto
vită în combinații neașteptate 
de culori și forme geometrice. 
Și peste toate acestea domnesc 
arcurile grațioase de apă sclipitoa
re în lumină ale fîntînilor.

Florile încă ude de rouă pri
mesc în fiecare dimineață defi
larea miilor de oameni, începînd 
cu directorul general și termi- 
nînd cu proaspătul elev al școlii 
profesionale.

Dar parcul acesta te urmărește 
peste tot, în acest mic orășel 
care este uzina: în halele uriașe 
— flori, alături de mașini — 
flori, de-a lungul benzilor rulan
te — flori în birouri lîngă plan
șetele proiectanților — fiori.

Este normal ca o uzină meta
lurgică să solicite strungari, a- 
justori, mecanici. Dar nu se 
poate să nu fi mirat cînd ți se

ÎNSEMNARE

spune la comitetul de partid că 
cei 30 de grădinari sint cu totul 
insuficienți pentru nevoile strin
gente ale intreprinderii și că se 
mai caută specialiști în ale gră- 
dinăriei. Este normal ca la o fa
brică metalurgică să existe hale 
de strunguri, hale de montaj, 
hale de tratamente termice. Dar 
nu se poate să nu fi mirat cînd 
afli că uzina are o mare seră a 
ei proprie. Toată lumea știe (în 
țară și în alte 40 de țări) că la 
Uzinele „Tractorul" se produc 
tractoare. Nu numai atît: se 
produc tractoare și flori.

S-ar putea spune, pe bună 
dreptate, că toate acestea oglin
desc setea de frumos. Aceasta 
este însă numai în parte meni
rea florilor, pentru că ele au aici 
un rol mult mai important. Am 
putea spune chiar un rol tehno
logic, în producție. Nu este nici 
o exagerare, pentru că florile, 
arborii, fîntînile arteziene, nenu
măratele acvarii cu pești exotici 
creează o puternică ambianță de 
muncă și gîndire. Căci ceea ce 
este caracteristic acestei mari și 
celebre uzine românești este 
gîndirea. O gîndire profundă, 
continuă și originală.

Urcind la comitetul de partid 
dș-a lungul scării, începînd de 
jos, sint expuse fotografiile tutu
ror tipurilor de tractoare produ
se în uzină. Jos de tot pionierul: 
primul tractor românesc IAR-22. 
In capul scării ultimele două 
mari realizări: suplu ca o că
prioară, ca să poată urca pe cele 
mai accidentate și înclinate tere
nuri, tractorul S-650 și fratele 
său mare și puternic, tractorul 
greu S-l 300. Urcînd această 
scară ai precis imaginea urcușu
lui uzinei, a urcușului fără 
răgaz, a muncii și gîndirii 
nilor ei. Căci fiecare tip 
zintă o etapă necesară în 
uzinei.

Fiecare șurub, fiecare 
din aceste mari complexe 
nice s-a născut ca idee, ca pro
iect și ca execuție aici.

Nivelul acestei munci creatoare 
se verifică pe plan mondial: sus 
pe palierul scării strălucește me
dalia de aur cucerită de tractorul 
românesc, în această primăvară, 
la Tîrgul internațional de la 
Leipzig.

Congresul al IX-lea al partidu
lui a cerut ridicarea gîndirii teh-

fără 
oame- 
repre- 
istoria

piesă 
meca-
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Trei dintre cei mai pricepuți montori al laminorului de tablă groasă de la Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Galați : Ioan Lazăr, Arcadie Balint și losit Mikloși.

Foto : GH. VALERIU

PRACTICA

în schela de extracție Ciurești, 
din regiunea Argeș, a fost dată în 
exploatare o stație modernă de 
tratare a țițeiului sub presiune. 
Spre deosebire de instalațiile e- 
xistente, noua stație asigură un 
procedeu perfecționat de valori
ficare superioară a țițeiului cură
țat, concomitent cu obținerea u- 
nor cantități sporite de produse. 
In același timp ea prezintă și a- 
vantajul reducerii consumurilor 
specifice față de instalațiile folo
site pînă în prezent.

Decantoarele, rezervoarele, 
schimbătoarele de căldură și ce
lelalte utilaje ale stației au fost 
produse de întreprinderi construc
toare de mașini din țară. Toate 
utilajele tehnologice ale instala
ției sint protejate împotriva coro
ziunii printr-un sistem modern de 
protecție catodică.

(Agerpres)
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DE IA BORDUL NAVEI
OCEANICE„CONSTANȚA“

Radiogramele sosite de lă 
bordul navei de pescuit ocea
nic „Constanța" vestesc 
mele succese din cea 
treia călătorie a acestui 
paj. în apele îndepărtate 
Oceanului Atlantic în 
dintre Terra Nova și
Scoție, pescarii români, desîă- 
șurind cu elan întrecerea so
cialistă, au pescuit primele zeci 
de tone de pește — bibani roșii 
de mare, heringi și alte specii 
de 
că

pri- 
de-a 

echi- 
ale 

zona 
Noua

pești cu valoare economi- 
ridicată.

în curind își va începe ac
tivitatea în aceeași zonă și 
echipajul navei-surori „Ga
lați".

Folosind experiența acumu
lată în cursele precedente, in 
depistarea bancurilor de pești 
și organizarea procesului de 
producție la bord, echipajele 
celor două nave de pescuit 
oceanic speră ca din această 
călătorie pe mări și oceane să 
realizeze o bogată recoltă de 
pește.

{Agerpres)

Consiliului de Miniștri ol Republicii Socialiste România
cu privire la înființarea Universității din Craiova

Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au emis o hotărîre care prevede că, înce
pînd cu anul universitar 1966—1967, se înființează 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA.

în hotărîre se menționează că înființarea acestei 
universități se realizează pe baza sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., avînd în vedere 
dezvoltarea economică și culturală a regiunii Ol
tenia în anii construcției socialismului, vechile tra
diții culturale ale orașului Craiova, necesitatea unei 
repartizări teritoriale raționale a instituțiilor de în- 
vățămînt superior.

Universitatea din Craiova va cuprinde : Faculta
tea de matematici, Facultatea de chimie, Faculta
tea de filologie, Facultatea de științe economice, o 
facultate tehnică, Facultatea de agricultură, Fa
cultatea de horticultură.

O dată cu înființarea Universității din Craiova,

Institutul agronomic din Craiova își va înceta ac
tivitatea, facultățile acestui institut trecind în ca
drul Universității. Unul din prorectorii Universită
ții va conduce activitatea facultăților cu profil 
agricol.

începînd cu anul universitar 1966/1967, Institu
tul pedagogic de 3 ani va funcționa în cadrul 
Universității din Craiova, avînd următoarele facul
tăți : Facultatea de istorie-geografie, Facultatea de 
științe naturale. Studenții din anii II și III ai ac
tualelor facultăți de matematici, fizică-chimie și 
filologie din Institutul pedagogic, își vor continua 
studiile în cadrul acestui institut. Unul din pro
rectorii Universității va conduce activitatea Institu
tului pedagogic de 3 ani.

Ministerul învățămîntului va face propuneri 
Consiliului de Miniștri în legătură cu profilul noilor 
facultăți care vor intra în componența Universită
ții din Craiova.

Jubiliar al Apimondiei
în cala Palatului Republicii 

Socialiste România, au început 
joi dimineață lucrările celui 
de-al XX-lea Congres Interna
țional-Jubiliar al Apimondiei.

La Congres, care se desfășoa
ră între 26 și 31 august, parti
cipă aproape 2 000 de delegați și 
invitați — oameni de știință, 
profesori și cercetători de spe
cialitate, conducători de organi
zații apicole și apicultori practi
cieni din peste 60 de țări. Iau 
parte reprezentanți ai Asociației 
internaționale de cercetări apico
le, ai Oficiului internațional al 
epizootiilor și ai Asociației inter
naționale de botanică.

în prezidiu au luat loc condu
cători ai Federației Internaționa
le a asociațiilor de apicultura — 
Apimondia — delegații oficiali 
ai țărilor membre ale Apimon
diei, invitați din alte țări și

membri ai comitetului de orga
nizare a Congresului.

în prezidiul primei ședințe au 
luat loc Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale.

Participanții la congres au fost 
salutați de prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superi
or al Agriculturii.

Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri. a rostit cuvîntarea inau
gurală.

Stimați prieteni și oaspeți,
Doamnelor și domnilor,

Am deosebita plăcere ca, în 
numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, să vă adre
sez dumneavoastră, participanți 
la cel de-al XX-lea Congres In- 
temațional-Jubiliar al Apimon
diei, sosiți de pe toate continen
tele lumii, un cald salut de „bun 
venit“ în țara noastră, să vă 
urez succes în activitatea ce ur
mează să o desfășurați și ședere 
plăcută în mijlocul poporului 
român.

Ne bucură că dumneavoastră

ați ales România ca țara care să 
găzduiască lucrările Congresului 
jubiliar, manifestare de seamă a 
apicultorilor din toată lumea, la 
care participă aproape 2 000 de 
delegați și invitați din numeroa
se țări ale lumii.

Vă aflați în România la scurt 
timp după proclamarea țării 
noastre ca Republică Socialistă 
— moment istoric important în 
viața poporului nostru — fi ați 
putut constata entuziasmul și sa
tisfacția cu care oamenii muncii 
au sărbătorit acest măreț eveni
ment, încununare a eforturilor 
și hărniciei poporului îndreptate 
spre progresul continuu al eco
nomiei și culturii, spre ridicarea 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Dacă pînă acum ați aflat des
pre România și despre apicul
tura ei doar din paginile revis
telor fi cărților, prezența dum
neavoastră la acest Congres este 
un bun prilej de a cunoaște via
ța și munca poporului român. 
Prin contactul direct cu apicul
torii noștri, cu cetățeni ai patriei

(Agerpres)
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Aspect de la hidrocentrala Racova de pe Bistrița

Examenele de admitere

de

©
(Agerpres)

redacția a organizat, 
o anchetă 
pe care o 
publicăm 
în pagina

feră practica 
posibilitatea a- 
plicării și adîn- 
cirii cunoștin
țelor acumulate 
de student teo
retic ? Studen
tul care peste 
un an va ter

mină facultatea e pus în si
tuația de a fi inginer ?

Ne vom referi la două gru
pe de studenți de la Institu
tul politehnic din Galați și la 
o grupă de la Institutul po
litehnic din București care 
și-au efectuat practica la U- 
zina Tehnofrig din Cluj. Pes
te un an ei vor fi reparti
zați în întreprinderi ca ingi
neri.

După cum ne relata ingi
nerul IOAN PALCZER, res
ponsabil din partea uzinei cu 
practica, încă din prima zi a 
sosirii studenților, întreprinde
rea avea un plan precis de lu
cru. Un grafic de desfășurare 
cuprindea toate aspectele 
ordin tehnic, tehnologic și 
ganizatoric.

După cum e firesc, la 
ceput s-a prezentat studenți-

lor evoluția uzinei sub raport 
tehnic, dinamica creșterii pro
ducției, principalele produse 
etc. S-a făcut un instructaj a- 
mănunțit cu privire la măsu
rile de protecția muncii. A- 
poi, conform graficului, stu
denții au trecut în grupuri 
mici pe la principalele servi
cii și ateliere. La serviciul de 
concepție, au adunat date pen
tru repere specifice compre- 
soarelor, au executat schițe, 
diagrame. Au studiat specifi
cul calculului de frig, de re
zistență etc. în a doua peri
oadă a practicii, înarmați cu 
datele constructive și tehno
logice necesare, au stat cîte 
o săptămînă în atelierele de 
sudură, turnătorie, așchiere și 
tratamente termice. Au mers, 
deci, pe linia întregului flux 
tehnologic. Au vizitat și cîte
va întreprinderi unde au pu-

tut observa în funcțiune in
stalațiile produse de uzină. Pe 
parcurs, studenții de la Ga
lați, îndeosebi, au luat con
tact cu biblioteca uzinei și au 
găsit cîteva lucrări de specia
litate noi, pe care pînă acum 
nu le-au cunoscut. Or, pentru 
ei, acest lucru a fost foarte 
important. Specializîndu-se în 
frigotehnie, și-au îmbogățit 
cunoștințele în domenii esen
țiale, și-au pus în valoare ca
pacitatea de asimilare rapidă a 
noului. Au înțeles mai bine 
funcționarea mașinilor moder
ne ale uzinei, au putut să facă 
un pas înainte în dezvoltarea 
gîndirii lor științifice — tră
sătură. esențială a inginerului 
de mîine.

Toate aceste lucruri răs
pund într-o însemnată măsu
ră cerințelor, actuale ale unei 
instruiri temeinice. Dar,

trebînd mai mulți studenți 
dacă ar fi imediat, după ce 
termină facultatea, în măsu
ră să conceapă, să proiecteze, 
să organizeze și să conducă, 
au existat îndoieli. De unde 
provin acestea ? (Răspunsul a 
fost dat în urma unor discu
ții cu inginerii tineri din în
treprindere și cu studenții). 
Studenții nu au în uzină — 
și e necesar să aibă — sar
cini, obligații pentru a căror 
realizare ar trebui să se fră- 
mînte, să-și utilizeze întregul 
lor bagaj de cunoștințe, să 
simtă încă de pe acum respon
sabilitatea pentru înfăptuirea 
lor. Dacă s-ar fi procedat așa, 
studenții puteau cunoaște mai 
bine problemele esențiale pe 
care vor trebui să le rezolve 
peste un an. Ar fi un cîștig 
și pentru pregătirea lor și 
pentru întreprinderea unde

vor munci. Cu alte cuvinte, 
s-ar rezolva mai bine concor
danța necesară impusă ingi
nerului de exigențele unei in
dustrii cu un înalt grad de 
tehnicitate, într-o continuă 
modernizare, și pregătirea sa 
în vederea organizării și con
ducerii acesteia.

Studentul TEODOR BĂLĂ- 
ȘEL, de la Institutul politeh
nic din București, spunea: 
„Sîntem pregătiți pentru mun
ca de proiectanți, și în timpul 
practicii trebuie să se aibă mai 
mult în vedere specializarea 
noastră“. Colegul său EUGEN 
GOZMAN, îl completează: 
„Noi studiem motoare, turbi
ne, cazane și instalații frigo
rifice. E greu să te specializezi

Continuînd dezbate
rile la rubrica

După legile 
frumosului :
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DURABIL
în învățămîntul superior 

fără frecvență
denți — oameni ai 
muncii din diferite 
sectoare de activitate 
care își completează 
studiile fără a părăsi 
locul de producție — 
vor avea la dispozi
ție, prin intermediul 
bibliotecilor din cele 
15 centre universitare 
ale țării, numeroase 
materiale documenta
re, volume de specia
litate, cursuri și ma
nuale tipărite sau lito-

Au început exame
nele de admitere în 
învățămîntul superior 
fără frecvență. în ve
derea acestui eveni
ment, în instituțiile 
universitare au fost, 
organizate consultații 
colective unde mem
bri ai corpului didac
tic au lămurit candi- 
daților diferite proble
me mai dificile. Pe 
parcurs, viitorii stu-

grațiate. Alături 
aceștia, alți cetățeni 
își vor completa stu
diile de specialitate la 
cursurile învățămîntu- 
lui seral din institu
tele tehnice.

In ultimii cinci ani, 
mai mult de 12 000 
de oameni ai muncii 
au absolvit învățămîn- 
tul superior seral fi 
fără frecvență.
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e zice că Diogene Cinicul 
— cel ce-și avea locuin
ța într-un butoi și care, 
cu o lanternă aprinsă ziua- 
nămiaza mare, umbla pe 
străzi în căutarea unui 
om — fusese silit în tine
rețe să-și părăsească pa
tria, Sinope, fiindcă tai-

că-său, zaraf de felul Iui, falsificase bani. 
Ajuns la Atena, tinărul se dedică filozo
fiei. întrebat o dată ce anume l-a hotărît 
la aceasta, Diogene a răspuns: „Nepre
văzutul /"...

Nu sînt cinic, dar aș răspunde tot așa 
dacă i-ar trece cuiva prin minte să mă 
Întrebe ce fapte mi-au stîrnit gîndurile 
pe care vreau să Ie împărtășesc acum ci
titorilor tineri.

In adevăr, o întîmplare neprevăzută. 
Vilele trecute. Intr-un. autobuz. Lingă 
scaunul pe care ședeam, în picioare, doi 
flăcăi vorbeau cu mare înflăcărare și, 
poate, cu tonuri mai ridicate decît s-ar fi 
cuvenit într-un loc public. Dintru început, 
obiectul discuției lor avu darul să mă 
intereseze și-mi încordai atenția.

Unul dintr-lnșii se plîngea cu vehe
mență că tatăl său (el zicea „babacu“) îi 
reproșase cum că se poartă nepoliticos. 
Și se plîngea, nu fiindcă s-ar 
fi socotit nedreptățit, că el 
adică era în adevăr politi
cos, dar că taică-su nu re
cunoaște asta. Nu. Ci fiind
că socotea părinteasca cere
re ca pe o pretenție absur
dă. Și tinărul, așa, cu glas 
tare, desfășura o teorie ex
trem de interesantă. Pe 
scurt, el susținea că polite
țea e o ipocrizie, o minciu
nă strigătoare la cer, care 
pretinde falsificarea omului.

„Cum ? I — se întreba el 
cu o sinceră și admirabilă 
revoltă interioară — ai în 
fața ta o secătură, o lichea, 
să-l iei mai curînd la pal
me, și tu să-i rînjești ama
bil, să-l salufi plnă 
mint, să-i cedezi 
etc ?l"

Celălalt nu numai 
contrazicea, dar il sprijinea, 
îl întrecea în păreri. Și cu 
o savuroasă, pitorească ex
presie lapidară dădu defini
ția politeței:

„Fițe de domnișoară leși
nată /"...

N-am să ascund faptul, ba chiar mă 
grăbesc să arăt că, în sinea mea, am con
siderat de îndată judecata lor — o jude
cată strîmbă. însă, din pricina experien
ței mele de viață, despre care n-aș spune 
că e tocmai la începuturile ei, am ajuns 
la concluzia că, in anume împrejurări și 
la o anume virstă, e mai bine să judeci 
strimb decît să nu judeci deloc. Căci 
dacă o strimbătate cuprinde în ea însăși 
putința de îndreptare, în schimb... ex 
nihilo nihil: din nimic, nimic nu poți 
scoate.

Așadar, tinerii m-au atras. Și cu coada 
ochiului am început să-i studiez. Frumoși 
flăcăi I Amindoi înalți, bine legați, spă- 
toși, viguroși. Privirile lor aprinse și în
țepătoare vorbeau despre marele lor ne- 
astimpăr lăuntric, despre via și sprintena 
lor inteligență.

Se știe că bătrînii au năravul de-a ofta 
după „frumoasele zile de la Aranjuez", 
după trecutul lor îndepărtat. „He-hei, pe 
vremea mea I ..." zic ei la tot pasul cu 
senină admirație retrospectivă. Și com
parația pe care o fac cu tinerii e cel mai 
adesea în defavoarea acestora (firește, 
datorită marei doze de subiectivism). In 
cazul de față, aș fi putut și eu să suspin. 
Și chiar am și suspinat. Dar în sens con
trar. „Pe vremea mea“, tineretul era mai 
firav fizicește, iar sprinteneala minții nu

la pă- 
locul,

că nu-1

chiar atît de promptă. Tînăra generație a 
zilelor acestora e mult mai dezvoltată, și 
la trup și la minte. Și, in plus, are de 
partea ei o puternică încredere în viito
rul său, îndreptățită de realizările revo
luționare ale regimului nostru socialist. 
Putem să ne fălim cu această tînără ge
nerație, fără să fim atinși de vreun „com
plex de superioritate". Oricum, eu unul, 
față cu un tînăr de azi, sînt tentat să 
strig cu entuziasm: „Bravo, tinere 1“ Și 
încerc sentimentul unei minării națio
nale.

Dar să revenim.
Cei doi flăcăi, vasăzică, socoteau poli

tețea o prefăcătorie abjectă și niște mof
turi de „domnișoară“. Și dacă „fițele" le 
nășteau disprețul, ipocrizia le provoca in
dignarea și revolta. Nu e de mirare. Căci, 
intr-una din „Cugetările sale (exact cea 
de-a o suta) poetul Leopardi, care a mu
rit tînăr, zicea : „...franchețea e caracte
ristică tinerilor... ea îl face să urască di
simularea și să le placă să afirme adevă
rul..." Și spunea asta, după ce in cugeta
rea anterioară (a 99-a) spusese: „E o 
grosolană eroare să afectezi un caracter 
altul decît al tău, ca să te faci mai plă
cut". Firește, ar fi — să-i spunem pe 
nume — curată neghiobie să ceri, nu

Preludiu
la niste
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gì nd uri

buna dispoziție a tu-pentru ca să strice 
turor celorlalți.

Iată de ce mi se 
lositor să deschidem o amplă dezbatere 
despre ceea ce este și ceea ce nu e poli
tețea, și să ajungem a înțelege astfel de 
unde trebuie să înceapă și cînd e cazul 
să-i punem capăt. Căci — și asta trebuie 
s-o spunem de pe acum — sînt în adevăr 
cazuri cînd a prelungi politețea e nu nu
mai o absurditate, ci de-a dreptul ori o 
înjosire ori o prostie pură. E limpede că, 
de pildă, prinzînd pe hoț cu mina în bu
zunarul tău, ai să suspenzi politețea și ai 
să chemi miliția. Iar în împrejurarea 
cînd, gata să te îneci, sare in apă să te 
scape un „salvator“ și, tocmai pentru a 
te scăpa, te trage afară zdravăn de chică, 
n-ai să-i reproșezi apoi că a fost „nepo
liticos" cu tine. In sfîrșit, cînd bagi de 
seamă că un netrebnic, un chiulangiu, un 
intrigant. împrumută formele exterioare 
ale politeței, vei înceta de-a fi politicos 
cu el și-i vei demasca în văzul lumii și 
falsa-i politețe și manevrele țelurilor Iui 
egoiste.

Omul nou pe care-1 plămădește astăzi 
societatea noastră socialistă nu va primi 
niciodată 
necinstea

pare important și fo-

Al XX-lea Congres
Internațional-Jubiliar al Apimondiei

(Urmare din pag. I)

despre politețe
de Lascâr Sebastian

unui tînăr, ci oricăruia, indiferent de 
virstă, dar mai ales unui tînăr, să se fal
sifice pe sine, să-și scălimbîie sufletul și 
să-și înăbușe nobila lui sete de adevăr, 
minunata Iui nevoie de sinceritate, întîi 
și-ntîi cu sine însuși, numai ca să apară 
agreabil mie sau mai știu eu cui.

De aceea mi se pare imperios necesar 
să stabilim dacă într-adevăr politețea, 
bunăcuviința, comportarea decentă sînt 
acte de ipocrizie crasă sau niște fandoseli 
respingătoare.

Toate bune — îmi poale spune cineva, 
trăgîndu-mă de minecă — dar de ce să 
facem atita caz de faptul că doi tineri, 
într-un autobuz, au spus așa și pe din
colo, sau fiindcă alți doi ar fi fost de-a 
dreptul nepoliticoși ?

Nu încape îndoială că nu poate fi vor
ba de un fenomen de masă, de o stare 
tipică a tineretului nostru, care să ne în
dreptățească la o generalizare alarmantă. 
Dimpotrivă. Și în acest domeniu, ca în 
atîtea altele, aș putea și eu să fac apel 
la formula consacrată : „din păcate, mai 
sînt unii tineri care..." Dar nul Tocmai 
în acest domeniu, al bunei comportări, 
cît de puțin numeroși ar fi aceia care-i 
încalcă legile, necuviința e țipător izbi
toare și supără superlativ. Intr-o reuni
une de cincizeci de tineri bine crescuți, e 
de-ajuns ca unul singur să fie „mîrlan“

să cocoloșească neadevărul și 
de dragul de a rămîne „bine 

crescut“. Pentru acest om 
nou, sănătos ale epocii noa
stre, noi, însăși' bună-cuviin
ța — care își are rădăcini 
adinei în vechi și irumoa- 
se tradiții românești — are 
un conținut nou. Și acest 
conținut nu strică să-1 des
coperim, să-l precizăm și 
să-l difuzăm...

Sînt acestea cele dintîi, 
spontane și simple gînduri 
iscate de „întimplarea ne
prevăzută“ a discuției dintre 
cei doi tineri. Gindurile a- 
cestea se cer adincite. Căci 
aspectele nobilului obicei al 
bunei-cuviințe sînt infinit de 
diverse și multiple.

Ce-ar fi, tinere cititor, să 
le supunem discuției ? „Scin- 
teia tineretului" e ospitalie
ră. Hai să uzăm (fără a a- 
buza) de această ospitalita
te. Tema mi se pare acut ac
tuală și nu lipsită de însem
nătate. Mărturisesc că, în ce 
mă privește, am și început 
să simt în vîrful condeiului 
o ațițare. Insă nu mi-ar plă
cea să vorbesc de unui sin

gur. Fiindcă n-aș vrea s-o pățesc ca 
palavragiul din antichitate. Ni se po
vestește în cartea „Despre viețile și doc
trinele filozofilor“ a lui Diogenes Laer- 
tios, la capitolul închinat lui Aristotel, 
că un palavragiu care l-a năucit cu vor
ba pe marele filozof elin, la sfirșitul polo- 
loghiei l-a Întrebat : „Nu cumva te-am 
plictisit cu vorbăria mea ?“ La care filo
zoful a răspuns : „Nicidecum, pe Zeus I 
fiindcă nu le-am ascultat I" Dar nici n-aș 
vrea să fiu silit a face ceea ce a făcut 
același Diogene Cinicul despre care am 
pomenit la început. Vorbind el în agora, 
în piața publică, despre lucruri serioase, 
constată că mai nimeni nu ia aminte la 
spusele lui. Atunci, se apucă să ciripeas
că. Și toți din piață au făcut roată în 
jurul Iui. Ceea ce l-a determinat să-i 
mustre că „vin în toată graba să asculte 
fleacuri, dar cu Încetineală și nepăsare 
cînd dezbatea o temă serioasă".

Dacă socotești, tinere cititor, că aceste 
ginduri iți sînt de folos, atunci iți dau 
intilnire, la rubrica aceasta, în fiecare 
vineri, ia ceasul dimineții. Vei fi, nu-i 
așa, atît de politicos ca să fii punctual ?

Deci dară, la bună vedere 1 pe săptă- 
mîna viitoare I...

în secția de hirtie de la Fabri
ca de celuloză și hirtie Palas- 
Constanța, unitate industrială 
recent intrată în funcțiune care 
este dotată cu utilaje de înaltă 

tehnicitate
Foto: AGERPRES

noastre — muncitori, țărani, in
telectuali — vizitînd uzine, șan
tiere, gospodării agricole de stat, 
cooperative agricole de produc
ție, instituții de cultură și sănă
tate, unități de apicultură, vă 
veți putea forma o imagine mai 
completă despre preocupările și 
strădaniile poporului nostru pen
tru dezvoltarea industriei, mo
dernizarea agriculturii și înflo
rirea culturii.

România are o tradiție milena
ră în apicultură. Chiar și Hero- 
dot pomenește în scrierile sale 
despre această îndeletnicire a 
strămoșilor noștri de pe aceste 
meleaguri. Condițiile naturale 
din țara noastră sînt favorabile 
creșterii albinelor prin masivele 
melifere variate și bogate. In 
prezent, creșterea albinelor se 
practică atît în prisăcile gospo
dăriilor agricole de stat și coope
rativelor agricole de producție, 
cît și în gospodăriile personale 
ale amatorilor de toate categorii
le sociale, care își dedică timpul 
liber acestei frumoase preocu
pări.

Apicultorii noștri beneficiază 
din partea statului de numeroa
se avantaje: scutirea totală de 
impozite, credite pentru amena
jări de stupine și valorificarea 
producției, largi posibilități în 
procurarea utilajelor moderne,

îndrumare tehnică competentă, 
condiții optime pentru trecerea 
de la forma extensivă la creș
terea intensivă a albinelor.

Congresul dumneavoastră con
stituie un moment important în 
viața Federației Internaționale a 
Asociațiilor de Apicultură. Lu
crările Congresului vor constitui 
o bună posibilitate pentru un 
schimb larg de experiență, de 
cunoaștere și statornicire a unor 
noi legături de prietenie între 
oamenii din diferite țări aflate 
la mari depărtări, dar animați 
de preocupări și pasiuni comu
ne.

Este plăcut să constatăm că 
organizația dumneavoastră de
pune eforturi susținute pentru 
dezvoltarea colaborării, a schim
bului de idei și experiență în 
creșterea albinelor. Aș dori să vă 
împărtășesc faptul că statul nos
tru încurajează asemenea reu
niuni și sprijină cu căldură orice 
activitate îndreptată spre cunoaș
tere reciprocă și apropiere 
popoare, spre colaborare 
state și asigurarea unei 
trainice în lume.

Incredințîndu-vă încă o 
de o caldă apreciere pentru fru
moasa dumneavoastră activitate, 
urez succes deplin lucrărilor ce
lui de-al XX-lea Congres al A- 
pimondiei și îmi exprim convin
gerea că el vă reprezenta un mo
ment de mare însemnătate în

între 
între 
păci

dată

Scintela 
tineretului

Satisfacții, decepții, speranțe...

analele colaborării internaționali 
a crescătorilor de albine.

Au luat apoi cuvîntul L. R. J. 
Ridder Van Rappard, membru 
de onoare al Apimondiei, prof. 
V. Harnaj, președintele Apimon
diei și al Congresului, președin
tele Asociației crescătorilor de 
albine din România, dr. Silves
tro Cannamela, secretar general 
al Apimondiei, care au salutat 
pe participanții la congres.

In continuale, președinții ce
lor cinci comisii de specialitate 
ale Apimondiei au prezentat re
ferate privind aspecte ale acti
vității științifice și practice în 
domeniul apiculturii.

Timp de șase zile congresul va 
dezbate o serie de probleme ac
tuale privind biologia albinelor, 
flora meliferă și polenizarea, pa
tologia și economia apicolă, teh
nologia și utilaje apicole.

★
In ajunul deschiderii congre

sului a avut loc adunarea gene
rală a Apimondiei. Participanții 
au dezbătut problemele organi
zatorice în legătură cu activita
tea acestei organizații internațio
nale, au adoptat unele modifi
cări ale statutului și au ratificat 
primirea de noi țări membre ale 
Apimondiei. Au fost primite că 
membre ale Apimondiei Albania, 
Argentina, Irlanda, R.P.D. Co
reeană, R. D. Germană, Mexic, 
Republica Malgașă și Tanzania.

Au fost apoi alese organele con
ducătoare ale Federației Interna
ționale a asociațiilor de apicul
tura — Apimondia — pe urmă
torii patru ani. Președinte a fost 
ales prof. V. Harnaj — România, 
vicepreședinți ing. P. Horguelin 
•— Franța și prof. dr. J. Svobodă 
— Cehoslovacia, iar secretar ge
neral dr. S. Cannamela — Italia.

★
Asociația crescătorilor de albi

ne din țara noastră a oferit O 
masă în cinstea participanților Ia 
cel de-al XX-lea Congres al A» 
pimondiei.

Acordurile solemne ale tradițio
nalului Gaudeamus — care Înso
țesc festivitățile de premiere — 
ne-au mai dat prilejul să ne bucu
răm odată cu Țiriac și Mărmureanu 
clștigătorii medaliei de bronz la 
dublu băieți în turneul de tenis. 
In proba de dublu mixt, Țiriac — 
Dibar nu și-au „iertat" adversarii, 
clștiglnd o victorie splendidă în 
fața italienilor Maioli — Riedli. 
clasîndu-se astfel In finală, unde 
întîlnind și învinglnd cuplul Leyus 
— Ermolova, au adus a doua me
dalie de aur pentru lotul nostru. 
Cea mai frumoasă și valo
roasă victorie a obținut-o ^In
să astăzi Tiriac în fața ame
ricanului Fox, pe care organi
zatorii l-au așteptat, în ciuda 
gulamentuiul, două zile după 
ceperea competiției. Aceasta 
l-a Împiedicat pe Țiriac să-1
vingă pe iavorit cu 2—0 (6—3 ; 
6—1), atrăgindu-și aprecierile una
nime ale specialiștilor și spectato
rilor prezenți in tribune.

Cea de-a 4-a medalie au adus-o 
poloiștii, care au Întrecut cu 5—1 
echipa Bulgariei, ocuplnd astfel 
locul 111 după Ungaria și U.R.S.S.

Voleiul masculin din România 
nu a lipsit in ultimii ani din fi
nala nici unui turneu important;

Corespondență

specială

din Budapesta

re
te
nu 
în-

aici, la Budapesta, în 
frlngerii categorice cu 
partea R.P. Bulgaria, 
unui loc între primele 
pe au fost spulberate. Astăzi, bă
ieții s-au revanșat în fața japone
zilor, clștiglnd cu 3—1, ceea ce 
demonstrează că In preliminarii nu 
au jucat la valoarea lor reală.

La baschet, fetele ne-au decep
ționat în compania echipei ceho
slovace ; la numai două zile după

urma
0—3 
speranțele 

patru echi-

în- 
din

jocul excepțional In care au sur
clasat valoroasa formație a R. P. 
Bulgaria. Astăzi, ele își apără ul
tima șansă de a se clasa pe lo
cul III într-un meci în care vor 
avea de Învins nu numai R. P. 
Ungaria, ci și... galeria care n- 
zează trompete și mențin In are
nă o atmosferă de infern. Băieții 
au jucat formidabil, exact atunci 
cînd nu mai puteau avea decît sa
tisfacția aplauzelor ; în jocul cu 
S.U.A. el au dat măsura capacită
ților maxime punînd — oricît s-ar 
părea de necrezut — sub semnul 
întrebării rezultatul final, favora
bil cu numai 9 puncte americani
lor.

Astăzi, delegația noastră are 
„zi grea'. Mai ales că sînt și 
atleții în concurs. Și cum ei ne-au 
adus prima medalie, sperăm... Pen
tru finalele de astăzi s-au calificat 
mai mulți atleți români : Petre 
Aslafei la prăjină, Eugen Ducu 
la înălțime, Viscopoleanu și Po- 
toroacă la lungime fete.
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Cadru de vacanță in pădurea Pustnicul
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Primirea de către tova
rășul Emil Bodnaraș a mi
nistrului afacerilor cul

turale al Danemarcei

INFORMAȚII
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Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bod
naraș, a primit joi după-a- 
miază pe Hans Solvhoj, mi
nistrul afacerilor culturale al 
Danemarcei, care face o vizi
tă în țara noastră.

La întrevederea care a de
curs într-o atmosferă cordia
lă a participat Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Plecarea delegației Par
tidului Muncii din Elveția 
care a participat ia Con

gresul P.C.R.
Joi dimineața a părăsit Capi

tala Roger Dafflon, membru al 
Comitetului Director al Partidu
lui Muncii din Elveția, secretar 
al partidului, care a luat parte 
la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Ștefan Bîr- 
lea, Ion Iliescu, Ion Marinescu, 
Ion Savu, activiști de partid.

(Agerpres)

Practica

Revista surprizelor“
turneu

Ansamblul de stat 
„Ciprian Porumbescu" 
din Suceava, cunoscut 
plnă acum numai prin 
spectacole folclorice 
și-a făcut în actuala 
stagiune debutul cu o 
reprezentație de revis
tă. Pe lingă acest an
samblu a luat ființă o 
secție de estradă care 
a pregătit spectacolul 
„Revista surprizelor', 
primit cu Însuflețire 
de către publicul su
cevean.

Succesul repurtat pe 
scenele din orașul Su
ceava și din regiune a 
fost apoi continuat și 
In alte localități din

în cadrul unui 
de aproape o

țară, 
turneu 
lună de zile. De curînd 
artiștii suceveni au 
fost și oaspeții Capita
lei, juclnd la teatrele 
de vară „23 August' și 
„Nicolae Bălcescu". Ei 
au reușit să ne oiete 
un spectacol antre
nant, vesel, cu umor 
de calitate, pe care-1 
urmărești cu plăcere. 
O mențiune specială 
trebuie acordată corpu
lui de 
voluat
blouri
(„Roboții", „i 
„Dansul ilorilor'

au contribuit 
actori de la 
de Stat din 
printre care 

Preda, Uarie 
Despina 

Gheorghe 
Sică Stă- 

Ion Ligi.

balet care a e- 
în cîteva ta- 

coregraiice 
.Cosmos', 

etc.)

cu dinamism șl fante
zie. La succesul spec
tacolului 
șl clțiva 
Teatrul 
Botoșani 
Stelian
Curechianu, 
Stănescu, 
Gheorghiu, 
nescu și

„Revista surprizelor' 
a fost prezentată 
în regiunile Ploiești 
Iași.

ION POPA

Și
Și

în atîtea domenii. Desigur, e 
nevoie să-ți formezi o cultură 
generală în specialitate, mai 
largă, dar un domeniu trebuie 
să-l stăpînești cel mai bine. 
Noi ne-am ocupat în timpul 
practicii în egală măsură de 
toate : o săptămînă la proiec
tare, una la turnătorie etc. Or, 
în condițiile diversificării pro
ducției industriale, specializa
rea e strict necesară“.

Alți studenți remarcau fap
tul că, în actuala practică, 
s-au reluat multe lucruri cu
noscute și nu pentru a fi a- 
profundate, ci pentru că mo
dul de organizare a practicii 
mal lasă de dorit. Pentru a 
asigura eficiența maximă 
practicii, e necesară o mai 
strînsă legătură cu temele 
teoretice studiate. Ideal ar fi, 
au subliniat studenții, să pu
tem face practică și în timpul 
anului universitar.

Inginerul TEODOR GRI- 
GORIU, asistent la Institutul 
politehnic din Galați, sublinia 
că e important ca studentul 
să facă practică nu numai la 
o singură întreprindere, ci la 
mai multe, înrudite ca profil, 
să i se asigure posibilitatea 
participării directe la produc
ție cu propuneri și inițiative 
proprii.

DUMITRU MIHALCEA, stu
dent în anul IV la secția de 
frigotehnie, a facultății de me-

Tinărul artist 
VICS impune, în 
preocupările sale 
domeniul 
fervoarea 
Cu toate 
stitutulul
Andreescu' din 
prea mul ți ani 
sa artistică e foarte bogată, 
lingă lucrările sale de scenogra
fie — e artist decorator la Teatrul 
de stat din Satu-Mare — s-a ma
nifestat cu reale izbînzi în pictura 
de șevalet și grafică, expunlnd In 
numeroase expoziții colective și 
personale (Baia Mare, Satu-Mare, 
Oradea, Cluj, Tg. Mureș ș.a.).

Recenta expoziție personală desJ 
schisi Ia București Intr-una din 
sălile Fondului plastic din B-dul 
Magheru, ilustrează elocvent po
tența creatoare a acestui artist, 
exigent cu sine însuși și cu speci
ficitatea fiecărui gen abordat, in 
pictura șl graiica sa, PAULOVICS 

precădere de 
naturile sta- 

: excepție, lip- 
interesindu-I 

variate mani- 
viețiL 
plicti-

Foto : GH. VALERIU
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canică de la politehnica din 
Galați, remarca că s-ar fi cîș- 
tigat foarte mult dacă studen
ții lucrau o săptămînă sau 
două în exploatare. „Se con
struiește, în apropierea Clu
jului, un complex de moră- 
rit, unde se găsesc instalații 
frigotehnice moderne. Puteam 
învăța mult lucrînd la astfel 
de instalații, chiar dacă în 
producție vom fi proiectanți. 
La „Tehnofrig" am stat două 
săptămîni la forjă și turnăto
rie. Aceste ateliere sînt însă 
mici. Jumătate din timpul fo
losit aici îl puteam valorifica 
mult mai bine în altă parte“.

S-au mai ridicat cîteva pro
bleme legate de dirijarea prac
ticii de către întreprindere și 
institute.

întreprinderea trebuie să 
facă mai mult pentru a asi
gura studenților o participa
re directă Ia producție, și a 
le stimula inițiativa.

Institutele pot într-o 
mare măsură 
practica spre 
mai de seamă 
rii. E necesară 
re mai atentă în timpul prac
ticii, folosirea programei nu ca 
literă de lege, ci in mod crea
tor. Ar fi bine ca pe tot par
cursul practicii să se asigure 
un singur îndrumător — ca
dru didactic (politehnica din 
Galați i-a schimbat din două 
în două săptămîni pentru a 
asigura concediile). în sfîrșit, 
poate n-ar fi rău să fie con
sultați și studenții în legătură

cu cele mai potrivite modali- 
de organizare a practicii, 

multe lucruri de spus 1
tați 
Au

Tractoare
Șl

și științifice românești pe

ocupă cu ; 
(peisajele și 
cu o singură 
din expoziție), 
mai intime și

mal 
să orienteze 

punctele cele 
ale specializa
și o îndruma-

nice 
culmile cele mai înalte. Acest 
îndemn are un mare răsunet Za 
Uzinele „Tractorul“.

Colectivul uzinelor s-a angajat 
ca pînă la 23 August să dea peste 
plan o producție globală în va
loare de 4 500 000 lei, iar o pro
ducție marfă peste plan de
12 500 000 lei. Pînă la 1 august, 
adunîndu-se din toate atelierele, 
halele și secțiile uzinei rezultatele 
eforturilor tuturor, s-a constatat că 
producția globală peste plan s-a 
ridicat la valoarea sumei de
13 400 000 lei, deci de două ori 
mai mult. Iar valoarea producției 
marfă dată peste plan la 
29 100 000 lei, deci de aproape 
trei ori mai mult.

Din 2594 de uteciști, care lu
crează direct în producție, 2 070 
sînt încadrați în întrecerea so
cialistă, iar din aceștia mai mult 
de jumătate au fost evidențiați 
în întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August.

La capătul uzinei, față în față 
cu cea mai nouă hală, „Tractor 
greu S 1 300“, se află platforma 
de vînzări. Pe poarta uzinei a 
intrat fier brut și iată-l acum 
transformat miraculos de brațul

și măiestria acestor oameni 
tractoare.

In fața acestui minunat colec
tiv stau noi sarcini și mai com
plexe. Îndeplinirea lor cere atin
gerea a noi și mai înalte altitu
dini trie gîndirii, rafinarea solu
țiilor tehnice.

Intr-adevăr, așa cum ni se spu
nea la comitetul de partid al U- 
zinelor „Tractorul" e nevoie de 
grădinari și de flori

Recolta viitoare 
de

rupere și să asigure teren liber 
pentru pluguri. Ritmul la execu
tare a arăturilor era însă condițio
nat și de cel al fertilizării. Uni
tatea nu avea decît trei mașini. 
Și de data aceasta uteciștii și-au... 
suflecat mînecile. Trei dintre cei 
mai buni mecanizatori (Vîlcea 
Traian, Burcea Petre și Popa Mi- 
halache) au trecut să lucreze pe 
mașinile de împrăștiat îngrășă
minte. Fiecare dintre ei a fertili
zat zilnic cîte 70—75 hectare în 
loc de 50 cîte prevedea norma 
mașinii. Dar cea mai valoroasă 
contribuție a adus-o organizația 
U.T.C., inițiind în aceste zile o 
largă acțiune de fertilizare a so
lului cu îngrășăminte naturale pe 
o suprafață de 300 de hectare.

La G.A.S. Grădina, unde se 
fac acum pregătiri pentru însă- 
mînțarea a 3 400 hectare de grîu, 
organizația U.T.C. a întreprins 
cîteva acțiuni interesante, care au 
dus la realizarea vitezei de lucru

stabilită pentru fertilizare și ară
turi. Tinerii mecanici din atelie
rul gospodăriei au confecționat 
cîteva sănii, cu fiecare dintre ele 
transportîndu-se acum 200 baloți 
la un singur drum. Aceasta a fă
cut posibilă eliberarea zilnică de 
paie a circa 150 hectare. Folosi
rea săniilor a eliberat și patru re
morci care au fost folosite la 
fertilizarea terenului cu îngrășă
minte naturale.

In prezent, atît la Grădina, la 
Pietreni, Topraisar, Mangalia ca 
și în celelalte unități prin care am 
întreprins raidul se pregătesc șe- 
mănătorile, se condiționează ul
timele cantități de sămînță. Ma
joritatea unităților au la ora ac
tuală buletine roșii pentru în
treaga cantitate de sămînță de 
grîu. Gospodării ca cele din 
Ovidiu, Nazarcea, cît și cele cita
te mai înainte au terminat de arat 
întreaga suprafață care va fi cul
tivată cu grîu. In unele unități 
din cadrul Trustului G.A.S. Con
stanța sînt însă rămîneri în urmă. 
La Lipnița, de exemplu, din 2 479 
hectare au fost arate doar 930, la 
Moșneni din 2 428 doar 872, la 
Dorobanțu din 4 669 hectare 
1 400. In ultimele zile conducerea 
trustului a luat măsuri pentru ur
gentarea arăturilor, trimițînd în 
unitățile rămase în urmă un nu
măr însemnat de tractoare de la 
cele care au terminat această lu
crare. E necesar însă ca în aceste 
gospodării să se depună mai 
multă strădanie pentru a se rea
liza viteza zilnică planificată, 
pentru ca toate mașinile de care 
dispun să lucreze cu întreaga lor 
capacitate. Anul acesta s-a obți
nut o producție bună de grîu, 
unitățile din Trustul G.A.S. Con
stanța au toate condițiile pentru 
a obține la această cultură o pro
ducție cel puțin la fel de bună și 
în anul viitor.

sesc 
cele 
testări ale acestuia, ale 
Dragostea, gindul solidar, 
seala sau nostalgia, munca, odih
na, sportul, dansul sînt numai cîte
va din temele sale predilecte cu 
care Încearcă o sinteză a esenței 
umane.

In pictură, această tematică ge
neroasă, de largă respirație, nu e 
pusă uneori în valoare datorită 
lipsei unei expre’sii artistice accen
tuat personale. Chiar dacă armoni
ile cromatice reci ale artistului nu 
ne supără (e, In fond, o chestiune 
de temperament și viziune perso
nală) modul de a concepe tema, 
de a o reda însă în desen și, a- 
deseori, chiar în culoare, aminteș
te de tipare artistice depășite. 
(„Centaur“, „Printre pomi albaș
tri“, „Autoportret cu nud* ș.a.). 
Căile umblate, poate mult prea 
umblate ale expresionismului nu-1 
pot conduce pe artist către o artă 
profund autentică și originală. De 
asemenea, uneori fantezia ima
ginativă a pictorului își gă
sește frlu liber, amintind prin 
unele elemente de compoziție și 
simbol de Picasso. $i în tabloul 
„Centaur', care redă simbolic 
nașterea stihiilor oarbe ale războ
iului, ca și în „Căderea Troiei',. 
pînză de o deosebită forță genera
lizatoare a ororilor și bestialități
lor lui, artistul folosește unul din 
simbolurile și temele preferate ale 
lui Picasso, tauromachia. Sîntem 
convinși că PAULOVICS, cu vita
litatea creatoare și exigența care-1 
caracterizează va ști să elimine 
tot ceea ce nu-i este propriu ca 
modalitate de exprimare, pentru a 
dobîndi un limbaj artistic original. 
Mult mai valoroasă sub aspect te
matic și din punct de vedere al 
realizării artistice ni se pare însă 
grafica. Clocotul tumultuos al vie 
ții contemporane transpare aproa
pe în fiecare lucrare, fie că e 
vorba de scenica „Serbare a sece
rișului' sau „Dans din Oaș", de 
..Șantier naval", „Pe stradă', „Bă
iatul cu ghitară' ș.a. In universul 
acesta cotidian, artistul a contopit 
în ritmuri și mișcări inedite o 
poezie a vieții prezente, a clipei 
pe pare încercăm să o eternizăm 
pentru mîine. Nota dominantă a 
acestei grafici e lirismul, care 
îmbracă formele cele mai variate, 
merglnd de Ia exuberanța romanti
că, plnă la lirismul grav, conținut, 
meditativ („Pe glnduri", „Floarea- 
soarelui“, 
ș.a.). Dacă alăturăm acestei gra
fici bogata și inspirata 
de carte prezentă în expoziție (Ia 
operele lui Francois Villon, Tho- 
mas Mann, Louis Aragon, Tudor 
Arghezi și Jozsef Attila), vom 
avea o imagine mai cuprinzătoare 
a valențelor creatoare ale acestui 
artist în plină afirmare. Cu o mai 
mare atenție acordată culorii, ca 
si simbolurilor și metaforelor, PA
ULOVICS va putea atinge înălțimi
le artei adevărate, autentice. 11 
recomandă sinceritatea, pasiunea 
sa pentru muncă, dorința de ex
presivitate și originalitate, spiritul 
său iscoditor, aflat într-o perpetuă 
fierbere și căutare.

„Intre două pajiști'

ilustrație

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU



».Corespunzător volumului de in« 
Vestiții planificat, producția indus
triei materialelor de construcții va 
crește cu un ritm mediu anual de 
peste 11 la sută. Se vor produce noi 
sortimente de materiale de cons
trucții, se vor asigura necesitățile 
programului de irigații, îmbunătă
țirea calității materialelor pentru 
instalații și a celor destinate finisa
jului construcțiilor".
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(Din Raportul C.C, al P.C.R. prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al IX-Iea al Partidului Comunist 
Român).

11,i...

in ziarul nostru au 
fost publicate — la 
rubrica „După legi
le frumosului, DU
RABIL și RAPID“ — 
părerile și propune
rile mai multor pro
iectanți și construc
tori în legătură cu 
îmbunătățirea în 
continuare a orga
nizării șantierelor, a 
lucrărilor de con
strucții - montaje, 
pentru lărgirea sor
timentelor și îmbu
nătățirea calității 
materialelor de con
strucții.

Mergînd pe urme
le unora dintre a- 
ceste propuneri, re
dacția a organizat o 
anchetă în 5 între
prinderi producă
toare de materiale 
pentru construcții și 
instalații. Publicăm 
astăzi constatările și 
concluziile desprin
se de redactorii noș
tri.

Construoții noi in cartierul

gării Brașov
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I
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Paleta coloristică a fațadelor

0 fază incertă

a procesului

tehnologic: soarele
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FINISAJ
La Fabrica de obiecte sanitare din porțelan am discutat 

în cadrul raidului nostru- problema calității plăcuțelor ce
ramice care sînt livrate șantierelor. Primul interlocutor, to
varășul Fodoreanu, inginer șef, ne vorbește despre faptul că 
multe din obiecțiile ridicate de copstructori sînt întemeiate. 
Unele plăcuțe au fost necorespunzătoare și aceasta mai ales 
din vina matrițelor — puține la număr și uzate.

— Noi am încercat să rezolvăm această problemă — ne 
spune tovarășul Fodoreanu. Ne-am gîndit că aceste matrițe 
pot fi realizate în multe întreprinderi din țară. Cei de la în
treprinderea ,„6 Martie“ din Timișoara ni le-au executat, 
dar aveau un defect — se fisurau. Am adus la cunoștință 
aceste lucruri și tovarășii de la Timișoara ne-au înțeles, ași- 
gurîndu-ne că vor lua măsuri.

în legătură cu omogenizarea culorilor plăcuțelor și modul 
în care se lucrează cu ele, tovarășul Fodoreanu a avut însă 
de ridicat cîteva pröbleme, care credem că este bine să fie 
cunoscute de proiectanți și constructori.

■— După părerea mea, nu toți arhitecții și în mod deosebit 
constructorii dovedesc grijă în alegerea și combinarea culo
rilor acestor plăcuțe. Este adevărat că din procesul nostru de 
fabricație în cadrul acelorași culori ies nuanțe diferite. Dar 
acest neajuns poate fi transformat într-o calitate. Este de- 
ajuns ca să se combine plăcuțele de diferite nuanțe, ca fațada 
respectivă să capete un aspect viu, plăcut ochiului. De fapt, 
în legătură cu această problemă în secția ceramică s-a luat și 
o măsură: plăcuțele unei comenzi sînt amestecate între ele 
cu ajutorul unui sistem transportor.

— O altă problemă — a continuat inginerul șef — este 
aceea că tovarășii de pe șantiere, constructorii care lucrează 
cu plăcuțele noastre nu au o specializare, nu fac niciun curs 
sau școală pentru a cunoaște caracteristicile materialului cu 
care lucrează, pentru a ști cum să-I aplice. Acolo unde lu
crează faianțari de meserie, lucrurile merg cum merg, dar 
am întîlnit șî zidari la roșu care erau puși să lucreze cu a- 
ceste plăcuțe. O greutate în plus este faptul că nici pînă la 
ora actuală C.S.C.A.S. n-a elaborat și n-a dat constructorului 
un normativ după care să utilizeze placajul respectiv cu plă
cuțe ceramice. S-au făcut experimentări, dar normativele 
continuă să lipsească.

Aceste păreri au fost de altfel susținute în cadrul acestei 
rubrici și de către unii proiectanți și constructori.

Am discutat apoi și cîteva probleme care nu sînt încă re
zolvate în fabrică. Unii dintre constructorii care aplică a- 
ceste plăcuțe ne spuneau : „Hîrtia pe care sînt puse plăcu
țele, se rupe foarte ușor cînd le manipulăm și uneori vine gata 
ruptă, iar plăcuțele sînt încurcate și de toate culorile și nuanțe
le“. Acest lucru este adevărat. Hîrtia are o slabă rezistență și 
se rupe ușor. Soluția s-a găsit. Șeful secției plăcuțe cerami
ce ne spunea: „Plăcuțele trebuie să fie lipite pe hîrtie care 
are un conținut de 5 la sută melamină. Această hîrtie o va 
produce fabrica din Bușteni“. Necesitatea îmbunătățirii cali
tății produselor, nevoia executării construcțiilor într-un ritm 
accelerat impun fabricii amintite să asigure această hîrtie 
cît mai curînd. Și problema ambalajelor va trebui rezolvată, 
deoarece faptul că plăcuțele vin pe șantiere împachetate în 
ambalaje din hîrtie neondulată (mucava) duce la deteriorarea 
pachetelor, la ruperea colilor pe care sînt așezate plăcuțele 
ceramice.

Am adăuga aici și o observație la activitatea C.T.C.-ului. 
Plăcuțele de ceramică sînt lipite pe hîrtie cu ajutorul unor 
rame metalice. Sondajul făcut Ia fiecare echipă din două în 
două zile, pentru a se controla dacă nu s-au lipit din negli
jență și plăcuțe fisurate sau sparte este totuși insuficient.

O ultimă problemă este aceea a orificiilor care trebuie 
executate la lavoare pentru fixarea bateriei. Unii din con
structori (în funcție de procedeul de montaj a bateriei) cer 
pătrunderea acestor lavoare în trei locuri, alții, dimpotrivă, 
într-un singur loc. „Pe noi ne complică foarte mult aceste 
cereri“, spun tovarășii din conducerea fabricii. Ca atare se 
dau aceste găuri pînă la jumătate. „Cine vrea, să perforeze 
locașul în continuare, iar cine nu are nevoie, să le lase așa 
cum sînt trimise de fabrică“. Acest lucru complică însă ac

tivitatea constructorilor mai mult decît pe aceea a fabricii. 
Cei care au nevoie de lavoare cu găuri de prindere a baterii
lor încearcă să facă operația respectivă cu mijloacele exis
tente pe șantier și multe dintre piese se 
că existența găurilor pînă la jumătate 
lavoarului. In acest fel nici una din 
de beneficiari nu sînt mulțumiți.

Colectivul Fabricii de obiecte sanitare din porțelan — cu- 
noscînd precis destinația lor, trebuie să ia măsuri să le asi
gure, așa cum sînt cerute de către beneficiari.

sparg. Ceilalți spun 
slăbește rezistența 

cele două categorii

T. MIRONESCU
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Pe poligoanele de turnare de la întreprinde
rea de prefabricate Progresul, „fabrica de case“ 
cum o numesc constructorii, zilnic prind 
contur sute de panouri mari, care, pe diferite 
șantiere de construcții de locuințe 
pitală, constituie principala „materie 
pentru ridicarea de noi blocuri.

Adresîndu-ne tovarășului inginer 
lescu, directorul întreprinderii, i- 
cut cunoscută una dintre doleanțele construc
torilor, și anume ca întreprinderea să-și spo
rească eforturile și în ceea ce privește lărgirea 
sortimentelor de panouri mari 
îmbunătățirea finisării acestora 
despărțitori.

„întreprinderea noastră nu a fost proiectată 
inițial pentru fabricarea de panouri mari, iar 
suprafețele tehnologice create ulterior în acest 
scop nu permit un finisaj corespunzător pro
duselor respective. Va fi însă pe deplin posi
bil în noua unitate aflată în construcție, care 
dispune de spații tehnologice special afeetate 
finisajului complet al panourilor, atît ăl celor 
pentru fațade cît și al celor pentru pereții in
teriori.

Nu este mai puțin adevărat însă că și în 
condițiile actuale se putea face mai mult. Și 
cînd spun aceasta am în vedere în primul rînd

din Ca- 
primă"

I. Vasi- 
i-am fă-

pentru iațadă, 
și a pereților

panourile pentru fațade. Noi am luat de curînd 
legătura cu Institutul „Proiect“ București, pro
iectantul de investiții, pentru a aduce o serie 
de îmbunătățiri la actualele tipuri de panouri 
destinate acestui scop. Prin crearea unor mi
turi, dispuse pe suprafața exterioară a panou
lui, se va asigura o diversitate de modele care 
vor înfrumuseța fațadele blocurilor. Consider 
că aici își pot spune mai hotărit cuvîntul 
arhitecții care, pe baza profilelor existente Ia 
viitoarele panouri, au posibilitatea să creeze o 
paletă coloristică variată, armonios încadrată 
în arhitectonica microraionului sau cartierului 
respectiv. După părerea mea, este necesară o 
colaborare strînsă între proiectantul de inves
tiții, proiectantul de materiale de construcții, 
fabricile producătoare și constructoare“.

Ing. Nicolae Topa, șeful atelierului de pro
iectare din întreprindere, în discuția sa, s-a 
referit la rodul și consecințele unei asemenea 
colaborări.

„Colaborarea cu Institutul de proiectări pen
tru construcții tip (I.P.C.T.) a condus la reali
zarea unor panouri prevăzute cu placaje ce
ramice realizate într-o varietate de mo
dele și culori. Constructorii care au fo
losit asemenea panouri pe șantierul Berceni ar 
fi realizat, după părerea mea. fațade mult mai

frumoase dacă arhitecții alegeau mai bine cu
lorile. Cîteva cerințe sînt absolut obli
gatorii de îndeplinit atunci cînd vorbim 
de asigurarea unei diversități mai mari la pa
nourile prefabricate pentru fațade. Trebuie ac
ționat, în primul rînd, în industria materialelor 
de construcții în sensul asigurării de placaje 
ceramice în modele și culori variate. Apoi este 
nevoie ca întreprinderilor de prefabricate să li 
se asigure o serie de materiale, realizate ex
perimental, ca polistirenul expandat, cimentul 
cu rezistență inițială mare — RIM 300 și 400, 
care scurtează timpul de execuție a unui pa
nou în medie cu 30 la sută, dind astfel posibi
litatea efectuării unui finisaj cît mai corespun
zător. Proiectantul, cel care este chemat, de 
fapt, să dea tonul atunci cînd este vorba de 
înfrumusețarea și variațiunea fațadelor noilor 
blocuri, trebuie să găsească noi soluții pentru 
simplificarea numărului de tipuri de panouri 
prefabricate. Se impune, de asemenea, o core
lare mai strînsă a planurilor de investiții cu 
posibilitățile de fabricare în întreprinderile de 
prefabricate, atît cantitativ, pe sortimente, cît 
și ca eșalonare în timp pentru a nu se ajunge 
la stocuri mari în depozit, fapt care influen
țează negativ gradul de finisare și calitatea“

V. DINULESCU

Exigență cu fisuri mari
Fabrica de

ne-am
Înainte de a vizita 

mase plastice „București' 
oprit la Depozitul nr. 4 al Între
prinderii de aprovizionare pentru 
construcții. După ce ies din fabri- 
cd, piesele din masă plastică iac 
aici primul popas înainte de a le 
ridica constructorii.

— Atelierul Întreprinderii insta
lații, montaj, izolații — ne spune 
șeful depozitului — a refuzat de 
curînd o mare cantitate de mate
riale din mase plastice. Am adus la 
cunoștință acest fapt și drept urma
re au venit tovarășii din fabrică și 
s-au convins cu proprii lor ochi. 
N-au avut încotro și au ales din 
tot ce avem în depozit reperele 
bune și cele rele. In cîteva ore 
au găsit 1 300 de teuri și alte 
repere cu fisuri, asperități în inte
rior, bavuri, arsuri pe care le-au 
dat deoparte. Ce bine era dacă 
acest lucru se făcea de la început I

Și acum la Fabrica de mase plas
tice „București" în biroul tova
rășei ingineră Liliana Neacșu, șefa 
serviciului C.T.C. Pe biroul tovară
șei Neacșu sînt 10—12 piese dife
rite din masă plastică, așa-numi- 
tele fitinguri (teuri, reducții de 
țeava, coluri și altele).

— Priviți, ne spune dînsa, toate 
acestea care le vedeți pe masa mea 
sînt repere cu anumite defecte, fi
suri, arsuri. Deși unele din piese 
au numai defecte de suprafață, 
constructorii le refuză și pe bună 
dreptate. Știm asta dintr-o vizită 
făcută recent pe șantierul din 
Balta Albă. Am discutat acolo cu 
multi muncitori, tehnicieni și ingi
neri și ne-am interesat de calitatea 
produselor noastre. Sînt foarte exi- 
genți constructorii și noi trebuie 
să facem fată cerințelor lor. Ca a- 
tare, controlorii de calitate din fa
brica noastră sînt, la rîndul lor, la 
fel de exigenți și nu dau drumul 
la nici o piesă cu defect I în con
cluzie, pe șantiere n-o să găsiți re
pere cu defecte pe care le vedeți 
la piesele de pe biroul meu !

Sentimentul de automulțumire 
exprimat prin cuvintul tovarășei 
Neacșu, ne-a determinat să între- 
rupem relatarea șefei C.T.C. și să-i 
povestim cele constatate la Depozi
tul nr. 4 de aprovizionare.

— Cum se explică aceste re
buturi ?• Personalul din serviciul 
C.T.C. ce sarcină are ?

Deși mai greu, răspunsul la a-

ceastă întrebare a venit totuși. Sin- 
tetizind cele spuse, trebuie arătat 
că în Fabrica de mase plastice sînt 
unii dintre muncitorii și tehnicienii 
de la control care nu-și fac cum 
trebuie datoria...

— Iordache Gheorghe și Sica 
Nicodim — ne spune tovarășa 
Neacșu — au pus de mai multe 
ori ștampila pe ambalaje care au 
conținut produse cu defecte. Mă 
Întreb uneori de ce au făcut acest 
lucru, de ce sînt superficiali ase
menea băieți tineri deoarece me
seria și-o cunosc.

Răspunsul este de fapt simplu. 
Conducerea serviciului C.T.C., or
ganizația U.T.C. și-au neglijat și 
încă neglijează activitatea de edu
cație pe care ei trebuie s-o des
fășoare în rîndul controlorilor din
tre care mulți sînt tineri, tn adu
nările generale U.T.C. se discută 
problemele calității produselor la 
modul general. Comitetul U.T.C. și 
birourile organizațiilor de bază 
nu-i trag la răspundere pe loc a- 
tunci cînd nu-și fac meseria cum 
trebuie.

Urmarea se vede. Nu este numai 
cazul amintit aici de la Depozitul

nr. 4. Tovarășii de la întreprinderea 
de instalații montaj izolații ne-au 
spus că au aruncat alte mii de bu
căți de fitinguri venite deja pe 
șantiere deoarece n-au fost cores
punzătoare.

In sfirșit, este vorba și de baza 
de aprovizionare, care primește 
din fabrică produsele din mase 
plastice. Aici se face numai o re
cepție cantitativă. „Omul nostru 
nu este specialist, ne-a spus șeful 
bazei. El le numără și le aduce la 
magazie", lată, așadar, cum rebu
turile „scapă“ de la fabrică, mai 
„scapă" de la controlul bazei 
I.A.C.-uIui și ajung pe șantier 
unde, de ce n-am spune-o, mai 
„scapă“ și aici, răminind ca re
zolvarea să o găsească... locatarul.

Soluția acestei probleme tre
buie dată de forurile de resort. 
Pentru a înlătura definitiv de pe 
șantier sau din bazele de aprovi
zionare reperele necorespunză
toare, sugerăm ca în locul C.T.C. 
din fabrică să fie un recepționer 
specialist al beneficiarului.

I. BODEA

Chiar și la o fabri
că modernă cu utilaje 
perfecționate cum este 
cea de la Țăndărei, 
afli o situație care a- 
rată că industria lo
cală produce 
sortimente de 
mizi. Aici sînt 
duse doar două tipuri 
de cărămizi. Despre 
cărămida eficientă la 
dimensiunile cărămi
zii normale — cerută 
de mulți proiectanți 
— nici vorbă, 
este explicația < 
tei situații ?

— De fapt e 
piu : nu ne-au 
cerute alte tipuri 
cărămizi — ne spune 
tovarășul Constantin 
Martiș — inginerul 
șef al fabricii de la 
Țăndărei. Colectivul 
nostru de muncă și-a 
propus însă să reali
zeze noi sortimente 
pentru a veni în aju
torul constructorilor.

Pînă în momentul 
de față am realizat 4 
tipuri de noi produse 
printre care și o că
rămidă eficientă sa
blată, care se îmbină 
cu caracteristicile că
rămizii aparente. A- 
poi corpuri ceramice 
pentru planșeu și 
pentru acoperiș, pre
cum și o placă 
tru placaj, 
în relief.

Ancheta 
urmărit la 
brică, o dată cu oro- 
blema sortimentelor, 
pe cea a calității. 
Aici, în ultimele luni 
au fost luate nume
roase măsuri tehnice 
și organizatorice care 
vizează în mod deo
sebit acest' obiectiv.. 
La cariera de extra
gere a 
tul de 
limita 
lucra 
excavatorului cu mai 
multe cupe. De aceea 
nu întotdeauna ames
tecul este cel mai 
bun. Măsura propusă 
a fost alungirea bra
țului de excavare. Un 
alt neajuns privind 
calitatea, poate cel

puține 
cără- 
pro-

Care 
aces-

sim- 
fost 

de

pen- 
cu carouri

noastră a 
această fa-

argilei, stra- 
loess este sub 
la care poate 
curent brațul

«nai principal, este a- 
cela al umidității.

— Fabrica noastră, 
- spunea inginerul șef, 

a fost amplasată in 
regiunea unui mare 
lac. Există o conti
nuă infiltrație a apei 
și astfel argila folosi
tă de noi are un pro
cent prea mare de u- 
miditate t 20—22 la 
sută și calitatea are- 
de suferit. Nu înțe
legem de ce proicc- 
tanții nu au ținut 
seama de acest lucru 
la amplasarea fabricii.

în momentul de 
față, neajunsul provo
cat de „prea multă 
apă" este ameliorat 
cu ajutorul... soarelui, 
cărămizile sînt așeza
te pentru uscare pe 
un poligon. Totodată, 
s-a confecționat o 
moară care macină 
rebuturile de la țiglă 
și cărămizi. Pulberea 
realizată este ames
tecată cu argila în 
malaxor și astfel umi
ditatea ajunge la pro
porții mai convenabi
le : 
Așa 
dar 
cind
poate oferi condiții 
de uscare — pe timp 
ploios sau la toam
nă ?

în domeniul calită
ții, cu toate măsurile 
luate, mai sînt 
bleme 
Pe 
ție 
de 
cu
sînt 
din 
sînt reținute, 
te multe
constructori. în 
ce privește culoarea, 
trebuie spus, de ase
menea, că lucrurile" 
nu sînt in „roz“. .

Nu sînt neajunsuri; 
foarte mari, 
la un loc 
indicele de 
îngreunează 
colectivului
în îndeplinirea sarci
nilor sporite ce-i stau 
în față.

16—18 la sută, 
se face acum, 

ce se întîmplă 
natura nu mai

pro- 
nerezolvate. 

rampa de expedi- 
vezi stivè întregi 
cărămizi cu fisuri, 
suprafețe 

plane.
aceste

care nu 
O parte 
cărămizi 
dar foar-

ajung la 
ceea

dar luate 
afectează 

calitate, 
eforturile 
de aici

VICTOR
CONSTANTINESCU

TÎMPIĂRIA PENTRU lOCUINJE: O UENUȘĂREASĂ ?
Ușile și ferestrele, parchete

le și pervazurile întregesc fru
mosul într-un apartament mo
dern. Și nu numai atît. Prin 
destinație, tîmplăria pentru 
binale este supusă aproape 
permanent la solicitări diferi
te și de aceea trebuie să fie 
solidă, să nu se deformeze, să 
nu se usuce, să nu se umfle. 
Calitățile cerute trebuie im
primate chiar din fabrică.

Se pare că și colectivul Uni
tății de industrializare a lem
nului „Bistrița“ din Piatra 
Neamț, una dintre principalele 
furnizoare de binale din țară, 
este convins de acest lucru.

— Au trecut aproape doi ani 
— ne spunea tovarășul Leon 
Hascalovici, șeful unității — 
de cînd nu am primit recla- 
mații din partea beneficiarilor.

Este, într-un fel, un criteriu 
de apreciere a calității. Dar 
nu singurul și, mai ales, nu cel 
mai sigur.

De aceea, înainte de a între
ține „pe viu“ o discuție despre 
calitate în fabrică, am invitat 
la un schimb de păreri mai

mulți constructori din locali
tate. Ce ne-au spus aceștia ?

Ing. Constantin Chelba — 
șeful lotului de locuințe și sis
tematizare de pe șantierul nr. 
4 : „în general, binalele livra
te de U.I.L. „Bistrița“ sînt mai 
bune decît ale altor unități si
milare. în ultimul timp, însă, 
au început să apară iarăși 
semne de neglijență. La în
ceput cu „mărunțișurile“ : uși 
și ferestre cu falțuri nevop
site — treabă pe care sîntem 
nevoiți să o facem noi. S-a 
continuat apoi cu pervazu
rile, care vin deseori cu no
duri și sînt confecționate 
din lemn verde. Cu toate că 
noi am dat la fabrică dimen
siunile camerelor, tovarășii de 
aici ne livrează încă perva
zuri, nu la bucată, ci la metru. 
De aici, datorită capetelor ne- 
folsite, o mare risipă de mate
rial. Părerea mea este că fur
nizorii — și nu mă refer nu
mai la cei de binale — trebuie 
să asculte cu mai multă aten
ție în viitor propunerile con
structorilor, tocmai pentru evi

tarea risipei și cheltuielilor 
neproductive“.

Ing. Ion Mancea — șeful lo
tului „Hotel turistic“ : „Siste
mul de cuplare a ferestrelor 
livrate de U.I.L. Piatra Neamț 
este necorespunzător. Din a- 
cest motiv, după mai multe 
cicluri de funcționare sistemul 
se defectează. Furnizorul ne 
mai rămîne dator și cu calita
tea parchetelor. Nefiind usca
te bine, între lamele rămîn 
cu timpul goluri nepermise.

Ing. Ion Mereuță — locatar 
în apartamentul 18, blocul C 
4: La mine, de pildă, nici 
una dintre cele 7 uși cu broaș
te nu poate fi închisă sau des
chisă fără necazuri. Credeam 
că, odată aduse la cunoștința 
fabricii, sesizările noastre cu 
privire la feronerie vor fi 
luate în seamă“.

Deci, beneficiarii reclamă u- 
nele abateri de la riguroasele 
norme ale calității.

Oare poate tovarășul Hasca
lovici să fie mulțumit ?...

Iată-ne din nou în fabrică. 
Aici tocmai se încărca un 
vagon cu parchete. Controlo-

rul de calitate, tînărul Gheor
ghe Ionescu, care supraveghea 
această operație, ne-a declarat 
că nu a controlat sutele de le
gături de parchete decît prin 
sondaj.

— Dar, în timp ce dumnea
ta ești aici, cine controlează 
calitatea celorlalte produse ?

— Nimeni. Adică de cîteva 
zile mai am un „ajutor“, care 
este încadrat pe alt post de
cît cel de controlor și care 
trebuie să mai învețe.

Așadar, a și apărut una din 
cauzele principale ale calității 
produselor de aici : neglijarea 
acestui compartiment impor
tant al procesului de produc
ție. Cine își poate închipui că 
un singur om — pentru că, cu 
celălalt, nu înseamnă că pro
blema întăririi controlului de 
calitate a fost rezolvată — 
poate efectua un control te
meinic al produselor diverse 
fabricate aici (uși, ferestre, 
pervazuri, parchete, căsuțe tip 
„Alfa“ pentru litoral etc) ? 
Cine efectuează recepția fero
neriei ?

în consecință, despre o vină

a C.T.C.-ului nu se poate vorbi 
pentru că, de fapt, acest 
organ aproape că nu exis
tă. Atunci ce fac maiștrii ? 
Maiștrii sînt ocupați cu u- 
nele comenzi „de greutate“: 
tîmplăria pentru ușile și fe
restrele unor hoteluri din 
București și Piatra Neamț. 
Maiștrii Ioan Popa și Pavel 
Antal au și fost felicitați prin- 
tr-o telegramă de construc
torii de la I.C.M. nr. 2 Bucu
rești pentru calitatea excep
țională a tîmplăriei folosită la 
noua aripă a hotelului Athe- 
nee Palace.

Asta înseamnă că aici, la 
U.I.L „Bistrița“, se poate face 
treabă ! Atunci, de ce sînt ne
mulțumiți constructorii de lo
cuințe ? „Am ținut seamă de 
observațiile constructorilor — 
au precizat tovarășii din con
ducere — și am luat măsuri : 
am schimbat sistemul de blo
care a ferestrelor și în curînd, 
îmbunătățite, acestea vor fi 
livrate șantierelor ; am intro
dus la capătul liniei de par
chete un dispozitiv de control 
bidimensional, iar la indicația

organizației de partid am tri
mis un laborant de la uscă- 
torie la specializare.

Dar despre faptul că în ul
timul timp tîmplăria este in
complet grunduită, că perva
zurile se livrează la lungimi 
care nu pot fi încadrate în di
mensiunile camerelor, despre 
uscarea necorespunzătoare a 
parchetelor, nu ni s-a dat un 
răspuns precis. Oare conduce
rea fabricii se poate împăca 
cu ideea că pe lîngă tîmplăria 
„specială“, cea destinată apar
tamentelor trebuie să fie tra
tată ca o „cenușăreasă“?

Nu există îndoială că și a- 
ceste observații vor fi analiza
te în fabrică. Și ar fi bine dacă, 
totodată, se va analiza și posi
bilitatea vopsirii complete a 
ușilor și ferestrelor, operație 
care a început să fie folo
sită la Gălăuțaș. Cu atît mai 
mult ar folosi, cu cît cele mai 
multe șantiere beneficiare ale 
U.I.L.-„Bistrița“ se află în a- 
propiere și nu poate fi invocat 
motivul deteriorării în timpul 
transportului.

C. NANCU



TELEGRAME
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

București

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și respectiv in 
funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, în numele poporului chinez, al guvernului 
Republicii Populare Chineze și al nostru personal, vă transmi
tem felicitări cordiale.

Marea Adunare Națională a României a adoptat recent Con
stituția Republicii Socialiste România. Această Constituție a 
oglindit roadele obținute de poporul român în revoluție și în 
construcție și a consfințit în formă de lege rolul conducător al 
clasei muncitoare din România și al avangardei sale — Partidul 
Comunist Român în viața de stat.

Dorim poporului român realizări și mai mari în opera de 
construire a socialismului. Vă dorim să aduceți noi contribuții 
la înfăptuirea mărețului plan de construcție al României. Do
rim ca prietenia frățească și relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele chinez și român să se întărească și să se dez
volte și pe mai departe.

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Vacantă universitară spaniolă

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al RepuhUcii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Scumpi tovarăși,

Cu ocazia adoptării de către Marea Adunare Națională din 
țara dv. a noii Constituții, vă transmitem cele mai cordiale fe
licitări. Noua Constituție este o expresie a impetuoasei dezvol
tări socialiste a României și ține seama de nivelul atins în ac
tuala etapă de dezvoltare. Prin adoptarea noii Constituții, sta
tul român, în care rolul conducător îl deține Partidul Comunist 
Român, a fost numit Republica Socialistă România. Permite- 
ți-ne, scumpi tovarăși, să vă urăm cu această ocazie dv., și 
prin dv. întregului popor român, noi și mari succese în desă- 
vîrșirea construcției socialismului.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Democrate Germane

Prof. Dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare a 

, Republicii Democrate Germane

Prof. Dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național al Germaniei Democrate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului

Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Cu prilejul adoptării noii Constituții a Republicii Socialiste 
România, vă transmitem dv și poporului frate român felicită
rile cele mai cordiale și prietenești.

Principiile fundamentale ale noii Constituții a Republicii So
cialiste România reflectă etapa actuală de dezvoltare a socie
tății românești, consfințesc noile cuceriri revoluționare ale 
poporului român, obținute în anii de după eliberarea țării de 
sub jugul fascist, victoria definitivă a socialismului la orașe 
și sate.

Din toată inima vă dorim, dragi tovarăși, dv și poporului 
frate român, noi și tot mai mari succese în construirea socia
lismului, în opera de dezvoltare a prieteniei și colaborării din
tre țările noastre, în întărirea continuă a unității țărilor siste
mului socialist.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHITRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare a 

Republicii Populare Bulgaria

U.R.S.S.: Recent la Moscova 
t-a deschis expoziția de artă 
decorativă românească. In 
fotografie: aspect de la ie- 

etivitatea de deschidere.

0 stradă din Moscova 
a primit numete lui 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
MOSCOVA 26. — Corespon

dentul Agerpres, A. Munteanu, 
transmite : în primăvara acestui 
an o stradă din raionul Lenin
grad din Moscova a primit nu
mele lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Pe această stradă a fost 
dezvelită o placă comemorativă 
închinată memoriei lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cu acest prilej a avut loc un 
miting la care au luat cuvîntul 
Evgheni Pirogov, secretar al Co
mitetului de partid al raionului 
Leningrad, A. V. Reabinin, vice
președinte al Sovietului orășe
nesc Moscova, N. Martînov, 
muncitor la uzinele de fontă 
„Voikov“, Lidia Vedețkaia, in
giner la Fabrica de ceasuri nr. 
2, și Gheorghe Stoian, consilier 
al ambasadei române.

Pe placa comemorativă sînt 
săpate în piatră cuvintele : „Stra
da Gheorghe Gheorghiu-Dej, nu
mită astfel în memoria eminentu
lui activist al Republicii Popu
lare Române și al mișcării inter
naționale comuniste și muncito
rești, prieten al Uniunii Sovie
tice, Gh. Gheorghiu-Dej (1901— 
1965)“.

——•-----

Participarea României 
la Tirgul internațional 

de la Damasc
In după-amiaza zilei de 25 crt. 

a avut loc deschiderea oficială 
a Tirgului internațional de la 
Damasc, la care participă un nu
măr de 25 de țări între care și 
Republica Socialistă România. 
Festivitatea deschiderii s-a des
fășurat în prezența generalului 
Amin El Hafez, președintele 
Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Arabe Siria, a lui lbrahim 
Bitor, ministrul economiei siriene, 
precum și a delegațiilor oficiala 
ale unor țări participante.

La actuala ediție a Tirgului 
internațional din Damasc, Româ
nia este prezentă cu o amplă 
expoziție, ponderea principală 
deținînd-o sectorul construcțiilor 
de mașini. Mai sînt expuse pro
duse chimice și petroliere, ma
teriale de construcție, produse 
ale industriei de prelucrare a 
lemnului, produse ale indu
striei ușoare și alimentare 
etc. Din primele ore de la 
deschidere, un numeros public 
a vizitat standurile românești, 
manifestînd un deosebit interes 
pentru mașinile unelte, utilajul 
de construcție și rutier, tractoa
rele, precum și pentru celelalte 
exponate.

Manifestări consacrate 

zilei de 23 August
PEKIN 26 (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătorii naționale a 
poporului român, Comitetul de 
Relații Culturale cu Străinătatea, 
Ministerul Culturii și Asociația 
de prietenie chino-română, au 
organizat la cinematograful „Ca
pitol“ din Pekin o gală cu filmul 
„Neamul Șoimăreștilor“.

Au participat Van Bin Nan 
adjunct al ministrului afaceriloi 
externe, Ciao Sin Ciu, adjunct 
al ministrului culturii. Li Ci Tao, 
vicepreședinte al C.R.C.S., Ciu 
En Lun, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie chino-ro- 
mînă, membri ai corpului diplo
matic.

Au fost de față Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul român 
la Pekin și membri ai ambasa
dei.

BRUXELLES 26 (Agerpres).— 
Cu prilejul zilei de 23 August 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Bruxelles, Ion 
Oancea, a oferit în saloanele 
Ambasadei o recepție, la care au 
participat Marc-Antonie Pierson, 
ministrul afacerilor economice, 
Paul de Stexhe, ministrul culturii 
valone, senatori, deputați, oa
meni de știință și artă, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, 
ziariști, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice.

ANKARA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ankara, 
a oferit o recepție la care au

participat: Hasan Esat Ișik, mi
nistrul afacerilor externe, Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul 
muncii, funcționari superiori ai 
Președinției Consiliului de Mi
niștri și ai altor departamente, 
deputați, senatori, oameni de artă 
și cultură, ziariști, oameni de a- 
faceri, precum și șefi ai misiuni
lor diplomatice.

KHARTUM 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 August, 
Agenția Economică a Republicii 
Socialiste România la Khartum, 
a organizat o recepție la care 
au luat parte Mohamed lbrahim 
Khalil, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Sudan, Nasr 
El Din El Sayed, ministrul con
strucțiilor, subsecretari de stat, 
personalități ale vieții publice, 
sociale și culturale sudaneze, 
oameni de afaceri, ziariști, pre
cum și șefii misiunilor diplo
matice.

NICOSIA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România în 
Republica Cipru a oferit o re
cepție la care au participat An- 
dreas Araouzos, ministrul co
merțului și industriei, Stela Sou- 
liotou, ministrul justiției și sănă
tății, Andreas Papadopoulos, mi
nistrul comunicațiilor și lucrări
lor publice. Costat Spyridakis, 
ministrul învățămîntului, perso
nalități politice, economice și 
culturale, precum și șefi ai misi
unilor diplomatice.

Momentul a fost ales cu grijă 
în scopul de a se evita orice sur
prize pentru regimul de la Ma
drid. S-a scontat pe faptul că 
studenții și corpul didactic uni
versitar spaniol se găsesc în va
canță, fiind împrăștiați în întrea
ga țară. Această situație, după 
părerea cercurilor guvernante de 
la Madrid, împiedică organizarea 
unei opoziții puternice față de 
măsura anunțată de Ministerul 
Educației. De aceea, nu apare 
întîmplătoare știrea, anunțată de 
la Madrid, potrivit căreia trei 
profesori universitari au fost 
destituiți pe viață și alti doi sus
pendați pe o perioadă de doi 
ani.

Este vorba de Enrique Tierno 
Galvan, titularul catedrei de 
drept politic la facultatea de 
drept din Salamanca, Agustin 
Garcia Calvo, profesor de latină 

l și José Luiz Aranguren, profesor 
de ețică de la Universitatea din 
Madrid și respectiv de Santiago 
Montero Diaz și Mariană Aguilar 
Navarro de la aceeași Universita
te. Sancțiunile dictate împotriva 
lor în ultima ședință a Consiliu
lui de Miniștri au fost luate pen
tru că profesorii au sprijinit 
mișcarea studențească declanșată 
la începutul anului în universită
țile spaniole împotriva statutului 
sindicatului universitar (S.E.U.) 
aflat sub controlul regimului 
franchist. „Capetele de acuzare“ 
înserate în decretele de revocare 
ale celor trei profesori sună la
conic: „prezidate de reuniuni stu
dențești tumultuoase“, și de „în
truniri interzise de autorități“, 
ceea ce „constituie o greșeală 
gravă“ care au dus la „mani
festații colective ale studenților, 
tinzînd să perturbeze regimul a- 
cademic normal“.

„Ancheta“ împotriva celor 
cinci profesori universitari a fost 
condusă de rectorul Universității 
din Murcia, Luciano de la Calza. 
Referindu-se la „profilul moral“ 
al acestui om, săptămînalul fran
cez „Le Nouvel Observateur“ 
scrie: „Fost ofițer franchist care 
a păstrat o mentalitate franchis- 
tă, Calza, ca și un anumit număr 
de universitari spanioli, își spo
rește substanțial veniturile prin 
postul de director al Oficiului 
hidrografic din Segura. El este 
deci un întreținut al regimului, 
care a considerat de datoria lui 
să recomande Consiliului superi
or al educației excluderea pe via
ță a celor trei colegi ai săi". Cît 
de „imparțial“ a fost anchetato
rul în conducerea misiunii ce i-a 
fost încredințată se poate vedea 
din faptul, relatat de săptămîna
lul citat, că „el à urmat ordinele 
primite de sus, destinate să zdro
bească întregul corp universitar 
care se împotrivește politicii fran- 
chiste“. Ministrul spaniol al edu
cației, Lora Tamayo, a reproșat 
profesorilor că „și-au transformat 
catedrele în baricade“ și că re
vendicările lor au servit drept 

' pretext „pentru a se crea un cli-

mat deschis de subversiune în ca
drul universității.

In fapt, conflictul dintre stu
denti și autorități se duce în ju
rul problemei statutului Sindica
tului universitar spaniol (S.E.U.) 
controlat în întregime de guvern 
a cărui liberalizare sau dizolvare 
o cer de mulți ani majoritatea 
studenților. Anul trecut, sub con-

Din viața

tineretului lumii

ducerea profesorului Galvan, 
studenții au încercat să organize
ze o „Săptămână de studii asu
pra reformei universitare“ care a 
fost însă interzisă de autorități. 
La începutul acestui an, după ce 
unuia din liderii studenților ma
drileni, Carlo Romero, i s-a in
terzis accesul în universitate, 
studenții din Madrid, al căror 
exemplu a fost urmat imediat de 
cei din celelalte centre universi
tare spaniole, au început să or-

ganizeze mitinguri și demons
trații prezidate de profesorii lor. 
Guvernul a calificat manifestații
le drept „acțiuni subversive“.

Prima măsură în cadrul cam
paniei de „apărare a regimului 
împotriva reformelor“ a și fost 
anunțată, după cum s-a văzut, 
prin destituirea profesorilor uni
versitari ce s-au alăturat acțiuni
lor studenților. Dar calculul ini
țial care conta pe existența pe
rioadei de vacanță pentru a re
duce la minimum campania de 
proteste împotriva acțiunilor re
gimului s-a dovedit a fi greșit. 
Din numeroase țări au sosit, pe 
adresa Ministerului Educației, te
legrame în care se exprimă soli
daritatea cu profesorii demiși și 
se cere revocarea acestei măsuri. 
Una din aceste telegrame este 
semnată de 90 de profesori uni
versitari din Franța și Elveția, 
alte telegrame, semnate indivi
dual sau colectiv, au venit din 
S.U.A., Marea Britanic, Olanda, 
America de Sud. „La reluarea 
cursurilor — scrie „Le Nouvel 
Observateur" — se poate aștepta 
la o manifestare masivă de so
lidaritate și în universitățile spa
niole“.

I. RETEGAN

■D

Temeri la Ottawa

GRECIA. Atena a fost zilele trecute teatrul unor violente ciocniri intre partizanii lui Pa- 
pandreu și poliție. In fotografie: demonstranții au luat în stăpfnfre o mașină a poliției, pe 

care au avariat-o

antezia caricaturiștilor, spiritul caustic al publiciști
lor și al comentatorilor televiziunii canadiene sînt 
intens solicitate de la o vreme de o aprigă polemică. 
Obiectul ei — raportul Merchant-Heeney, privitor 
la relațiile dintre S.U.A. și Canada.

„Un fost ambasador american în CariSîla, Living- 
ton Merchant și un fost amabasador canadian în 
S.U.A., Arnold Heeney — scrie ziarul vest-german 
DIE WELT — au făcut o încercare de a împiedica 

pe viitor înrăutățirea relațiilor dintre cele două țări vecine“. Dar 
după cît se pare, rezultatul tentativei a fost cu totul altul decît 
cel scontat de autorii și inițiatorii ei. Raportul comun al celor doi 
diplomați nu a provocat în Canada decît reacții negative, expri
mate adesea în mod violent. Căci, deși propunerile cuprinse în 
raport preconizează strîngerea colaborării între cele două guverne, 
o lectură mai atentă evidențiază faptul că problemele atinse sînt 
departe de a facilita realizarea acestui obiectiv.

Una dintre aceste probleme o constituie criticile canadiene la 
adresa intervenției S.U.A. în Vietnam și în Republica Dominicană. 
Nu a fost dat uitării dezacordul americano-canadian în problema 
vietnameză, manifestat (în ciuda declarațiilor oficiale) încă în 
cursul întîlnirii „la nivel înalt“ de la Câmp David, dintre pre
ședintele Johnson și premierul canadian, Lester Pearson. Mai 
recent, răspunzînd probabil unei discrete solicitări americane, 
Pearson a declarat că guvernul său „nu are mei o intenție să 
acorde ajutor militar guvernului sud-vietnamez“. Fără s-o afirme 
în public, Canada a fost profund neliniștită și de intervenția 
militară a S.U.A. în Republica Dominicană. De aceea este 
lesne de înțeles că tocmai la aceste „neînțelegeri“ se referă sfa
turile adresate 
canadienilor de 
a se abține de la 
„criticile publice 
la adresa guver
nului american, 
atunci cînd este
vorba de chestiuni care nu afectează direct Canada“. Indignarea 
pe care a stîrnit-o această „provocare nediplomatică“, este așadar, 
pe deplin justificată, căci ea a fost de natură să lezeze mîndria 
națională a canadienilor.

Criticii raportului i-au reproșat totodată lui Heeney că reco
mandă Canadei să accepte situația de dependență politică față 
de S.U.A. Această formă de subordonare, denumită de adversarii 
ei drept „colonialism economic“ se manifestă în numeroase forme 
și ocazii. Unele dintre ele se reflectă în măsurile menite să îmbu
nătățească deficitul balanței de plăți a S.U.A., măsuri care afec
tează primejdios Canada, aflată și ea în fața unui deficit asemă
nător. „Cu greu se poate presupune — scrie NEUE ZURCHER 
ZEITUNG — că guvernul și cercurile economice din S.U.A. vor 
renunța la măsurile proprii pentru a cruța de griji țara vecină“. 
Chiar dacă unele acorduri economice bilaterale par la prima 
vedere reciproc avantajoase, în realitate de ele beneficiază numai 
S.U.A. Astfel este cazul acordului americano-canadian, prin care 
sînt desființate tarifele vamale la majoritatea tipurilor de automo
bile ; de avantajele acestui acord beneficiază în primul rînd com
paniile nord-americane „General Motors“ și „Ford".

Un exemplu tipic asupra bazelor pe care-și întemeiază S.U.A. 
relațiile cu vecinul din nord îl constituie și „colaborarea“ în 
exploatarea rezervelor de apă tot mai prețioase ale continentului 
nord-american. Deși în prezent ființează un plan americano- 
canadian referitor la exploatarea în comun a resurselor hidro
electrice ale fluviului Columbia, S.U.A. se străduiesc să extindă 
exploatarea apelor canadiene sub firma „continentalizării" lor. Dai 
deocamdată acest plan se lovește de opoziția canadienilor, care 
susțin că rezervele din lacurile lor constituie un bun național. 
Ministrul materiilor prime, Laing, a caracterizat disputa cu 
Statele Unite asupra acestei teme ca fiind : „cea mai mare pro
blemă a viitorului deceniu“. La Ottawa se consideră că apele 
canadiene ar reprezenta un atu deosebit de valoros, cu ajutorul 
căruia țara și-ar putea menține independența față de puternicul 
său vecin. Dar optimiștii sînt puțini. Majoritatea comentatorilor 
sînt mai sceptici și critică recomandările din raportul celor doi 
diplomați privind o colaborare mai strînsă între cele două țări. 
„Dată fiind marea disproporție de forțe dintre S.U.A. și Canada 
— scrie același NEUE ZURCHER ZEITUNG — există temerea 
că consultări mai intense între ele ar putea duce la accentuarea 
dependenței statului mai slab față de cel mai puternic, ceea ce, 
în cele din urmă, s-ar putea termina cu o unificare economică 
deplină, adică în practică ar echivala cu o anexare economică a 
Canadei de către Statele Unite“.

VICTOR URSU

R.P. UNGARĂ : Clădirea Parlamentului din Budapesta, văzută 
de pe malul opus al Dunării.

p rentierul rhodesian Smith se mal com
place încă în rolul politicianului șiret, 
care știe să se mențină undeva la grani
ța dintre teribilism și prudență. El nu s-a 
abătut nici cu o Iotă de Ia scopul pe care 
și l-a propus — acela de a permanentiza 
supremația minorității albe (220 000 lo
cuitori) asupra populației băștinașe 
(4 000 000 locuitori). Din cînd în cînd

însă a încercat să dea impresia că e dispus să ne
gocieze, că nu respinge un loc la masa tratativelor, 
in acest context se înscriu și convorbirile cu lon
dra asupra viitorului constituțional al Rhodesiei.

Numai că în prezent nimeni 
nu se mai așteaptă la vreun re
zultat pozitiv de pe urma lor. 
Smith a declarat dealtfel că răb
darea guvernului său „nu este 
nelimitată“, dînd a înțelege par
tenerilor britanici că el nu ad
mite decît acordarea unei inde
pendențe în condițiile actuale, 
cînd guvernul alb este singurul 
reprezentant al întregii populații, 
în caz contrar, unica alternativă 
luată în considerație la Salisbury 
este ruperea relațiilor cu Marea 
Britanie și declararea indepen
denței în mod unilateral.

Oricît de abil va fi manevrat 
Smith, pretențiile lui de „nego
ciator“ au dus totuși la tergiver
sarea deznodămîntului, la crea
rea unui fel de „stătu quo“ în 
condițiile căruia Smith amenin
ța cu declararea unilaterală a 
independenței, Wilson făcea de
clarații „moderate“, iar băștina

șii, cu mijloacele reduse pe care 
le aveau la dispoziție, se opu
neau. Aceasta a făcut ca cercu-

cunoscut că guvernul său „a a- 
doptat o serie de măsuri cu ca
racter confidențial" privind de
clararea independenței. în ace
lași timp, Smith a anunțat că au 
fost emise mandate de arestare 
împotriva a 35 de persoane a- 
flate „în libertate“ în lagărul de 
concentrare de la Gonakudzin- 
gwa ; printre aceștia se numără și 
Joshua Nkomo, cunoscut lider al 
populației de culoare din Rho
desia.

Poziția guvernului britanic este 
însă o capodoperă de ermetism. 
Luările de cuvînt ale reprezen
tanților Londrei cu privire la

și un guvern minoritar; guver
nul britanic va proceda la repre
salii dar nu va folosi forța.

în acest sens recenta declara
ție a ministrului britanic pentru 
relațiile cu Commonwealthul, Ar
thur Bottomley, constituie o a- 
devărată piesă antologică. El a 
spus: „Marea Britanie va con
sidera declararea în mod unila
teral a independenței Rhodesiei 
ca nelegală și va rupe relațiile 
diplomatice cu guvernul care o 
va proclama“ dar guvernul de 
la Londra „ar putea să nu insis
te asupra acordării puterii ma
jorității populației africane ca o

tru luarea unor măsuri eficace. 
Făcîndu-se ecoul cercurilor 
guvernamentale, ziarul nige
rian „MORNING POST“ scria 
că „a sosit timpul pentru 
acțiuni ferme și decisive — sin
gurul lucru care ar putea fi în
țeles de premierul Smith“. Tot
odată ziarul cerea convocarea 
unei sesiuni extraordinare a 
Consiliului Ministerial al Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.), 
care să examineze problema rho
desiană. în același sens s-a pro
nunțat de asemenea Joseph Mu- 
rumbi, ministrul afacerilor ex
terne din Kenya și totodată

Rhodesienii doresc o independență reală
rile de extremă dreapta din Rho
desia să-i reproșeze lui Smith 
că tărăgănează lucrurile, că „nu 
manifestă suficientă fermitate“ 
proclamînd imediat independen
ța. Pentru a nu apărea în ochii 
acestor extremiști (din rîndul că
rora face și el parte) drept un 
„capitulard“, riscînd să fie înlă
turat de la conducerea guvernu
lui, premierul rhodesian s-a 
grăbit să dea asigurări că nu 
profesează nici un fel de libera
lism. Zilele trecute el a făcut

Rhodesia au preciziunea oracolu
lui de la Delfi, franchețea pri
virii lui Buda-Saki-Muni și ex
presivitatea sfinților din pictu
rile bizantine. Formula generală 
a silogismului britanic referitoi 
la Rhodesia este următoarea • 
Marea Britanie nici nu se gîn- 
dește să aprobe o independență 
rhodesiană în condițiile unui 
guvern minoritar, dar dacă există 
premise să se formeze ulterior 
un guvern al majorității, atunci, 
la rigoare, ar putea să accepte

condiție pentru proclamarea in
dependenței dacă vor exista ga
ranții că Rhodesia se va îndrep
ta în viitor spre acest țel“. După 
astfel de precizări oricine își 
poate pune întrebarea : adică 
ce a vrut să spună Bottomley și, 
la urma urmelor, care este pozi
ția Angliei în problema rhode
siană ?.

Criticînd poziția Londrei, pe 
care o califică drept „ambiguă“ 
și „duplicitară“, numeroși condu
cători africani se pronunță pen-

și președintele în funcție 
al Consiliului Ministerial al 
O.U.A. „Libertatea africanilor 
nu poate fi cucerită nu
mai prin rezoluții care nu sînt 
respectate“, a declarat el. Mu- 
rumbi a afirmat că majoritatea 
țărilor africane sînt gata să par
ticipe la măsuri de represalii îm
potriva guvernului rasist al 
lui Smith în cazul cînd 
acesta își va pune în prac
tică planul de proclamare 
unilaterală a independenței. Deși

Smith sfidează orice aluzie la un 
viitor boicot african și chiar mai 
larg (al Angliei și al întregului 
Commonwealth), afirmînd că are 
suficient sprijin extern ca să facă 
față situației, se pare că toc
mai perspectiva unor represalii 
economice solidare l-a ținut pînă 
în prezent în frîu pe primul mi
nistru de la Salisbury.

în același timp, Smith se teme 
de riposta populației de culoare 
din țară. Conducători ai parti
delor politice ale populației băș
tinașe au avertizat că proclama- 
tea de către Smith a indepen
denței în condițiile actuale, cînd 
la conducere se află un guvern 
rasist, ar declanșa în țară o miș
care insurecțională de masă și ar 
duce probabil la crearea unui 
guvern rhodesian în exil, care ar 
fi recunoscut și sprijinit de un 
mare număr de țări.

Deși Smith s-a remarcat de
seori prin gesturi sfidătoare și 
insolente, în cercurile politice a- 
fricane se consideră că nu e încă 
tîrziu pentru a se impune rezol
varea problemei Rhodesiei în 
spirit democratic, prin acordarea 
independenței țării după ce se 
va fi constituit un guvern care 
să reprezinte interesele ponorului, 
în condițiile deplinei egalități în 
drepturi a tutui or cetățenilor. 
Numai astfel rhodesienii vor ob
ține o independență reală.
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