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Cum se asigură eficientă 
maximă investițiilor?
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LABORATORUL UZINAL-
AVANPOST AL ȘTIINȚEIINGINERUL-UN putea rezolva „peste noapte* problema ■ 

atit de importantă a perfecționării acti- | 
vității de cercetare științifică in viața 
uzinelor T 1PASIONAT CERCETĂTOR Răspundere colectivă: 
perfecționarea tehnologiei

I

Se mai lntimplă... Elevul din 
fotografie nu a reușit sa 
dea un răspuns corespunză
tor. Colega sa li dă „un 
exemplu concret'. (Clasa a 
IX-a C a Liceului „Nicolae

Bălcescu" din Craiova

Poto: S. VIOREL

Gata pentru lucrările
agricole de primăvară

Laboratoarele uzinale se pregătesc în 
sfîrșit sa părăsească anonimatul unor 
activități rutiniere și deseori mediocre, 
transformîndu-se în veritabile centre de 
cercetare științifică. O cercetare cu un 
direcționat caracter aplicativ, în stare să 
răspundă sarcinilor imediate și de per
spectivă ale uzinelor, iniluențind în e- 
gală măsură proiectarea (și reproiecta- 
rea) perfecționată a produselor, moder
nizarea tehnologiilor, folosirea cores
punzătoare a utilajelor. Problemă, însă, 
foarte evidentă și simplă în faza enun
țărilor teoretice, intenționale, se dove
dește mult mai complexă în viața și 
practica de fiecare zi a uzinelor.

Laboratoarele au avut și pînă azi un 
plan de activitate încărcat. Un plan care 
nu depășea, este drept, îndeplinirea unor 
probe mai mult sau mai puțin funcționale, 
vizînd îndeplinirea exactă a proceselor

A intrat în funcțiune

0 NOUĂ FABRICĂ

DE APĂRATAJ DE ÎNALTĂ

TENSIUNE
fabrică de 

de înaltă 
de la Cra-

Noua 
aparataj 
tensiune 
iova, cea mai mare
unitate producătoa
re de aparataj elec
tric a 
noastre 
nice, a 
țial în 
Miercuri 
aici procesul de pro
ducție în cadrul li
niilor de montaj, ca
re vor fabrica trans
formatori de măsură, 
aparataj electric de 
medie tensiune, apa-

industriei 
electroteh- 

intrat par- 
funcțiune. 

a început

rataj de comandă și 
pornire.

în cele 5 hale ale 
noii fabrici vor mai 
fi produse celule 
prefabricate folosite 
în comanda electrică 
de la distanță, între
rupătoare de înaltă 
tensiune, aparataj de 
pornire pentru mași
nile electrice rotati
ve, precum și o mare 
gamă de aparataj de 
măsură șl control.

(Agerpres)

tehnologice și confirmind, în ultimă in
stanță, calitatea producției. Dar toate a- 
ceste analize fizice, chimice ori metalo- 
grafice (în cazul unei întreprinderi me
talurgice) ; tot acest sistem de verificare 
prin sondaj a calității produselor cît și a 
materialelor care intră în procesul de fa
bricație ; toată această activitate labori
oasă de eliberare a mii, sute de mii și 
milioane de buletine de analiză și încer
cări la cererea serviciului C.T.C. cît și a 
diferitelor secții direct productive, va ră- 
mîne și pe viitor în zona de atribuții cu
rente, și mai ales indispensabile, ale la
boratorului uzinal... Că un mic grup de 
ingineri și tehnicieni ar putea fi desprins 
de la aceste îndatoriri imediate (dar evi
dent importante) și afectat cercetării ? 
Dar se rezolvă în telul acesta problema 
transformării laboratorului uzinal într-un 
veritabil nucleu al activității de cercetare 
în cadrul uzinei ? Nu ar fi o naivitate, 
oare, să credem că simpla modificare a 
regulamentului intern de funcționare a 
laboratoarelor și stabilirea unor noi atri
buții, mai ample, pentru personalul teh- 
nico-ingineresc al acestor laboratoare ar

La Uzinele „23 August' din București 
lucrează cîteva sute de ingineri. In labo
ratorul central al uzinei doar 20. Conclu
ziile — cum ne demonstrează pe bund 
dreptate inginerul cercetător Dumitru 
Mîntulescu — se impun de Ia sine: 
Intensificarea activității de cercetare în
seamnă, în primul rînd, antrenarea în 
această activitate a celor cîteva sute de 
cadre inginerești, adică a întregului po
tențial creator, specializat, al uzinei. Nu 
numai a celor 20! $i nu intîmplător con
ducerea uzinei a prevăzut de la bun în
ceput ca grupa de studii și cercetări teh
nologice creată recent in cadrul labora
torului central să colaboreze activ cu 
sectoarele de concepție cît și cu diferi
tele secții ale uzinei. Perfect forarea pro
ceselor tehnologice existente, asimilarea 
unor metode noi și, in general, ridicarea 
calității produselor nu poate fi decit o 
sarcină colectivă.

Același răspuns 11 primim și de la in
ginerul Ion Răduț, inginer șef Ia sectorul 
de locomotive: îmbunătățirea activității

I S.M.T. Castelu, 23 
August, Pantelimon,
Mircea Vodă, Tulcea 
au terminat repara
țiile la toate tractoa
rele și mașinile agri- 

') care vor fi fo
losite în campania de 
primăvară în regiunea

Reparații- 
executate

Ing. DORIT. DORIAN

(Continuare In pag. a V-a)
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Dobrogea. 
le au fost 
pînă acum în propor
ție de peste 85 la 
sută și la celelalte 
S.M.T. din regiune. 
In ultimele zile pre
gătirile pentru apro
piata campanie agri-

colă s-au intensificat 
și în alte direcții. 
Cooperativele agrico
le au condiționat a- 
proape 2/3 din în
treaga cantitate de 
sămînță de orz, ovăz, 
mazăre, fasole, măză- 
riche, borceag etc.

ÎN „STUDIOUL ARTISTULUI AMATOR" 
SE STUDIAZĂ„ARTA DE AMERITAAPLAUZE"

Noul centru al orașului Suceava

ECONOMII DE „AUR VERDE"

Spectacolele brigăzilor artistice 
de agitație au devenit de multi 
ani un gen de artă deosebit de 
Îndrăgită de locuitorii satelor do
brogene. Prin ele, artiștii amatori 
al celor peste 300 de brigăzi care 
activează In cadrul așezămintelor 
culturale din această parte a țării 
cintă bucuria și satisfacția muncii 
de pe ogoare, satirizează anumite 
neajunsuri ale activității cotidiene. 
Inspirate din faptele de viață ale 
localităților respective, textele a- 
cestor spectacole își găsesc aproa
pe In exclusivitate autori locali 
din rlndul tinerilor intelectuali ai 
satelor și ai tinerilor cooperatori 
care formează colective de creație 
ce activează în cenacluri sătești. 
Asemenea colective de creație cu 
o activitate bogată întîlneștl la 
Murfatlar, Ia Seimeni și in multe 
alte părți ale regiunii.

Exigențele față de textele bri
găzilor, de calitatea spectacolelor 
au sporit și, se observă adesea că 
spectacolele prezintă în mod sche
matic conținutul bogat de fapte pe 
care-1 reflectă. Uneori, din dorința 
de a-i convinge pe cei din sală de 
un anpme adevăr, textele sînt în
cărcate de cifre ca o dare de sea
mă, altădată, din necunoașterea 
cerințelor genului, monotone. Din 
dorința de a ridica pe o nouă 
treaptă spectacolele brigăzilor de 
agitafie a luat iiință anul trecut 
la Constanța studioul artistului a- 
mator pe lingă casa regională a 
creației populare. Membrii studio
ului sînt absolut toți instructorii 
brigăzilor artistice de pe lingă că
minele culturale, casele de cultură 
și cluburile din localitățile regiu
nii iar activitatea acestuia se des-

„ VALEA

VACANTELOR"

e ani de zile, 
succesele obți
nute de coope
rativa agricolă 
din Piscu Ve
chi, raionul Ca
lafat — atît în 
ceea ce pri
vește sporirea

efectivelor de animale și 
îmbunătățirea rasei lor, cît și 
în creșterea producțiilor — o 
mențin în fruntea celorlalte 
cooperative agricole din raion, 
transformînd-o într-un pro
motor al experienței înaintate. 
In anul de curînd încheiat, 
bilanțul e deosebit: 2123 litri 
lapte de la fiecare vacă fu
rajată, aproape șase sute porci 
grași livrați pe bază de con
tract, trei kilograme lînă de la 
fiecare oaie și... mai bine de 
1500 000 lei venit din zooteh
nie.

Pășind în noul cincinal, 
dezbătînd proiectul de sta
tut al cooperativei agricole 
de producție, țăranii coopera
tori din Piscu Vechi nu par a 
mai fi mulțumiți cu bilanțu
rile de pînă acum. Doresc ca 
sectorul lor zootehnic să de
vină o sursă de mai mari ve

nituri. Acesta a fost una din 
importantele hotărîri ale adu
nării generale a cooperatorilor. 
Dar cum? Pe ce căi? Un 
răspuns Ia aceste întrebări au 
urmărit a da și tinerii uteciști. 
„Am studiat cu atenție fiecare 
aspect al problemei — arăta 
Ștefan Stăn&rîngă, secretarul 
organizației de tineret din zoo
tehnie. Am pornit o analiză 
concretă : oameni buni avem 
în zootehnie ? — da, toți cu 
vechime, crescuți și educați în 
sectorul nostru ; construcții ?
— palate nu altceva, cu apă 
înăuntru, electrificate, căldu- 
rose ; animale ? — ce să spun, 
numai din rase extra; fu
raje ?... E, aici e aici, ne-am 
zis noi. Cu furajarea pățim tot 
buclucul. Toamna, la cubaj, 
la cîntărire ne ieșea potrivit
— într-o parte excedent, în 
alta cîteva zeci de kilograme
— pe animal — în minus. 
Spre primăvară, însă, ajun
geam la deficit. Ce puteam 
face în astfel de cazuri ? „Ui
tam" de producții, strîngeam 
șurubul și, o lună-două, ra
țiile se reduceau numai la 
cele de întreținere.

Am discutat acest aspect în

multe ședințe de organizație 
întrucît majoritatea îngrijito
rilor o formăm noi, tinerii. Să 
folosim cîntarul și în furaje- 
rie, nu numai la grajd — a ve
nit cu ideea Mihai Berceanu. 
De ce ? întrucît oricare dintre 
noi e interesat ca rația să a- 
jungă în întregime în gura 
animalului; pentru aceasta 
fiind în stare să facă orice ca 
pe drum să nu se mai piardă 
nici un gram de fîn, coceni 
sau alt furaj. Așa că, distribu- 
indu-se totul cu cîntarul încă 
din furaj erie se păstrează in
tact excedentul sau deficitul 
din toamnă pînă în primăvară, 
consumul fiind coordonat cu 
existentul".

O dată emisă, ideea a prins 
repede viață. Toamna i-a gă
sit pe cei din Piscu Vechi cu 
multe din neajunsurile sesiza
te anii trecuți rezolvate. Fu- 
rajeria e acum împrejmuită, 
la poarta principală e instala
tă o basculă de capacitate 
mică ; șase căruțe au fost spe
cial pregătite pentru transpor
tul furajelor ; a fost bine pusă 
la punct camera de preparare 
a furajelor. Așadar, s-a făcut 
un pas înainte, gospodăresc,

• Cînd distribui furajele cu cîntarul 
nu înseamnă că ești zgîrcit, ci 
foarte bun gospodar

• O idee care mărește zilnic rezerva 
de furaje cu 1800 — 2000 kg 
coceni și melasă

dar nu unicul. Nu demult, tî- 
nărul Mihail Neață a venit la 
secretarul comitetului U.T.C. 
să se consulte într-o problemă 
aparte, legată tot de folosirea 
furajelor. „Trecui azi pe la 
grajdurile de vaci și văzui un 
lucru ce mă puse pe gînduri. 
Căruțe întregi de coceni to- 
cați și în amestec cu melasă 
sînt scoase din iesle și arun
cate. Animalele, știu eu din ce 
motive, nu le mîncaseră în 
timpul nopții? Am vorbit și cu

Dumitru Mitroi, știți care ?.. 
Mulgătorul. El mi-a spus că 
în fiecare zi tot atîtea furaje 
se scot la platforma de gunoi. 
Ce ar fi dacă acest furaj l-am 
da în hrana oilor?"

„Furaj aruncat de la ferma 
de vaci, dat în hrana oilor !... 
Ar fi o idee. Dar l-or folosi ? 
Să încercăm !“. Și au încercat.

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a V-a)

fășoară bilunar. Programul cuprin
de în mod variabil prezentări de 
spectacole metodice pe baza căro
ra se poartă discuții, schimburi de 
experiență în cadrul cărora sînt 
invitate să participe formații frun
tașe, lecții de specialitate despre 
acest gen de artă, prezentate de 
regizori de la Teatrul de stat din 
Constanța și de artiști profesio
niști etc.

In stagiunea trecută, de pildă, 
printre oaspeții studioului artistu
lui amator din Constanța au fost 
brigada artistică de agitație a că
minului cultural din Bolintinul din 
Vale, regiunea București, care a 
obținut premiul II pe țară la cel 
de al șaptelea concurs al artiștilor 
amatori, brigada Casei de cultură 
Grivița Roșie, de asemenea, lau
reată a aceluiași concurs și alte 
formații invitate să-și împărtășeas
că experiența și „secretele" succe
selor artistice. Altădată, artiștii 
profesioniști ai secției de estradă 
a teatrului constănțean au prezen
tat în fața membrilor studioului 
lecții-spectacol. Programul noii 
stagiuni a început cu un ciclu de 
lecții teoretice ținute de artiștii 
profesioniști și exemplificate cu 
fragmente din spectacolele unor 
brigăzi sau cu imprimări pe banda 
de magnetofon. Dintre „lecțiile" 
ținute pînă acum amintim citeva

GEORGE MIHAESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Din cei aproape 
8 000 de studenți — 
cu rezultate bune și 
foarte bune la învăță
tură — care își petrec 
în aceste zile vacanța 
în tabere și în tabere 
alpine aproape jumă
tate se află pe Valea 
Prahovei. Alți 3 500 
de studenți sînt găz- 
duiți în taberele alpi
ne organizate în peste 
30 de cabane din țară. 
Cei mai mulți se află 
în Bucegi. Aici, în Va
lea Vacanțelor — de
numită astfel în limbaj 
studențesc — pe zeci 
de cărări șerpuite spre 
vîrfuri, prin întinde
rea albă a zăpezii, am 
fost în aceste zile oas
petele studenților.

Predeal... La Clăbu- 
cet, sau în Poiana de 
la Trei Brazi, pretutin
deni unde schiurile 
pot rămîne prinse și 
de tălpile începători
lor, domnește anima
ție.

Un prim interlocutor, 
studenta Rodica Gio- 
san din anul IV al 
Facultății de chimie 
din București: ^Prime
le zile petrecute aici 
au fost minunate. Un 
bogat program de ac
tivitate — la club, ex
cursii, dans — ne so
licită atractiv in fie
care zi. Mă aflu pen
tru prima dată intr-o 
tabără studențească și 
impresiile sint cu atit 
mai vii. Sper ca zilele 
următoare să fie la fel 
de plăcute". Că va fi 
și de acum înainte la 
fel, ne-au spus-o toți 
studenții cu care am 
stat de vorbă. Ne-au 
afirmat-o cu certitudi
ne și studentul etiopi
an Yihune Kebede de 
la Institutul de petrol, 
gaze și geologie din 
București. „Mă aflu 
pentru a doua oară la

Predeal. O vacanță cu 
colegii români, într-un 
peisaj de iarnă incin- 
tător, este întotdeauna 
plăcută și am aștep
tat-o cu nerăbdare. 
Este încă un prilej de 
a ne cunoaște mai 
bine, de a lega prie
tenii". De altfel varie
tatea activităților din 
programul fiecărei zile 
— audiții, seri de 
dans, concursuri de 
schi și săniuțe, itine- 
rariile tentante ale 
excursiilor la Peleș, 
Poiana Brașov, la 
Bran, un concurs „Cine 
știe, cîștigă" pe teme 
turistice — tinerețea 
și exuberanța, carac
teristic studențești, 
a celor care străbat 
în aceste zile străzile 
și împrejurimile Pre
dealului, sînt argur 
mente convingătoare.

Iată-ne după 20 km 
cu trenul, în Sinaia. 
La celălalt capăt al 
Văii Vacanțelor. Un 
scurt urcuș, și am a- 
juns la vilele de pe 
Furnica printre cei 
900 de studenți aflați 
la odihnă. „Cel mai 
mult atrag excursiile. 
N-am pierdut pînă a- 
cum nici una dintre 
cele organizate — la 
Castelul Peleș, Piscul 
Ciinelui, Poiana Stinii 
și le aștept cu nerăb
dare pe celelalte. N-am 
fost pînă acum decit 
în munții Moldovei. 
Vestiții Bucegi nu-i 
știu decit din ilustra
te" — spunea lose fina 
Șchiopu din anul I al 
Facultății de limbă și 
literatură română. A- 
ceeași febrilă nerăbda
re ne-au mărturisit-o 
Gheorglie Nicolae și 
Ciucă Cornel, studenți 
la Institutul politehnic 
,,Gh. Gheorghiu-Dej*, 
Suitariu Mircea și Sta- 
matiu Ioana de la In

stitutul de construcții 
din București. Pe că
rările muntelui, spre 
Cota 1 500 și Vîrful cu 
Dor, la Poiana Brașov, 
Timiș, Peleș și Clăbu- 
cet ei se vor întîlni cu 
alte sute de colegi 
porniți în drumeție de 
la Pîrîul Rece, Bușteni 
și Predeal sau din ta
berele alpine de la 
Babele, Piatra Arsă, 
Padina, Peștera și 
Poiana Secuilor. Pe a- 
ceste itinerarii, ca de 
altfel în întreaga suită 
de activități, cîteva 
zeci de „reporteri vo
luntari" din rîndul 
studenților îi vor în
soți pe colegii lor cu 
carnetul în mină într-o 
adevărată vînătoare 
de subiecte pentru re
portaje. Fiecare dintre 
ei dorește să cîștige 
laurii de autor al „ce
lui mai bun reportaj 
de vacanță* — con
curs organizat în ta
bără. Ce va constitui 
miezul celui mai bun 
reportaj ? Poate un e- 
veniment inedit al u- 
nei excursii, poate 
concursul „Recunoaș
teți melodia ?“ sau 
spectacolele artistice 
date de studenții ta
berei din Sinaia, poa
te concursurile de dan
suri ți soliști vocali 
sau clipele emoționan
te ale sărbătoririi co
legilor care își ani
versează ziua de naș
tere în vacanță. In 
căutarea subiectului 
„reporterii* sînt pretu
tindeni prezenți înre- 
gistrînd fiecare mo
ment semnificativ al 
acestor zile de bucu
rie trăite în Valea Va
canțelor. Poate cele 
mai izbutite „reporta
je* își vor afla după 
premiere și destinația 
ziarului nostru.

ION TRONAC



33 de ani de la eroicele lupte muncitorești
din ianuarie februarie 1933

Lupta maselor populare din 
România împotriva politicii 
antipopulare a guvernului na- 
țional-țărănesc, a noului atac 
întreprins de acesta la înce
putul anului 1933 prin aplica
rea celei de a treia „curbe de 
sacrificiu", a luat o amploare 
deosebită în lunile ianuarie- 
februarie 
„curbelor 
concedierilor, 
salarii, 
contra maselor muncitoare și 
a organizațiilor acestora, s-au 
ridicat cu hotărîre la luptă 
muncitorii și, alături de ei, 
funcționarii, intelectualii, mi
cii meseriași și micii între
prinzători, țăranii și alte ca
tegorii și pături sociale lovite 
în interesele lor de consecin
țele dezastruoase ale crizei 
economice din 1929—1933.

Deosebit de combative au 
fost acțiunile muncitorești în 
care pe baza unei platforme

de revendicări comune au in
trat în luptă în front unic co
muniști, social-democrațî, «o- 
cialiști-independenți, membri 
ai altor partide și organizații, 
ori muncitori neorganizați.

februarie 1933. Ca momente ție deosebită a avut-o* greva 
importante în șirul de lupte ceferiștilor de la — ■■■■■ 
purtate de ceferiști și petro
liști în acel timp s-au înscris 
grevele ceferiștilor de la 
„Grivița" din 28 și 31 ianua-

ț „Grivița" 
din 2 februarie 1933, semna
lul declanșării unor puter
nice acțiuni greviste și de
monstrative în alte centre ale

1933. Împotriva 
de sacrificiu", a 

’, a reducerii de 
a terorii dezlănțuite

EROISM
MUNCITORESC

In cadrul marilor bătălii 
de clasă ale proletariatului 
din România, organizate și 
conduse de partidul comunist, 
un loc de seamă l-au ocupat 
eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din ianuarie-

rie, grevele și demonstrațiile 
care au avut loc la rafinăriile 
„Astra Română" (30 ianuarie 
1933), „Româno-americană" (1 
Februarie 1933) din Ploiești 
și la alte întreprinderi din 
Valea Prahovei. O semnifica-

In foto-montaj : articol publi
cat in „Scinteia’ din 15—28 
februarie 1933 intitulat „Eroica 
luptă a celeriștilor din Bucu
rești'i articol publicat in ziarul 
„Dimineața’ intitulat „Grave 
turburări la Ploiești' (despre 
luptele muncitorilor petroliști).

In fotografia din 
muncitorii adunafi in 
Atelierelor Grivița in 
grevei (15 februarie).

In fotografia de jos :

mijloc : 
curtea 
timpul

Cordon
• r«’'. '
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... ........
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i
de jandarmi postat la Ateliere
le C.F.R. Grivița pentru a izo
la muncitorii greviști de ma
sele de oameni ai muncii adu
nafi In jurul atelierelor.

sublinia că li
teratura noastră 
s-a dezvoltat — 
încă de la înce
puturile ei, de 
la Psaltirea lui 
Dosoftei, de la 
psalmii săi în 
versul poeziei

noastre populare și cu ima
gini din lumea ei, și de la 
O samă de cuvinte a lui Ion
Neculce, primele pagini de 
proză literară românească — ca 
tematică în cea mai strînsă 
legătură cu bogatul nostru 
tezaur folcloric — însemnează 
a spune încă o dată un adevăr 
cunoscut de noi toti, încă din 
școală. A reaminti că și astăzi 
această legătură nu trebuie să 
fie uitată și că ea trebuie să 
continue a deveni faptă lite
rară, însemnează iarăși a re
peta un act de necesară grijă 
față de propriul destin al li
teraturii noastre. îndemnul
tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu „de a merge la izvor, nu 
la ulcior", a răsunat — eu re
zonanta lui lapidară —■ în con
științele scriitorilor noștri, ca 
și în inimile cititorilor lor. 

în arta oricărui popor din 
lume schimburile necontenite 
dintre creația populară și cea 
cultă sînt un fapt consemnat 
de orice istorie a artelor. Ar
ta cultă și cea populară cresc 
pretutindeni într-o strînsă în
trepătrundere, firească și ine
vitabilă, ambele fiind creații 
ale unor oameni din același 
popor, într-un domeniu co
mun al activității spirituale a 
acestui popor. După cum cre
ația cultă nu a putut crește 
nicăieri înaltă cînd și-a 
smuls rădăcinile din solul nu-
tritor al creației populare — 
sub sancțiunea ineluctabilă a 
renunțării la viață și mai ales 
la durată, cum s-a întîmplăt 
totdeauna cu artiștii care au 
căzut victime ale unor trecă
toare vîntuti de modă venite 
din alte părți — nici creația 
populară n-a fost niciodată o

realitate încremenită, închisă 
în primitivitatea ei, cum au 
crezut pe vremuri unii folclo
riști. Ca în splendida imagine 
simbolică a fîntînilor care îm
podobesc piețele Romei, (fîn- 
tîni care primesc și dau în a- 
celași timp în cupele lor de 
piatră suprapuse, apa ce se 
revarsă în necontenită miș
care din creștetul lor) — ar
ta populară și cea cultă și-au 
comunicat întotdeauna — în 
modalitățile și cu intensită
țile specifice fiecărei epoci is
torice — experiențele, temele 
și realizările. Dimensiunile in
terioare ale acestui raport di
feră însă de la popor la po
por. Spre deosebire de multe 
dintre popoarele occidentale 
•— la care, încă de secole, li
teratura populară a primit 
mai mult de la literatura cul
tă decît i-a dăruit ea acesteia 
— la noi folclorul a receptat 
Incomparabil mai puțin de
cît a dat el creației culte.

Este un adevăr deci că li
teratura cultă românească 
datorează incomparabil mai 
mult folclorului nostru decît 
sclipirile care au pătruns de 
la ea spre el. Știm aceasta 
iarăși cu toții și Tudor Vianu 
a făcut o remarcabilă analiză 
a acestui aspect, în studiul 
său Asupra caracterelor spe
cifice ale literaturii române. 
Cînd însă e vorba să ne dăm 
seama ce a luat și cum a luat 
literatura noastră modernă — 
în diversele ei epoci de creș
tere — din substanțele nutri
tive ale sevelor folclorice, în
țelegerea noastră nu mai e 
atît de clară. Ne dăm mai 
puțin seama, și astăzi în
că, de faptul că acest ce 
și acest acum au diferit 
de la epocă la epocă, de 
la un curent literar la altul și 
chiar de la scriitor la scriitor. 
Dacă nu s-ar fi întîmplăt ast
fel, literatura noastră moder
nă ar fi fost o imensă Cîmpie 
monotonă, in care mersul fi
ber șl propriu al individuali

țării, la Iași, Cluj, Pașcani, 
Galați, Oradea, Timișoara, 
etc. Eroica luptă a demon
strat înaltul nivel de comba
tivitate al muncitorilor cefe
riști, unitatea de acțiune a 
comuniștilor, social-democra- 
ților, socialiștilor-indepen- 
denți și a tuturor lucrătorilor, 
organizați și neorganizați, 
care lucrau la atelierele „Gri
vița". In sprijinul luptei cefe
riștilor s-au ridicat într-o largă 
mișcare de solidaritate ma
sele populare din întreaga

țară. De aici profundul ca
racter popular al luptelor de 
la „Grivița" din 15—16 februa
rie 1933.

Acest val de lupte a culmi
nat cu puternica ridicare la 
grevă a celor 8 000 de fero
viari de la atelierele C.F.R. 
„Grivița" din 15—16 februarie 
1933.

Privite în ansamblul lor și 
în perspectiva istorică, eroi
cele lupte duse de muncitorii 
ceferiști și petroliști din ia- 
nuarie-februarie 1933 au re
prezentat un moment de sea
mă în viața Partidului co
munist, au determinai crește
rea considerabilă a influenței 
politice și ideologice a parti
dului în mase. Aceste eveni
mente au îmbogățit experien
ța partidului clasei muncitoa
re cu privire la făurirea fron
tului unic proletar, la 
rea celor mai adecvate 
și metode de luptă.

Prezentăm cîteva 
mente privind desfășurarea 
luptelor muncitorilor ceferiști 
și petroliști din ianuarie-fe- 
bruarie 1933.

folosi- 
forme

docu-

VICTORIA MARINESCU
ION TOACĂ

■... ■■—ii ii i ——il«
STELIAN HORAȚIU din 

Slatina, regiunea Argeș, ne în
treabă care sînt coproducțiile 
cinematografice ale studiouri
lor românești realizate pînă în 
prezent și care sînt autorii o- 
perelor literare după care au 
fost făcute filmele respective.

Giusseppe de Santis, Christian 
Jacques, etc.

ln sala de concert a Radioteleviziunii bucureștene

i Cinematografe
0 TOM JONES

i rulează la Patria
8,45; 11,15; 13,45;

‘ 19; 21,30), Flamura
110; 12,30; 15,30; 18;

DEPĂȘIREA
___  o aniTtvn 1

(orels 
16,15; 
(orele 

20,30).
; — Completare

Și acum puțină gimnastică 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Fes
tival (orele 9; 11,30; 13,45» 

_ 16,15; 18,45; 21,15).I ȘAH LA REGE — Completare 
— Adam și Eva în Fiat

rulează la Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Victo
ria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,ÎS; 20,30).

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR — Com
pletare — Băiatul și furtuna 

culează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
30,45^

STEAUA BALETULUI — 
Completare — Cucerirea 
timpului

rulează la București (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 17; 19;
21), Grivița (orele 10; 12;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Modern (orele 10; 12; 14,30» 
16,30; 18,30; 20,30).
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Colpi, film distins
L --------------------I Cannes, ediția 1963 (coproducție 
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Inariul, după care se realizează fil
mul, îi aparține lui Francisc Mun
teanu și scriitorului sovietic Gh.

I
i

Dovada prestigiului cucerit de 
cinematografia românească din
colo de hotarele țării (atestat de 
premiul la Cannes obținut de 
Gopo, premiul pentru regie la 
Cannes al lui Liviu Ciulei, im
portante distincții la festivalurile 
de la Moscova, Karlovy-Vary, 
Mar del Plata, Tours etc.), o con
stituie fără îndoială și repetatele 
cereri ale unor cinematografii cu 
tradiție de a realiza coproducții 
în compania studiourilor româ
nești. Începutul s-a făcut în urmă 
cu mai bine de 10 ani prin invi
tarea în studiourile noastre a u- 
nor regizori străini. Astfel, după 
cum se știe, cunoscutul regizor 
francez Louis Daquin a realizat 
.Ciulinii Bărăganului1' după ro- 

l cu același titlu de Panait 
Istrati, iar colegul său Marc Mau- 
ret a ecranizat piesa lui Horia 

i, „Citadela sfărîmată". 
Prima coproducție a studiourilor 
românești a fost însă cea mate- 

i prin filmul „Codin'" (tot 
după o cunoscută carte a lui Pa- 

regia lui Henry 
i cu un premiu 

la festivalul internațional de la

Henry Colpi a terminat filmă
rile la cea de a doua coproduc
ție cinematografică româno-fran- 

t nume'", după 
piesa cu același titlu a lui Mihail 
Sebastian.

Un clasic al cinematografului 
mondial, cunoscutul regizor Reni 
Clair semnează și el o coproduc
ție cu studiourile românești. Este 
vorba de „Serbările galante" a 
cărei premieră pariziană a avut 
loc în decembrie 1965, film pe 
care 
zile 
altă 
fază 
filmul „Tunelul' 
Francisc Munteanu ce marchea
ză începutul colaborării cinema- 

t româno-sovietice. See-

îl vom vedea peste cîteva 
și pe ecranele noastre. O 
coproducție se află într-o 
înaintată. Este vorba de 

l" în regia lui

Vladimov. Pentru viitorul apro
piat se profilează noi coproduc
ții care vor avea la direcția ar
tistică regizori de prestigiu ca

MARGA BÎRCĂ din Cluj 
și un grup de elevi ai clasei 
a X-a C de la Liceul „Ion 
Slavici" din Panciu ne întrea
bă de ce critica cinematogra
fică a fost atît de categorică 
față de filmul ’ 
Hercule" care lor le-a

.Muncile lui 
plăcut.

parțial 
opinia

Dezacordul total sau 
care apare uneori între 
cronicarilor de cinema și o parte 
a 
0

publicului spectator nu este 
noutate. Dincolo de particula-

Desigur, nu putem trece la index 
toate filmele mamut sau, cum li 
se mai spun în limbaj publici
tar, „superproducții". Reluînd le
gende sau evenimente din istoria 
omenirii, unele din aceste filme 
reușesc să creeze un tablou vi
vant al obiceiurilor de epocă, al 
evenimentelor ce au dinamizat un 
secol sau altul, evocînd figuri de 
eroi legendari etc. Critica cine
matografică de la noi a intervenit 
însă adeseori cu ascuțime asu
pra lipsei de discernămînt în a- 
chiziționarea unor superproducții 
de factură submediocră, din ace
lea pe care de obicei săptămîna-

Dialog

despre filme
ritățile afective individuale ale 
spectatorului sau cronicarului, in
tervin totuși criteriile de valoare 
și profesionalitate cinematografi
că. Cinematograful este, după cum 
se știe, o artă. Adevăr de nimeni 
contestat. Cu toate acestea e- 
xistă în findurile unor spectatori 
prejudecată că pentru a te cul
tiva și emoționa mergi la teatru, 
operă sau concert simfonic, iar 
cînd vrei să te distrezi mer'gi la 
cinematograf. E adevărat, în pro
ducția mondială de filme pre
cumpănesc peliculele lejere, ade
vărate antinevralgice și deconec
tante nervoase, comedii și come
dioare, parodii sau superproduc
ții fastidioase și costisitoare ce 
etalează pe generic vedete, de
coruri și costume luxoase. Filmele 
din categoria atractivă sînt nece
sare în primul rînd pentru că ne 
amuză. „Ridendo castigat mores", 
(rîsul îndreaptă moravurile) spu
neau latinii. Iar dacă rîsul are și 
o țintă educativă atunci ne putem 
declara pe deplin satisfăcuți. Fil
mul „Muncile lui Hercule" nu 
intră însă în categoria filmelor 
amuzante. El își propune să fie 
o ambițioasă superproducție isto
rică. Această categorie de pelicu
le presa occidentală le definește
plastic „filme mamut", pentru că .. naj văzut pînă acum. De un pro- 
în ele totul vrea să fie „Kolosal". fesionalism cinematografic de

lele pariziene obișnuiesc să le ca
talogheze la rubrica lor de cine
ma extrem de laconic : „C’est 
idiot" (e idiot). „Muncile lui Her
cule" este un astfel de film ratat. 
La prima vedere pare tentant. 
Subiect din mitologia elină, ve
dete cunoscute. (Sylva Kostina, 
Giana Maria Canale), muscula
tura spectaculoasă a lui Steve 
Reeves, iată premise publicitare 
de necontestat. Dar ce face fil
mul din Hercule și mitul Argo
nauților ? O banală compunere 
literară servește drept scenariu. 
Hercule este un individ ridicol 
care smulge din rădăcini copaci 
de mucava și se roagă la zei să-i 
ia puterea pentru a putea fi iubit 
de o pămînteancă după care este 
udat abundent sub un duș cine
matografic în timp ce scrîșnește 
din măsele ca un atlet din circu
rile ambulante. Legenda este 
simplificată la cîteva întîmplări 
banale. Actori care ne-au entu
ziasmat în alte filme sînt aici 
șterși, de necunoscut, (ca, de 
pildă, Sylva Kostina, excelenta 
actriță a atîtor filme sau Giana 
Maria Canale). Amintiți-vă ridi
cola idilă de pe insula Amazoane
lor unde scena despărțirii 
concurează cel mai atroce caboti-

tăților creatoare s-ar fi trans
format într-un fel de epigo- 
nism în umbra creației popu
lare, dacă nu atît de pernicios 
ca imitarea curentelor străine 
la modă, dar în orice caz de
favorabil complexei dezvol
tări inerente unei mari lite
raturi. S-au întîmplăt și astfel 
de cazuri — și se mai întîmplă 
încă dar din fericire nu ele 
constituie regula.

La începuturile literaturii 
noastre moderne, la Iancu 
Văcărescu și mai ales la Eliade, 
împlîntarea rădăcinilor poe
ziei lor în lumea folclorică a 
fost un fenomen firesc, ne-

cu — spre culmile literaturii 
universale și apoi să se piar
dă artisticește, prin îndepăr
tarea de limba poporului. La 
mijlocul drumului vieții sale 
însă — cum ar fi zis Dante, 
pe care îl venera ca pe un 
geniu incomensurabil — Elia
de a dat literaturii noastre 
mai mult decît o capodoperă, 
prin Sburătorul: o sinteză 
exemplară a unei teme fol
clorice și a unui filon puter
nic al literaturii culte. în ace
lași timp a făcut o demon
strație tot atît de exemplară 
a felului cum gîndirea po
porului, miturile lui, pot

terior lipsesc aproape cu desă- 
vîrșire. Poetul mimează desă- 
vîrșit gîndirea populară în 
mărturisirile fetei, respectîn- 
du-i profunzimile, dar dezvol- 
tîndu-i nuanțele cu toată ele
vația în percepere a unui om 
hrănit cu lecturi din domeniul 
filozofiei și al psihologiei.

Sburătorul lui Eliade a apă
rut în 1844, dar nu a avut pri
mirea binefăcătoare pe care ar 
fi trebuit s-o aibă. în același 
an, Alecsandri dădea la lumină, 
în „Propășirea", primul lot ma
siv al Doinelor sale. Odată cu 
ele apărea și se impunea — 
prin succesul imediat pe care

dar și în cea de expresie cu tot 
pitorescul ei. în fața poeziei 
populare se petrece în tînărul 
Alecsandri un fenomen de in
voluție, în locul procesului de 
evoluție marcat prin Sburăto
rul lui Eliade. Scriindu-și Doi
nele, Alecsandri se costumează 
țărănește, deși nu era tocmai 
țăran, preia întocmai versul 
popular de 8 șl 6 silabe, cu 
toate procedeele lui — excla
mații, interogații, repetiții, ri
me în diminutive sau în forme 
de verb identice. Mima stilul 
poetic al doinei sau baladei, se 
identifica în mod aproape 
absolut, adăugind din sub-

Substanța poetică
a mitului folcloric (')

programatic. Spre deosebire 
de Asachi ■— fascinat de glo
ria milenară a „maicei Ro
ma", contemplată în adoles
cență cu pietatea unui străne
pot ce revine „între neamu
ri" și legănat de titlul de 
„mădular Academii de Ro
ma", adică al societății litera
re de acolo, cu permanenta 
nostalgie a solului literar ita
lian și a limbii lui Petnarca, 
pentru ca să ajungă apoi să 
versifice legende și credințe 
populare încorporîndu-le în
tr-o mitologie dacică de pură 
fantezie — Eliade a făcut 
drumul invers. A pornit de la 
sevele inepuizabile ale limbii 
poporului nostru și ale poe
ziei lui, ca să se înalțe — gra
nit înconjurat fie neguri, 
cum i-a caracterizat Emines-

de Ovidlu Papadima

deveni substanță poetică 
proprie, depășind situația, pri
mejdioasă pentru un adevărat 
artist, a cuiva care copiază 
pios un model. Și, totodată, a 
arătat firesc cum, pornind de 
la folclorul național, nu ești 
obligat să rupi legăturile cu li
teratura universală ; dimpotri
vă, poți să realizezi și în aceas
tă privință o sinteză.

Sburătorul lui Eliade e o 
capodoperă de un evident 
specific național și în același 
timp de cea mai accesibilă 
universalitate. Efectul acesta e 
intrinsec, face parte din însăși 
substanța acestei poezii. Ver
sul nu e cel popular, ci alex
andrinul române-sc de 14 gița- 
be ; elementele de pitoresc ex-

1-au avut în publicul românesc, 
prin prestigiul lui Alecsandri 
în lumea scriitorilor de la 1848 
— un alt mod de a privi fol
clorul ca izvor de inspirație. 
Reîntoarcerea la folclor a lui 
Alecsandri — ca și a patruze- 
cioptiștilor în general — era 
dominată de un entuziasm 
nelimitat pentru creația popu
lară, privită ca precipitatul cel 
mai pur, fiind genuin, „nefal
sificat" de civilizație, a „sufle
tului poporului", a geniului 
său, în ultima instanță. Din 
izvor, devenea ocean, în care 
trebuia să te abandonezi, ca să 
te poți identifica cu acest ge
niu nativ — adică să te inte
grezi cu totul nu numai în lu
mea lui de gînctire șl simțire,

stanța proprie lui ca poet 
numai ceea ce credea el 
că sună la fel, pînă la 
confundarea propriei lui jude
căți cu cea a poporului. Ara
reori răzbește aici cîte un fior 
romantic, ca în Baba Cloanța 
sau Sora și hoțul. Dar tocmai 
acest ceoa, care credea Alec
sandri că împlinește creația 
populară, punea adesea o dis
tanță apreciabilă între sub
stanța profundă a folclorului 
și poeziile dintîi ale lui Alec
sandri, orientate mai mult 
către exterior, către pitoresc 
și idilă. în contrast cu gravi
tatea de simțire și gîndire a 
Sburătorului lui Eliade, — 
Sburătorul lui Alecsandri de
vine o simplă hîrjoană glu
meață între flăcăi și fete, la 
cules de fragi, în luncă ; 
„Fragii ei din poală-i fură /

reia clișee care se 
încă pe vremea 

Scenografia este 
filmul neexce- B 
rin -fnvhil sirlii- “ 

genului. Lipsit n 
lirismul marilor |
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duzină, regia 
demodaseră 
filmului mut. 
meșteșugărească, ] 
lînd nici măcar prin fastul arhi
tectonic specific genului. Lipsit 
de farmecul, și. I 
legende olimpice, filmul se con
sumă de aceea ca o succesiune de 
evenimente simplificate pînă la 
nivelul pantomimelor de circ. De 
ce a plăcut totuși unor tineri 
spectatori ? Explicația stă în su
biectul inspirat dintr-o cunoscută 
legendă, în prezența unor actori 
cunoscuți, în amprenta de aven
tură specifică, toate fiind virtuți 
îndrăgite de tinerii 
Iar aceștia, 
comparație, 
filmelor i-a 
mediocre și 
cestui gen) 
atît.

Să sperăm însă că în anul acesta 
ecranele noastre vor găzdui și 
reușite în genul superproducții
lor, astfel ca discemămîntul valo
ric să-i fie facilitat tînărului spec
tator și 
ducții.

spectatori, 
neavînd criterii de 
(pentru că difuzarea 
învățat cu peliculele 
submediocre ale a- 
se mulțumesc și cu

față de asemenea pro-

ATANASIE TOMA

S. Dialogul despre filme 
început azi la poșta redacției 
va continua. Așteptăm de la 
cititorii noștri întrebări și pro
puneri pentru viitoarele dis
cuții.

P.

Aventuri, umor, duel cu spa
da, scene de vinătoare, idile 
și totuși poate o capodope
ră. Iată adevăratele potențe 
ale genului atît de Îndrăgit 
tinerilor spectatori intr-un 
film care trebuie neapărat 

văzut: „Tom Jones”

Cu-a sa mină nevăzută / Și 
pe frunte și pe gură / El o 
mușcă și-o sărută. / Soro, bu
za ți-e mușcată / Spune, ’n 
lunca-ntunecată, ./ Nu-ntîlniși 
pe Sburătorul ?“

Entuziasmul lui Alecsan
dri pentru poezia populară și 
identificarea lui cu lumea ei 
de teme și de mijloace artis
tice au fost salutare pentru 
poezia română la momentul 
1844, cînd ea își căuta dru
mul propriu, originalitatea ei 
de substanță și de 
în valurile imense 
natoare încă, ale 
inului 
care
Doinele 
conform 
tul lui, 
niciodată 
interioare și nici nu a căutat 
un mod prea original de ex
presie. Dar acest mod de a con
sidera inspirația din folclor nu 
putea să ducă, în ceea 
privește urmașii săi, 
poezie mare, de 
complexe. 
sandri au 
Un fel de 
ajungînd 
verbale și 
tematic primar — zicînd me-

expresie, 
și domi- 
romantis- 
Felul în 
concepuse

european.
Alecsandri

și le realizase era 
cu

care nu a
în mari profunzimi

temperamen-
excelat

ce 
la o 

profunzimi 
Epigonii lui Alec- 
practicat adesea și 
epigonism folcloric, 
la simple clișee 
la un mimetism

reu din frunză verde, „doini
te" pentru „copilite bălăioa- 
re“, sau trasformînd haiducii 
în pitorești eroi declamatori 
înainte și după lupta cu po- 
terele. în loc de o apropiere 
de creația populară se reali
za fără voie o îndepărtare de 
ea — de gravitatea ei chiar 
în gingășie, de sobrietatea ei 
chiar în episoadele homerice, 
de profunzimea ei chiar în
expresiile cele mai simple.

A trebuit să vină mintea 
și simțirea genială a lui Emi-
nescu — cunoașterea nease
muită a folclorului în toată 
esența și complexitatea lui, 
pe care o poseda poetul Lu
ceafărului — ca raportul din
tre inspirația folclorică și 
creația cultă să fie așezat

CE
BABY JANE

rulează la Capitol (orele 
9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21\ 
Melodia (orele 9,30; 12,15; 
15,30; 18,15; 21).

CRIMINALUL ÎN VACANȚA 
rulează la Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 — Com
pletare — Redați-ne viața), 
Aurora (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 18,30; 20,30 —) 
completare Nomazii).

PROCESUL DE LA NURN* 
BERG — ambele serii

rulează la Central (orele 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45),
Flacăra (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

EXPRESUL PARIS-MUN* 
CHEN — Completare — O vî- 
nătoare neobișnuită

rulează la Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (orele 9,30—15 în 
continuare 17; 19; 21 —;
Completare — Cuceririle 
timpului).

DE-AȘ FI... HARAP ALB -» 
completare — La carnaval 

rulează la Union (orele 15; 
17; 19; 21).

CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE — Completare 
— Știați că...

rulează la Doina 
11,15; 13,45; 16,15;
21,15 — program
copii — ora 10).--------------- LUI HERCULE 

la Ciulești (orele
13,45; 16; 18,15;

(orele
19,45, 

pentru

MUNCILE
rulează
10,30;
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO 
RIE 
lia,

I
I
I
I
I
I 
II 
I
I
I
I
I
I
I

— Completare — Soma- 
republică la ecuator 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 
18; 20,15), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— Completare — Compozi
torul Aram Haciatuțian), 

FATA LUI BUBE — Comple
tare — O vînătoare neobișnu
ită

rulează la Buzești (orele 11» 
15; 17,30; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează 'la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Cosmos (orele 
14; 16; 18; 20).

OLD SHATTER HAND —cine
mascop

rulează la Bucegi (orela 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45)
21.15) .
11,45;
21.15) .

COLINA
rulează 
18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop 
rulează la Tomis 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30), Floreasca 
9,30; 11,45; 14; 16,15: 
20,45).

TATĂL SOLDATULUI — ci
nemascop — Completare —- 
Sport nr. 6 — 1965

rulează la Vitan (orele 15; 
17; 19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop — Com
pletare — Ajutor, mă înec !

la Munca (orele 
14; 16,15; 18,30;

Volga (orele 9,30;
14; 16,15; 18,45»

Ia Unirea (orale 16»

(orele 
18,15, 
(orele 
18,30,

rulează
10,30;
20,45).

SAȘA — 
început cu o lupă

rulează la Colentina (orela 
15,30; 17,45; 20).

Completare — A

pe singura cale ce pu
tea duce la marea și adevă
rata poezie românească. 
Atunci cînd a folosit formele 
populare — ca în Ce te le
geni, codrule, La mijloc de 
codru des ș. a. — Eminescu 
a turnat în ele propria lui 
lume de gînduri și senti
mente, propria lui concepție 
filozofică asupra vieții, na
turii, ca și asupra existenței 
umane. Cînd a pornit de la 
o tematică folclorică, de la 
fondul creației populare, pre
cum în Luceafărul, Eminescu 
s-a realizat iarăși pe el în
suși, în epoca lui, ajungînd 
să creeze valori universale 
care egalează consubstanțial 
Miorița și Meșterul Manole 
dar pe alt plan: pe cel al 
poeziei culte de milenare 
tradiții în ideația ei. Lucea
fărul e folcloric prin punctul 
de plecare, e romantic prin 
Cosmică vibrație a sentimen
tului, e clasic prin tăietura la
pidară a expresiei. Mai mult 
decît atîta : în poezii ca Mai 
am un singur dor e imposibil 
să stabilești un anumit izvor 
folcloric, dar înrudirea de 
substanță cu Miorița apare în 
ochii oricui. în același timp 
Mai am un singur dor e una 
din cele mai intime expresii 
ale sentimentului funerar al 
existenței din anii de singu
rătate și nefericire ăi poetu
lui.

Pe calea deschisă de Emi
nescu a mers toată literatu
ra românească de valori înal
te. Ceea ce a realizat Eminescu 
in poezia lui, a înfăptuit 
Mihail Sadovăanu în proză. 
Astfel au înțeles să meargă 
la izvorul folcloric un Octa
vian Goga, un Tudor Arghe- 
zi, un Lucian Blaga : identi- 
fieîndu-se cu profunzimile 
substanței și nu doar cu 
particularitățile exterioare 
ușor de imitat, ale poeziei 
populare pe care le-am întîl- 
mt și mai tîrzîu și asupra că
rora vom reveni.



Xnul 1966 — primul an al cincinalului — prevede un amplu 
program de investiții. Proiectanții, constructorii și beneficiarii de in
vestiții sînt chemați să asigure, prin eforturi comune, folosirea cît 
mai eficientă a mijloacelor și fondurilor bănești. Analizele care au 
avut loc pe Șantiere, în întîmpinarea consfătuirii pe țară a construc
torilor, au avut un pronunțat caracter de lucru. Sintetizînd bogata 
experiență acumulată pînă acum, constructorii s-au oprit asupra ace
lor sectoare din activitatea lor unde mai existau rămîneri în urmă. 
Ei au analizat posibilitățile existente privind organizarea științifică

a producției și muncii pe șantiere, adoptarea în practică a unor solu
ții tehnico-economice eficiente, au făcut numeroase propuneri pen
tru accelerarea ritmului de lucru, scurtarea duratei de execuție, creș
terea productivității muncii și reducerea prețului de cost.

Am întreprins la începutul lunii februarie — cu 20 zile îna
intea consfătuirii pe țară a constructorilor — o anchetă în rîndul 
unor proiectanți, constructori și specialiști, spre a cunoaște preo
cupările acestora pentru realizarea planului de investiții pe acest 
an, pentru îmbunătățirea continuă a activității în construcții.

CUM SE ASIGURĂ EFICIENTĂ 
MAXIMĂ INVESTIȚIILOR?

INDUSTRIA
MATERIALELOR

DE
CONSTRUCȚII 
SĂ Șl FACĂ 

AUTOCRITICA 
PRIN FAPTE

_> I

O premiză de cea mai mare impor
tanță pentru asigurarea unei eficiențe 
economice maxime a investițiilor este, 
după cum se știe, elaborarea din timp 
și la un nivel calitativ superior a do
cumentațiilor tehnice. Proiectanții din 
Institutul pentru chimia anorganică și 
metalele neferoase (I.P.R.A.N.) s-au 
străduit să adopte prin proiectare so
luții tehnico-economice cît mai produc
tive. Ca urmare a scăzut continuu pon
derea lucrărilor de construcții . în an
samblul investiției. La fabricarea aci
dului sulfuric, de exemplu, acest pro
cent a scăzut de la 45 la sută cît era la 
Copșa Mică, la 30,5 la sută la instalația 
de la Turnu Măgurele, iar la fabricarea 
amoniacului de la 31,9 la sută la Com
binatul de la Piatra Neamț la 19,3 la 
sută la Combinatul de la Turnu Mă
gurele. Rezultatele obținute sînt o do
vadă că mai avem încă rezerve impor
tante pentru scăderea ponderei lucră
rilor de construcții, pentru a contribui 
la creșterea eficienței economice a in
vestițiilor pe fiecare metru pătrat de 
suprafață de producție.

Atenția institutului nostru s-a în
dreptat mai ales spre folosirea mate
rialelor noi și eficiente, utilizînd înlo
cuitori de zidărie, materiale plastice 
pentru instalații, finisaje și izolații, pa
nouri din beton și din poliester pentru 
pereți, oțeluri superioare pentru beton 
armat, tuburi premo etc. Realizările în 
acest domeniu ar fi putut fi mai mari 
dacă proiectanții ar fi dispus de o gamă 
mai largă de astfel de materiale. Este 
inutilă prevederea acestora în proiecte, 
atîta timp cît nu avem asigurată fa
bricarea lor. Mai mult, au lipsit dese
ori pe șantiere sortimente uzuale de 
oțel beton, conducte cable, profile la
minate ceea ce duce la refacerea 
proiectelor, la întîrzieri în execuție și 
Ia scumpirea investiției.

Un alt exemplu de ridicare nejusti
ficată a costului apare la uzinarea 
anumitor construcții metalice cu tole
ranțe pozitive. De exemplu: foile de 
tablă groasă prezintă în majoritatea 
cazurilor sporuri față de greutățile in
dicate în STAS, datorită grosimii su
plimentare cu care ies din laminoare, 
pentru care motiv în proiecte se cere 
să se introducă un spor față de greu
tățile rezultate — conform STAS — de 
circa 5 la sută.

Noi, proiectanții, așteptăm ca produ
cătorii de materiale de construcții din 
cadrul industriei materialelor de con
strucții sau al industriei metalurgice 
să producă materiale noi și ușoare tn 
special pentru pereți, acoperișuri, in
stalații etc. In această direcție credem 
că este foarte utilă creșterea operati
vității cu care institutele de studii, cer
cetare, proiectare, rezolvă o serie de 
probleme rezultate din nevoile Ime
diate ale proiectării industriale. Men
ționăm unele din aceste probleme: 
realizarea unor panouri din beton ar
mat pentru pereți, inclusiv buna etan- 
șare a rosturilor, panouri mari din 
asbociment sau panouri metalice izo
late termic pentru pereți și acoperiș, 
tîmplărie metalică pentru uși și ferestre 
inclusiv aparatele de deschidere, apa
rate moderne de încălzire industrială, 
ntilaje ușoare de transport suspendate 
de fermele construcției, materiale de 
izolație termică, hidrofugă și anticoro- 
zivă în sortimente mai largi corespun
zătoare principalelor situații ce se 
tilnese in industrie etc.

în realizarea proiectelor sînt însă 
și deficiențe rezultate din munca pro- 
iectanților. O sursă principală a aces
tora a rezultat din necoordonarea 
proiectelor între diversele specialități, 
în cadrul institutului, care deși a con
stituit o preocupare permanentă, nu s-a 
făcut întotdeauna la nivelul necesar. 
Au fost cazuri de suprapuneri de re

țele de fundații, care au condus la ne
cesitatea unor completări de proiecte 
pe parcurs. Apoi, n-am reușit să asi
gurăm întotdeauna o corespondență 
totală între piesele desenate și cele 
scrise; au fost omisiuni la devize, o 
insuficientă operativitate în unele ca
zuri în acordarea asistenței tehnice la 
șantiere etc.

Colaborarea proiectanților cu între
prinderile de execuție a fost în general 
bună. Există însă din partea unor or
gane de execuție o tendință de a ma
jora costul lucrărilor și uneori de a 
exagera mult unele neajunsuri provo
cate de proiectare pentru a acoperi 
deficiențe privind calitatea lucrărilor și 
întirzierile în execuție, cum ar fi ca
zurile șantierelor de la Tr. Măgurele 
și Tg. Mureș.

SUGESTII VECHI 
Șl NOI PENTRU 

PROIECTANȚI 
DAR DESPRE

APLICAREA LOR
NU SE POATE
VORBI INCA

Pentru remedierea acestei situații 
care consumă foarte mult timp în dis
cuții și pentru menținerea colaborării 
între proiectanți și executanți pe pla
nul conținutului tehnic și economic al 
proiectelor, este necesar ca încă de la 
fazele de studiu și proiecte de ansam
blu, delegați competenți ai constructo
rilor să participe Ia stabilirea soluțiilor 
și la încadrările în devize. Aceștia vor 
contribui la îmbunătățirea calității 
proiectelor, vor putea introduce de la 
început observațiile pe care le au și 
mai ales vor cunoaște în amănunt do
cumentațiile tehnice și economice cînd 
vor trebui să atace lucrările. Această 
colaborare trebuie extinsă apoi la pro
iectele de execuție.

Problema documentațiilor economice 
și, legat de aceasta, a notelor de co
mandă suplimentară, a creat o serie 
de neajunsuri în întreaga activitate de 
investiții. Deoarece acest capitol este 
foarte important pentru creșterea efi
cienței economice a investițiilor, pro
punem analizarea schimbării actualei 
legislații prin contractarea lucrărilor 
de construcții și montaj la valorile 
aprobate la proiectul de ansamblu pe 
baza cointeresării materiale și răspun
derii celor trei factori (proiectant, be
neficiar, executant) în respectarea fon
durilor și a indicatorilor tehnico-econo- 
mîci aprobați. Aplicarea acestei pro
puneri va face ca criteriul de econo
micitate să stea la baza alegerii solu
țiilor și a realizării lucrărilor, se vor 
simplifica toate formele de finanțare 
și decontare, se vor elimina divergen
țele actuale dintre proiectanți și exe
cutanți, va crește aportul inginerilor 
din execuție în realizarea tehnică și 
economică a investițiilor.

Pentru a ridica calitatea proiectelor, 
scurtarea ciclului de proiectare și asi
gurarea decalajului necesar față de 
execuție, propunem să se ia măsuri 
hotărite de punere în aplicare a pre
vederilor în vigoare privind degreva
rea institutelor de proiectare de o serie 
de lucrări ce se pot întocmi de nu
cleele întreprinderilor de execuție, ale 
uzinelor sau ale beneficiarilor. Este 
vorba de detaliile de execuție (inclusiv 
pentru confecțiile metalice), preluarea 
întocmirii unor capitole importante în 
organizarea de șantier etc. La acestea 
se pot adăuga și proiectele de execuție 
ale unor obiecte de mică importanță 
de amenajări etc. Considerăm că între
prinderile executante și beneficiare au 
nivelul tehnic necesar pentru astfel de 
lucrări și cunosc bine condițiile locale.

Sarcinile actualului cincinal cer In
stitutului de proiectări pentru chimia 
anorganică și metalurgia neferoasă un 
efort de proiectare sporit față de pe
rioada anterioară. Pentru aceasta este 
necesar, în primul rînd, să se asigure 
decalajul minim între proiectare și exe
cuție. Acest decalaj se poate obține 
prin asigurarea proiectării cu elemente 
de bază de temă. Sînt încă destule in
vestiții din primii ani ai cincinalului 
Ia care trebuie urgentată de către be
neficiar clarificarea bazelor tehnice. 
Pentru asigurarea unei bune planifi
cări și organizări a proiectării în 
scopul asigurării șantierelor cu proiecte 
de calitate este strict necesar să se 
asigure la termen bazele de proiec
tare.

Legat de aceasta, menționăm că re
crutarea de cadre tehnice pentru pro
iectare constituie încă o problemă di
ficilă. Nu există un sistem organizat. 
Propunem ca Ministerul Invățămîntu- 
lui să analizeze posibilitatea ca ele
mente de valoare, cu înclinații spre 
proiectare din institutele de învăță- 
mînt superior, să fie îndrumate la ab
solvire spre Institutele de proiectări, 
care să aibă obligația să le asigure 
timpul minim necesar de practică pe 
șantier.

Colectivul de lucrători din institutul 
nostru este conștient de sarcinile ce-i 
revin pentru aplicarea în viață a Di
rectivelor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. privind realizarea programului 
vast de investiții și va munci neobosit 
pentru construirea unor obiective ale 
industriei chimice moderne, cu o efi
ciență economică maximă.

în execuția marilor 
complexe industriale, 
organizarea temeinică 
a lucrărilor pe o pe
rioadă de cîțiva ani de

termină, în cele din 
’urmă, mersul activită
ții economice a între
prinderii de execuție și 
punerea în funcțiune, la 
termenele planificate, 
sau chiar mai devre
me, a obiectivelor in
dustriale. Se pune, în 
cazul acestor lucrări, 
următoarea întrebare : 
se pot promova, ținînd 
seama că tehnica este 
într-un continuu pro
gres, cele mai moder
ne metode și procedee 
de lucru ? Răspunsul 
este afirmativ, dar 
pentru aceasta se cer 
făcute eforturi în plus

0 FILIERĂ
GREȘITĂ 

DE ÎNTOCMIRE 
A PLANURILOR 

OPERATIVE 
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Șantierul nostru con
struiește la București-Sud 
prima centrală electrică 
din tura noastră In În

Ing. ION GUȚU
arh. OCTAV POPESCU

de la Institutul de proiectări 
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în ramura construcții
lor factorul timp are o 
importanță primordială 
pentru mărirea eficien
ței economice a investi
țiilor. Utilizarea com

de către institutele de 
proiectare. Pe șantie
rele noastre, de pildă, 
nu rare au fost cazu
rile cînd metode noi 
de execuție, aplicate 
sau în curs de aplicare 
în alte părți, și care 
ar fi fost și pentru noi 
cele mai indicate, nu 
au fost asimilate în 
timp util. Cauza prin
cipală constă în faptul 
că ministerele și Co
mitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectu
ră și Sistematizare 
popularizează cu mare 
întârziere sau deloc 
aceste metode ; ca să 
nu mai vorbim de fap
tul că proiectanții au 
datoria să asigure o- 
perativ modificarea u- 
nor proiecte întocmite

tregime din elemente pre
fabricate din beton ar
mat. Acest lucru a impus 
de Ia Început amenaja-

pletă a timpului do lu
cru constituie o rezervă 
importantă pentru ridi
carea productivității 
muncii, pentru scurtarea 
duratei da execuție a

Ia o dată cînd nu erau 
cunoscute încă meto
dele de execuție de 
cea mai mare eficiență 
tehnico-economică. De 
pildă, deși pe unele 
șantiere din țară la 
execuția stîlpilor grei 
din beton armat s-a 
aplicat metoda glisării, 
ale cărei avantaje sînt 
bine cunoscute, totuși 
pe șantierele noastre 
nu s-a aplicat tocmai 
datorită cauzelor ară
tate mai înainte.

Pentru o mai bună 
documentare tehnică a 
cadrelor de pe șantiere 
consider că este abso
lut necesar ca norma
tivele și prescripțiile 
tehnice de execuție să 
fie tipărite intr-un nu
măr mare de exem
plare, spre a putea fi 
procurate de către toți 
cei interesați.

în execuția con
strucțiilor pentru in
dustria chimică, care 
are un specific deose
bit de celelalte, mai 
sînt încă multe pro
bleme nerezolvate mai 
ales în domeniul pro
tecției anticorosive. 
Atît în proiectare cît 
și în execuție necu
noașterea precisă a 
mediului agresiv, a 
modului de comportare 
a materialelor de, con
strucție în acest me
diu precum și a con
dițiilor speciale de e- 
xecuție, conduce a- 
proape întotdeauna la 
degradări ce pot avea 
consecințe grave în 
funcționarea și stabili
tatea instalației și con
strucției. Astfel de de
ficiențe, semnalate pe 
unele dintre șantie
rele noastre, s-au pro
dus tocmai datorită

rea unul poligon de pre
fabricate dotat cu o cen
trală termică proprie 

pentru aburirea pieselor.
La construirea sălii 

care adăpostește turbinele 
centralei pe gaze, șantie
rul nostru a Înscris o 
realizare de seamă, gli
sarea pereților iăclndu-se 
simultan cu șarpanta aco
perișului, ceea ce a per
mis un montaj economic 
Ia sol al fermelor, făcînd 
posibilă Începerea execu
ției lucrărilor interioare 
Înainte de a se termina 
construc/ia halei care le 
adăpostește.

Pată de cele clteva as
pecte relatate mai sus, 
reiese clar că esențial in 
buna organizare a activi
tății este cunoașterea de 
la început, în amănun
țime, a lucrărilor de bază 
cu caracteristicile lor.

Toate lucrările de fun
dații, de exemplu, din șan
tierul nostru se execută 
sub pinza freatică. Intr-o 
asemenea situație este

construcțiilor. Dacă a- 
proximativ o pătrime din 
pierderile de timp se 
datoresc unor cauze o- 
biective — intemperii, 
lipsuri accidentale în a- 
limentarea cu apă și e- 
nergie electrică a șan
tierului, peste 70 la sută 
din pierderi se datoresc 
în special unei defec
tuoase organizări a pro
cesului de producție (în
târzieri în pregătirea 
frontului de lucru, în
tîrzieri în aprovizionarea 
tehr ico-materială, nefo- 
losirea rațională a timpu
lui de lucru prin absențe 
și fluctuație).

Organizarea procesului 
de producție pe șantiere 
— organizare care vi
zează în esență folosirea 
rațională a forței de 
muncă, a mijloacelor 
mecanizate — are ca 
punct de plecare planu
rile operative. Aceste 
planuri operative se în
tocmesc în cadrul șan
tierelor de către servi
ciul tehnico-producție fi
ind apoi repartizate lo
turilor. Această filieră de 
întocmire este, după pă
rerea mea greșită, planul 
operativ devenind un a- 
devărat ghid numai a- 
tunoi cînd maistrul par
ticipă direct la întocmi
re* lui șl trece să exe- 

nedocumentării pro
funde, și mai ales, lip
sei literaturii de spe
cialitate.

O însemnătate eco
nomică tot mai mare 
a căpătat extinderea 
metodelor industriale 
de execuție, folosirea 
prefabricatelor în con
strucții. Lărgirea pro
iectării tipizate a con
strucțiilor, introduce
rea elementelor prefa
bricate mari, a pre- 
comprimatelor cu un 
înalt grad de asam
blare și finisare, uti
lizarea largă a panou
rilor mari gata finisa
te creează cele mai 
bune condiții aplicării 
metodelor industriale 
de execuție. în cadrul 
șantierelor noastre, cu 
toate că s-au obținut 
succese importante, în 
domeniul prefabricării 
trebuie să remarcăm 
unele aspecte: pro
ducția industrială de 
elemente prefabricate 
pentru construcții nu 
a putut satisface ne
cesarul marilor șan
tiere — fapt ce a obli
gat întreprinderea 
să-și organizeze baze 
proprii de prefabrica
te ; nu s-au studiat . în 
suficientă măsură po
sibilitățile producției 
în stoc pentru ele
mente de consum cu
rent avînd în vedere 
ridicarea pe o treaptă 
superioară a prefabri
cării.

Acest lucru a făcut 
ca gradul de prefabri
cate aplicat prin pro
iectare la Combinatul 
chimic Craiova să fie 
sub posibilitățile reale 
prezentate de natura 
lucrărilor care s-ar fi 
putut preta Ia o prefa

Imperios necesar să exe
cuți în incinta respectivă 
toate detaliile construc
tive. De aici necesita
tea asigurării de către 
beneficiar și proiectant a 
documentațiilor tehnolo
gice cel pujin pe faze 
de execuție, fiindcă asi
gurarea lor în totalitate 
la ora actuală nu este 
decit o dorință a execu- 
tantilor.

Necesitatea asigurării 
documentațiilor de exe
cuție în timp util pe 
șantiere nu este numai o 
cerință impusă de res
pectarea tehnologiei, ea 
fiind de fapt, condiția 
esențială pentru o bună 
planificare a lucrărilor, 
stînd la baza Întocmirii 
graficelor de execuție pe 
temeiuri reale, pe date 
certe. Noi am aplicat la cl
teva lucrări șl slntem în 
curs să extindem Întoc
mirea graficelor după me
toda drumului critic, care 
asigură posibilități de a 
urmări in permanentă pe

cute lucrări pentru care 
baza tehnico-materială 
este creată sau «e poate 
crea.

Pe această bază servi
ciul organizarea muncii 
calculează, conform nor
melor de timp, nu
mărul muncitorilor ne
cesari pe meserii. în 
stabilirea numărului de 
muncitori este absolut 
necesar, după părerea 
mea, să se ia în calcul 
și indicele de depășire a 
normei de timp pe care 
muncitorii îl iau ca an
gajament în cadrul în
trecerii socialiste. Con
sider că este nece
sar, în condițiile ac
tuale, să se lichideze 
neconcordanța caro exi
stă între normele repu
blicane de deviz și nor
mele unitare de preț și 
timp. în situația actuală 
forțele de muncă calcu
late de serviciul tehnic 
după normele de deviz 
„C“ nu coincid cu cele 
calculate după normele 
unitare de timp de că
tre serviciul organizarea 
muncii, ele fiind cu 10 
pînă la 15 la sută mai 
mici decît efectivul ne
cesar. (Se observă acest 
fapt în special în cazul 
cofrajelor și al betoane- 
lor).

Eșalonare* volumului

bricate mal accentua
tă. în acest domeniu 
constructorul și-a adus 
aportul său prin: pre- 
fabricarea canalelor 
de cable, prefabrica- 
rea fundațiilor ușoare 
din beton armat pen
tru stâlpi de iluminat 
electric, executarea 
îmbrăcăminților pen
tru drumuri interioare 
de șantier și unele 
platforme din dale he
xagonale prefabricate. 
Din cele arătate mai 
înainte rezultă că in
dustrializarea lucrări
lor de construcții este 
determinată de creș
terea gradului de pre- 
fabricare și organiza
rea șantierului, de 
creșterea gradului de 
mecanizare a lucrări
lor, de folosirea mate
rialelor noi, aplicarea 
și extinderea procede
elor tehnologice mo
derne.

O problemă impor
tantă, legată de pro
iectare, care în prezent 
creează mari dificul
tăți constructorilor, 
privind folosirea ele
mentelor prefabricate 
(în special la con
strucțiile industriale) 
o constituie monoliti- 
zarea elementelor pre
fabricate — operație 
care prezintă unele 
dezavantaje ca : folosi
rea la capacitate redu
să a mașinilor de ridi
cat, consum mărit de 
manoperă, prelungirea 
timpului de punere sub 
sarcină a structurii. 
Aceste neajunsuri anu
lează mare parte din 
avantajele prefabrică
rii. Adoptarea unor 
soluții de prindere 
prin plăci metalice su
date ar fi mult mai a-

faze de execuție stadiul 
iată de grafic și de a cu
noaște cu exactitate care 
din operațiunile sau lu
crările rămase în urmă ar 
putea periclita termenul 
de punere în funcțiune.

Experiența muncii noas
tre demonstrează că este 
necesară înlăturarea prac
ticii actuale de a ataca 
simultan lucrările de or
ganizare cu cele de bază. 
In asemenea situafii ac
centul este Întotdeauna 
pus pe lucrările de bază, 
se neglijează și se tergi
versează cele de organi
zare care se întind în 
timp nepermis de mult. 
In aceste condifil nici 
lucrările de bază nu se 
desiășoară In cele mai 
bune condiții, iar ca 
urmare se prelungește 
ireal timpul considerat 
de la Începerea lucrărilor 
și plrtă la punerea In 
funcțiune. O decalare în
tre începerea lucrărilor 
de organizare și cele de 
bază o consider absolut

lucrărilor în timp se rea
lizează pe baza grafice
lor ce se întocmesc pen
tru fiecare obiect. în ge
neral aceste grafice pre
văd cantitatea de lucrări 
ce trebuie executată, a- 
vînd două rubrici din 
care una este pentru ter
menul planificat (de obi
cei linie albastră) iar alta 
pentru termenul de exe
cutat (linie roșie). Consi
der că modul acesta de 
întocmire a graficelor nu 
este destul de conclu
dent, pe baza lui nepu- 
tîndu-se face în fiecare 
zi o analiză temeinică a 
realizărilor, a folosirii 
fondului de timp și a 
forței de muncă.

La șantierul Fabricii 
de zahăr-Buzău, la lotul 
„Hala de fabricație" 
condus de către maistrul 
Traian David, aceste gra
fice s-au întocmit înscri- 
indu-se la linia planificat 
cantitatea planificată a se 
executa în fiecare zi ; 
seara, la terminarea pro
gramului, maistrul are 
sarcina să completeze în 
roșu cantitatea realizată, 
în aceeași zi, în oaz că 
volumul de lucrări pla
nificat nu a fost realizat 
se face ședință de pro
ducție în care se stabi
lesc măsuri pentru ca a 

vantajoasă avînd o In
fluență directă asupra 
eficienței economice a 
investițiilor.

Pe șantierele între
prinderii de construc
ții și montaje Craiova 
s-au obținut o serie de 
rezultate bune atît pe 
linia industrializării 
construcțiilor cît și pe 
linia extinderii meca
nizării la lucrările de 
săpat și, în special, la 
cele de ridicat — de
pășind în multe cazuri 
indicii planificați.

Considerăm că este 
necesar, pentru extin
derea mecanizării 
complexe, ca ministe
rele constructoare să 
îmbunătățească atît 
calitatea tipurilor de 
mașini existente cît și 
numărul de tipuri. Be
tonierele cu amestec 
forțat de 5001 capaci
tate, folosite în pre
zent pe șantierele noa
stre, s-au dovedit a nu 
fi întrutotul corespun
zătoare. Eliminînd a- 
ceste deficiențe, și 
mergînd pe linia con
struirii de tipuri de a- 
cest fel, dar de capa
cități între 1 000 și 
2 000 1, s-ar satisface în 
întregime atît cerințele 
de calitate ale betonu
lui cît și de ridicare a 
productivității muncii. 
Trebuie aduse îmbu
nătățiri constructive 
vibratoarelor de adîn- 
cime și totodată să se 
realizeze noi tipuri ca
re să satisfacă în tota
litate cerințele variate 
existente pe șantiere.

Pentru creșterea pro
ductivității muncii la 
lucrările de umpluturi 
de pămînt, în prezent

necesară după cum con
sider necesar ca o orga
nizare de șantier să se 
facă ținînd seama de 
perspectivele de dezvol
tare a lucrărilor de bază 
pe o perioadă mai în
delungată de timp pentru 
a evita eventualele su
prapuneri de lucrări noi 
de bază peste cele de 
organizare.

Legat de buna desfă
șurare a procesului de 
producție este asigurarea 
omogenității echipelor pe 
meserii, respectarea for
mațiilor minime de lu
cru, deschiderea foilor de 
lucru In acord pe baza 
cunoașterii amănunțite a 
tehnologiilor de execuție, 
extinderea muncii In a- 
cord și altele, toate preo
cupări curente și perma
nente în activitatea șan
tierului C.E.T. București- 
Sud.

O influentă directă a- 
supra modului cum se

doua zi să se recupe
reze ceea ce nu s-a 
realizat în ziua prece
dentă. Modul acesta de 
analiză zilnică a dat re
zultate foarte bune în ca
drul șantierului nostru.

O mare parte din 
timpul de lucru se pier
de iarna. Șantierele men
țin echipe de calificare 
înaltă, pentru care nu 
există totuși front de lu
cru suficient și deci nu 
le pot crea posibilitatea 
depășirii sarcinii planifi
cate, numai de teama de 
a nu-i surprinde lucrările 
de vîrf fără aceste echi
pe. Aici apare următoa
rea problemă : unele e- 
chipe acceptă să rămînă 
pe șantier în condițiile 
unui cîștig sub salariu 
tarifar, altele însă nu ac
ceptă și se mută pe alte 
șantiere unde există con
diții să lucreze la nive
lul de calificare pe care 
îl au. Propunem ca mi
nisterele, C.S.P., Comite
tul de Stat pentru mun
că și salarii să studieze 
posibilitatea adoptării u- 
nui sistem de salarizare 
corespunzător pe timpul 
iemii pentru cadrele de 

destul de scăzută, este 
necesar ca șantierele 
să fie dotate cu mașini 
mecanice de tipuri di
ferite ținînd seama de 
spațiile în care se exe
cută lucrările și de na
tura terenurilor. în 
prezent se resimte lipsa 
unor electro-compac- 
toare intermediare ti
purilor de 60 și 200 kg 
existente. La lucrările 
de finisare, specifice 
fazei finale de execuție 
a construcțiilor,, care se 
caracterizează prin- 
tr-un volum mare de 
manoperă și producti
vitate scăzută, se con
stata o rămînere în 
urmă în ceea ce pri
vește introducerea și 
extinderea mecaniză
rii. Acest lucru se da- 
torește, pe de o parte 
lipsei de utilaje spe
cifice, iar pe de altă 
parte faptului că cele 
existente nu dau re
zultate corespunză
toare.

Iată, după părerea 
mea, cîteva din proble
mele pe care le impun 
introducerea pe scară 
largă a metodelor in
dustriale și extinderea 
mecanizării pe șantie- 
rele de construcții. 
Prin rezolvarea lor, 
sectorul construcții va 
avea la îndemînă una 
din cele mai impor
tante pîrghii în creș
terea productivității 
muncii, în accelerarea 
ritmului de execuție 
în îmbunătățirea cali
tății lucrărilor și redu
cerea continuă a pre
țului lor de cost

VASILE PARASCHIV 
ing. șef ai I.S.C.M.

Craiova

desfășoară activitatea de 
producție o are asigura
rea condițiilor de muncă 
și de viată ale construc
torilor. La acest capitol 
noi am Înregistrat ‘ pro
grese de seamă. Astfel 
s-au construit hale de 
producție pentru atelie
rul de confecții metalice, 
reparații auto, blociaț cu 
camere de 3—5 paturi 
flecare unde sînt cazați 
muncitorii, vestiare ' la 
punctele de lucru. Am 
racordat șantierul Id"' re
țeaua de radioficare a 
orașului, am amenajat un 
club Încăpător și o bi
bliotecă care oferă con
structorilor posibilități de 
a-șl petrece plăcut șl util 
timpul lor liber.

Ing. ION IONESCU 
șeful șantierului termo
centralei București-Sud 

muncitori de înaltă cali
ficare care devin dispo
nibile pe această perioa
dă. Rezolvarea acestor 
probleme ar crea premi
ze certe pentru perma
nentizarea muncitorilor.

M-am oprit în aceșț 
articol asupra cîtorva 
probleme menite să con
tribuie, prin rezolvarea 
lor, la creșterea substan
țială a aportului facto
rului timp în accelera
rea ritmului de lucru pe 
șantiere, în reducerea 
duratei de executare a 
obiectivelor. într-un cu- 
vînt în asigurarea unei 
eficiente maxime a in
vestițiilor. îmi exprim 
convingerea că la con
sfătuirea pe țară a con
structorilor, toate a- 
ceste probleme, ca și 
multe altele, își vor găsi 
— prin confruntarea mul
tiplelor experiențe exis
tente pe șantiere — cele 
mai bune rezolvări.

NICU IORDĂCHIOAIA 
ing. șef al șantierului 

Fabricii de zahăr-Buzău

Pagină organizată de : 
VASILE BABAC 
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rașovul, una din
tre cetățile indu
striale ale patriei, 
a găzduit timp de 
două zile confe
rința organizației 
regionale a U.T.C. 

Mandatarii ce
lor peste 130 000

de uteciști din regiunea 
Brașov au salutat cu căl
dură prezenta la conferință a 
tovarășilor PETRE LUPU, 
membru supleant aj. Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
a membrilor biroului Comi
tetului regional Brașov al 
P.C.R. în frunte cu tovarășul 
ION VOINA, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului regional 
de partid, a tovarășului GHE- 
ORGHE STOICA, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Pentru cei aproape 750 de 
delegați și invitați conferința 
a fost un bun prilej de a se 
cunoaște, de a-și transmite di
rect experiența acumulată, de 
a face cunoscute succesele co
lectivelor în care lucrează, suc
cese la care, avînd în față e- 
xemplul viu al comuniștilor, 
și-au adus o prețioasă contri
buție și tinerii.

în darea de seamă, în cu- 
vîntul delegaților și invitați- 
lor a fost analizată temeinic 
activitatea desfășurată de or
ganizațiile U.T.C. pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid. Atmosfera în care s-au 
desfășurat lucrările conferin
ței a oferit teren fertil criti
cii și autocriticii, propunerilor 
constructive privind îndeplini
rea din ce în ce mai bine a 
sarcinilor mari pe care par
tidul le-a pus în față organi
zației noastre.

Evidențiind bilanțul pozitiv 
al activității organizațiilor 
U.T.C. din industrie, din agri
cultură, din școli și facultăți, 
tovarășul ION VOINA, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Brașov, a 
spus:

„Prețuim activitatea tinerilor 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din re
giunea noastră, contribuția 
muncii lor înfrățite la dezvol
tarea regiunii, la înfăptuirea 
politicii înțelepte a partidului 
de industrializare socialistă a 
țării, de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii, 
ia progresul tehnico-științific 
în toate domeniile de activita
te, la dezvoltarea și înflorirea 
culturii socialiste**.

Referindu-se la sarcinile 
sporite care stau în fața oa
menilor muncii din regiunea 
Brașov în acest an, la hotărî- 
rea lor de a întîmpina cu suc
cese remarcabile cea de-a 45-a 
aniversare a înființării parti
dului, vorbitorul a sugerat or
ganizațiilor U.T.C. să pună în 
fața fiecărui tînăr problema 
contribuției personale în pro
movarea progresului tehnic la 
fiecare loc de muncă, la redu
cerea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor obiective 
industriale, la realizarea unor 
produse de cea mai bună ca
litate ; să recomande și în vii
tor ca cei mai buni tineri coo
peratori să lucreze în sectoa
rele hotărîtoare ale producției, 
îndeosebi în domeniul creșterii 
animalelor, ramură preponde
rentă în agricultura regiunii; 
să desfășoare o activitate poli
tică vie, perseverentă și con
vingătoare pentru a dezvolta 
la elevi și studenți sentimen
tul răspunderii pentru învăță
tură.

„Comitetul regional de par
tid — a spus în încheiere to
varășul Ion Voina — își ex
primă convingerea că tinere
tul regiunii noastre, în frunte 
cu organizația sa revoluțio
nară — Uniunea Tineretului 
Comunist — își va aduce con
tribuția, alături de toți oa
menii muncii din regiune, la 
traducerea în viață a istori
cului program trasat de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui și va întîmpina cu succese 
remarcabile cea de-a 45-a ani
versare a înființării Partidu
lui Comunist Român**.

Referindu-se la activita
tea tinerilor din indus
trie, darea de seamă 

prezentată de tovarășul COR
NEL ȘANDRU, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Brașov al U.T.C., precum și 
numeroși vorbitori au insis
tat asupra metodelor folosite, 
a experienței acumulate de 
organizațiile U.T.C. în antre
narea celor peste 70 000 de 
tineri care — alături de vîrst- 
nici — lucrează în uzinele re
giunii la îndeplinirea sarcini
lor de producție.

Numeroși vorbitori, prin
tre care tovarășii Mihai 
Bratu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Brașov al 
U.T.C., Constantin Tudorache, 
de la Uzina „Tractorul**, Cor
nel Roman, de la Uzina „Inde- 
pendența“-Sibiu, ing. Ovidiu 
Pantea, de la Combinatul 
chimic Victoria și alții au scos 
în evidență grija organizații
lor U.T.C. pentru a-i ajuta pe 
tineri să-și îndeplinească an
gajamentele concrete luate în 
întrecerea socialistă.

în conferință s-a arătat că 
studierea și ' generalizarea 
de către comitetul regio
nal al U.T.C. a experien
ței organizațiilor U.T.C. de la 
Uzina „Tractorul** privind for
mele folosite pentru antrena
rea tinerilor în întrecerea so
cialistă, a acelora de la Uzina 
„Rulmentul**, în privința mo
bilizării tinerilor pentru rea
lizarea unor produse de cali
tate superioară, precum și a 
altor acțiuni întreprinse de 
organizațiile U.T.C., a contri
buit în bună măsură la creș
terea competenței organizațil
or U.T.C. în îndrumarea și a- 
utorarea tinerilor din fabrici 

si uzine, pentru a-și îndeplini 
cit mai bine sarcinile profe
sionale, fapt confirmat de nu
mărul mare de tineri — a- 
proape 30 000 — care în anul 
trecut s-au situat printre 
fruntașii întrecerii socialiste. 

I Tehnica de prim rang cu 
care sînt dotate întreprinde
rile industriale din regiune, 
necesitatea perfecționării con
tinue a tehnologiilor de lucru 

— toate acestea cer din partea 
tinerilor cît mai multe cunoș
tințe de specialitate. Subli
niind pe larg contribuția or
ganizațiilor U.T.C. la mobili
zarea activă a tinerilor la ac
țiunile de ridicare a califică
rii (numai la cursurile de ri
dicare a calificării și de spe
cializare au fost cuprinși circa 
29 000 de tineri), atît darea de 
seamă cît și toți delegații care 
au abordat această problemă, 
printre care ing. Victor Iovu, 
de la Combinatul chimic Fă
găraș, Teodor Budușan, de la 
Uzina de autocamioane „Stea
gul Roșu**, ing. Toma Gali, de 
la Uzina „Elastic“-Sibiu, au 
demonstrat complexitatea pro
cesului de perfecționare a 
pregătirii profesionale a tine
rilor evidențiind initiative 
care au găsit ecou și în 
alte întreprinderi.

în conferință s-a subliniat 
însă că unele organe și orga
nizații U.T.C. nu au desfășurat 
o susținută activitate educati
vă, pentru a dezvolta conti
nuu la tineri sentimentul răs
punderii față de munca în
credințată. Se înregistrează 
încă multe absente nemo
tivate, iar în unele în
treprinderi, tinerii nu folo
sesc integral timpul de lu
cru și capacitatea utilajelor, 
nu respectă indicațiile ingine
rilor, ale maiștrilor și tehnolo
giile de lucru, aceasta avînd 
influență negativă asupra ca
lității unor produse, produ
cing greutăți în îndeplinirea 
planului de producție.

Conferința organizației re
gionale Brașov a U.T.C. a sta
bilit măsuri concrete privind 
generalizarea în continuare a 
experienței dobîndite, îmbu
nătățirea activității tuturor 
organizațiilor U.T.C. din în
treprinderile și organizațiile 
economice din regiune, în lu
mina sarcinilor de mare răs
pundere ce revin acestor uni
tăți în primul an al cincinalu
lui.

Conferința 

organizației 

regionale 

Brașov a U. T.C.
Cu multă atenție a fost a- 

nalizată în Conferință activi
tatea organizațiilor U.T.C. de 
la sate pentru mobilizarea ti
nerilor la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid în vede
rea dezvoltării multilaterale și 
intensive a agriculturii noastre 
socialiste. A fost relevată în 
darea de seamă și în cuvîntul 
multor delegați, printre care 
Elisabeta Popișter, Doina Roth, 
Nicolae Găitan, Carol Zank și 
Petre Eftimie experiența or
ganizațiilor U.T.C. de la gos
podăriile agricole de stat 
din Criș, Hălchiu și alte
le, care dau un permanent 
ajutor tinerilor ca aceștia să 
cunoască planul de produc
ție, măsurile stabilite pen
tru asigurarea îndeplinirii 
lui, invitînd tovarășii din con
ducerea gospodăriilor respec
tive să le vorbească tinerilor 
despre sarcinile ce le revin și 
despre importanța îndeplinirii 
lor. Organizațiile U.T.C. de la 
cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Stejărișul 
și Răvășel, ambele din raionul 
Agnita, din Șura Mare-Sibiu, 
și Feldioara, analizează perio
dic îndeplinirea de către fie
care tînăr a sarcinilor ce i-au 
revenit în brigadă, organizea
ză cu tinerii consfătuiri care 
au de obicei ca temă creșterea 
contribuției tinerilor la spori
rea producției agricole. în mo
bilizarea tinerilor la activita
tea din sectorul zootehnic, o 
experiență valoroasă au acu
mulat organizațiile U.T.C. din 
raioanele Agnita, Tg. Secuiesc, 
Sichișoara.

Cu toate acestea, în activi
tatea organizațiilor U.T.C. din 
agricultură, mai ales în coo
perativele agricole de pro
ducție, continuă să existe u- 
nele neajunsuri. Sînt coopera
tive în care tinerii nu 
participă la muncă (exem
ple : Dîrlos-Mediaș, Șinca Ve- 
che-Făgăraș) ; în sectorul zoo
tehnic, ramură preponderentă 
în agricultura regiunii, cu 
condiții de dezvoltare și cu 
tradiție — sînt cuprinși doar 
1 500 de tineri ceea ce este 
încă departe de a satisface ne
cesitățile.

Conferința — prin măsurile 
adoptate — a indicat organi
zațiilor U.T.C. din agricultură 
să desfășoare o activitate stă
ruitoare de educare a tineri
lor în spiritul dragostei față 
de cooperativa agricolă în ca
re lucrează, să acorde o mai 
mare atenție atragerii tineri
lor la munca din sectorul zoo
tehnic, să se intereseze în per
manență de felul cum mun
cesc și cum trăiesc acești ti
neri.

Majoritatea covîrșitoare a 
celor peste 195 000 de e- 
levi și studenți din șco

lile de toate gradele ale re
giunii Brașov privesc cu se
riozitate îndatoririle lor, se 
pregătesc cu sîrguință pentru 
a deveni cadre de nădejde în 
economie, în viața culturală a 
patriei.

Scoțîndu-se în evidență suc
cesele obținute, nu s-au trecut 
însă cu vederea neajunsurile 

serioase manifestate în unele 
școli. Multe organizații U.T.C. 
nu pun încă cu toată tăria în 
centrul preocupărilor lor ur
mărirea și dezbaterea proble
melor legate de modul cum în
vață elevii, de prezența lor la 
ore, nu analizează cauzele care 
fac ca unii elevi să aibă o si
tuație mediocră la învățătură, 
în conferință s-a arătat că 
deficiențele în pregătirea 
practică a elevilor din u- 
nele școli profesionale se da- 
toresc și faptului că întreprin
deri ca „Tîrnava“-Mediaș, U- 
zina mecanică Mîrșa, Fabrica 
de scule Rîșnov, S.M.T. Hăr- 
man și altele nu asigură tot
deauna condiții necesare bu
nei desfășurări a practicii.

Aceste fenomene negative 
trebuie să rețină atenția orga
nizațiilor U.T.C., să se creeze 
o puternică opinie colectivă 
împotriva atitudinii acelor e- 
levi care nu învață, se mulțu
mesc să se mențină pe „linia 
de plutire** a notei de trecere.

Un loc central în cadrul 
dezbaterilor l-a ocupat 
activitatea desfășurată 

de organele și organizațiile 
U.T.C. sub permanenta con
ducere și îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, pentru educarea co
munistă a tineretului. Con
ferința a apreciat că tine
retul din regiunea Brașov 
este animat în munca sa 
de profunde sentimente de 
dragoste și atașament față de 
patrie, partid și popor, îi sînt 
caracteristice însuflețirea și 
avîntul creator, setea de în
vățătură și cultură, încrederea 
nețărmurită în viitor. Partici- 
panții la discuții, printre care 
amintim pe Alecu Hobai — 
profesor din Sighișoara, Nora 
Rehner — instructoare su
perioară de pionieri în co
muna Dane?, Kalman Ko
zak — prim-secretar al Co
mitetului raional al U.T.C.- 
Sf. Gheorghe și alții au ară

tat că organizațiile U.T.C. 
își îmbunătățesc continuu 
activitatea orientată spre 
educarea politică a tine
retului, pentru dezvoltarea la 
tineri a înaltului sentiment al 
patriotismului socialist, pen
tru cimentarea frăției dintre 
tinerii români, germani și ma
ghiari sub semnul acelorași 
idealuri comune — întărirea 
și înflorirea României socialis
te. Numeroase comitete U.T.C.
— s-a subliniat în conferință
— au reușit să organizeze ac
tivități cu bogat conținut edu
cativ, în forme atractive în
drăgite de tineri, eficiente.

în mod just s-a arătat în 
conferință că deși în această 
privință există o experiență 
bună nu toate organiza
țiile U.T.C. reușesc încă să 
folosească cele mai bune me
tode de educare morală și ce
tățenească a tinerilor. Nu s-a 
creat încă o atitudine comba
tivă față de acele manifestări 
de indisciplină, de abatere de 
la normele de conduită în so
cietatea noastră socialistă. Du
pă cum au subliniat delegații 
Paraschiva Pamfil, secretara 
organizației de bază U.T.C. 
de la O.C.L. Textila-încălță- 
minte-Brașov și Ion Corlaciu 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sibiu al U.T.C., 
cauza unor asemenea stări de 
lucruri negative stă în necu
noașterea de către multe or
ganizații U.T.C. în mod con
cret a preocupărilor tinerilor, 
în organizarea slabă a unor 
acțiuni cultural-educative.

Va trebui, de aceea, ca în 
continuare, comitetul regio
nal U. T. C. să îndrume cu 
mai multă atenție organe
le și organizațiile U. T. C. 
în această direcție, pentru lăr
girea sferei de activități pri
vind formarea și dezvoltarea 
la tineri a trăsăturilor înain
tate, a concepției socialiste 
față de muncă, societate și fa
milie, pentru o mai bună or
ganizare a activităților din 
timpul liber.

In încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîn
tul tovarășul GHEOR

GHE STOICA, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a transmis un 
călduros salut participanților 
la conferință, tuturor tinerilor 
din regiunea Brașov.

Vorbitorul a subliniat în cu
vîntul său faptul că aniver
sarea a 45 de ani de la înfiin
țarea P.C.R. — părintele iu
bit al tineretului patriei noa
stre — constituie un prilej 
deosebit de reafirmare a ho- 
tărîrii tineretului de a înde
plini întocmai și la timp sar
cinile încredințate de partid, 
în continuare vorbitorul s-a 
referit la sarcinile care stau 
în fața organizațiilor U.T.C. 
din industrie privind antrena
rea tinerilor la întrecerea so
cialistă, ridicarea calificării 
profesionale și întărirea disci
plinei socialiste a muncii.

Subliniind că problema ridi
cării calificării trebuie să-și 
ocupe locul cuvenit în activi
tatea organizațiilor U.T.C. din 

industrie, vorbitorul a scos | 
în evidență faptul că preo- i 
cuparea comitetului regio- | 
nai, a comitetelor orășenești | 
și raionale ale U.T.C., de a B 
extinde această experiență în a 
toate locurile unde se pretea
ză, nu se ridică încă la nivelul 
importanței ce se acordă con
tinuei perfecționări profesio
nale a cadrelor.

Organele și organizațiile 
U.T.C., arăta tovarășul Gheor
ghe Stoica, vor trebui ca în 
viitor să-i ajute cu mai multă 
atenție pe tineri să înțeleagă 
cît este de necesar să-și înde
plinească exemplar îndatori
rile ce le au în procesul de 
producție, să le explice ce 
greutăți pot produce întregu
lui colectiv cazurile de in
disciplină, să intensifice 
munca în vederea formării o- 
piniei colective împotriva 
chiulului și lipsei de răspun- | 
dere în îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

Subliniind că problema esen
țială care se pune în momen
tul de față la sate este mobi
lizarea tuturor forțelor pentru 
a folosi marile posibilități 
create de partid pentru conti
nua creștere a producției agri
cole, tovarășul Gheorghe Stoi
ca a indicat organizațiilor 
U.T.C. să se ocupe cu mai 
multă stăruință de atragerea 
tineretului de la sate în sec
torul zootehnic, în regiune e- 
xistînd condiții, tradiție și ex
periență în această privință. 
Relevînd faptul că în munca 
pe care organizațiile U.T.C. o 
desfășoară cu tinerii din agri
cultură trebuie să se țină sea
mă de adîncile transformări 
economice și social-politice 
care au avut loc în viața sate
lor, vorbitorul a arătat că este 
necesară îmbunătățirea între
gii activități politice pentru e- 
ducarea tinerilor în spiritul 
dragostei față de muncă, al 
apărării și dezvoltării pro
prietății obștești, pentru mo
bilizarea mai activă a tine
rilor în sectoarele unde se 
cere aportul lor.

Vorbitorul a făcut o amplă 
analiză a muncii din școli și 
facultăți a sarcinilor ce revin 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., și în primul rînd co
mitetelor raionale și orășe
nești, pentru continua îmbu
nătățire a activității elevilor 8 
și studenților.

Apreciind experiența dobîu- 
dită de organele și organiza
țiile U.T.C. în munca de edu
care comunistă a tineretului, 
tovarășul Gheorghe Stoica a 
arătat că în prezent sarcina 
organizațiilor U.T.C. este de a 
răspunde cît mai bine dorinței 
tinerilor de a studia aprofun
dat Documentele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
de a-i ajuta pe tineri să înțe
leagă bogatul conținut de idei 
cuprins în aceste documente.

Vorbitorul a indicat orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
să-și sporească arsenalul de 
metode și forme care să con
tribuie la educarea tinerilor 
români, maghiari, germani în 
spiritul unității frățești, al 
luptei comune pentru înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de 
partid. De asemenea, tovară
șul Gheorghe Stoica a arătat 
că trebuie să crească preocu
parea organizațiilor U.T.C. 
pentru dezvoltarea opiniei îm
potriva unor fenomene nega
tive, pentru combaterea unor 
manifestări ale ideologiei și 
moralei burgheze.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Stoica a subliniat 
în mod deosebit necesitatea 
îmbunătățirii stilului de mun
că al tuturor organelor și or
ganizațiilor U.T.C., de a se ri
dica pe o treaptă superioară 
spiritul combativ al acestora, 
de a se dezvolta spiritul mun
cii colective, paralel cu creș
terea răspunderii personale a 
fiecărui activist, de a se sti
mula critica principială, con
structivă și autocritica, a re
comandat noului comitet re
gional ales să dea o mai mare 
atenție muncii de selecțio
nare, creștere și promovare a 
cadrelor.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Stoica a spus : „La 
21 martie 1966 va avea loc 
Congresul U.T.C. — eveniment 
de mare însemnătate în viața 
organizației, a întregului tine
ret al patriei noastre. în nu
mele Comitetului Central al 
U.T.C. îmi exprim convingerea 
că tineretul din regiunea Bra
șov va întîmpina cu mari 
succese Congresul U.T.C., va 
confirma încă o dată prin fap
tele sale, prin munca sa plină 
de abnegație, că este hotărît să 
nu precupețească nici un e- 
fort — alături de ceilalți oa
meni ai muncii — pentru în
făptuirea mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist 
Român**.

*
într-o atmosferă de puter

nic entuziasm, conferința a a- 
doptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al C.C. al P.C.R.

Exprimînd recunoștința ti
neretului pentru minunatele 
condiții de muncă și viață cre
ate de partid, în telegramă se 
spune : „Strîns uniți în jurul 
partidului, făgăduim că vom 
depune toată pasiunea și 
elanul nostru tineresc și vom 
considera cea mai scumpă nă
zuință a noastră, lupta pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri 
ale celui de?-al IX-lea Congres 
al partidului, de a întîmpina 
ce-a de a 45-a aniversare a 
partidului cu noi succese în 
muncă și învățătură**.

★

Conferința a ales noul co
mitet regional al U.T.C., 
comisia de revizie, pre

cum și delegații la cel de-al 
IV-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist. în prima 
ședință plenară a noului comi
tet a fost reales ca prim-se
cretar, tovarășul CORNEL 
ȘANDRU.

Ing. ARTUR IOAN

n zilele de 28 și 
29 ianuarie 
s-au desfășurat
— într-o atmo
sferă de lucru 
și de entu
ziasm tineresc
— lucrările 
Conferinței re

gionale Ploiești a Uniunii Ti
neretului Comunist. Cei peste 
700 de delegați, reprezentanți 
ai unui număr de peste 161 000 
de uteciști care lucrează în 
schelele petroliere ale Văii 
Prahovei, în rafinării, în în
treprinderile producătoare de 
instalații de foraj sau de bu
nuri de consum, pe ogoare sau 
în școli, au făcut o amplă a- 
naliză a activității organiza
ției regionale, stabilind măsuri

I concrete pentru desfășurarea 
în continuare a muncii poli
tico-educative în scopul mo
bilizării tinerilor la îndeplini
rea, alături de toți oamenii 
muncii, a sarcinilor trasate de 
cel de al IX-lea Congres al 
P.C.R.

Cu deosebită satisfacție, cu 
hotărîrea de a munci și mai 
bine au primit delegații apre
cierea pe care biroul regional 
de partid a făcut-o la adresa 
tineretului din regiune, a acti
vității organizației U.T.C.

„Este spre mîndria organi
zației U.T.C., a spus în cuvîn
tul său tovarășul DUMITRU 
BALALIA, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.C.R., că, pretutindeni unde 
se muncește — în fabrici, în 
schele petroliere, în G.A.S., 
S.M.T. sau cooperative agri
cole de producție, în școli sau 
în laboratoare de cercetări — 
tinerii sînt permanent prezenți, 
nu și-au precupețit și nu-și 
precupețesc eforturile și pri
ceperea, lucrează și învață cu 
abnegație, aducîndu-și o con
tribuție însemnată la îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid. Pentru aceste succese, 
Comitetul regional Ploiești al 
P.C.R. îi felicită călduros**.

Biroul comitetului regional 
de partid a indicat principalele 
obiective care trebuie să stea 
în continuare în atenția or
ganizațiilor U.T.C.

„In prezent, toți oamenii 
muncii din regiune, a spus 
tovarășul Dumitru Balalia, 
sînt preocupați de traducerea 
în viață a sarcinilor de plan 
pe anul 1966, de stabilirea 
obiectivelor pentru 1967 și 
pentru întreg cincinalul. Or
ganizațiile U.T.C. sînt chemate 
să desfășoare o activitate edu
cativă care să ducă la antre
narea tuturor tinerilor la 
muncă, la continua lor pregă
tire profesională, la întărirea 
disciplinei. Să căutăm și să 
găsim în toate locurile aseme
nea forme de activitate, care 
să trezească interesul tineri
lor, să aibă o mare înrîurire 
în pregătirea lor pentru viață, 
să-i ajute în cultivarea dra
gostei de profesie, a dorinței 
de a munci... Avem o regiune 
frumoasă, bogată, cu oameni 
harnici, cu tineri entuziaști, 
avem toate posibilitățile să 
facem ca locurile în care ne 
desfășurăm activitatea să se 
bucure de o și mai rapidă în
florire".

Darea de seamă, ca și nu
meroșii vorbitori care 
și-au spus cuvîntul pe 

marginea ei, au apreciat că, 
în perioada care a trecut de la 
conferința precedentă, orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
deri, de la sate și-au îmbună
tățit activitatea de mobilizare 
a tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor economice, de educare 
a lor în spiritul înaltelor prin
cipii ale moralei comuniste.

„Hotărîrea, conștiinciozi
tatea cu care muncesc tinerii 
din industrie, se spunea în 
darea de seamă, se reflectă în 
creșterea continuă a număru
lui de evidențiați și fruntași 
ai întrecerii socialiste. în anul 
trecut, din cei peste 47 000 de 
tineri antrenați în întrecere, 
peste 18 000 au fost declarați 
evidențiați".

„Noi, spunea în cuvîntul 
său tovarășul Toma Chioto- 
roiu, lăcătuș la întreprinde
rea de șantiere pentru Con- 
strucții-montaj-Brazi, am pus 
în centrul activității organi
zației U.T.C. sprijinirea înde
aproape a conducerii între
prinderii în vederea îndeplini
rii la timp și în bune condi
ții a sarcinilor de plan. Am 
început prin a populariza în 
rîndul tinerilor sarcinile eco
nomice, prin a-i antrena la 
realizarea lor încă din faza 
dezbaterii cifrelor de plan și 
a stabilirii măsurilor tehnico- 
administrative. Rezultatele au 
fost cele așteptate : anul tre
cut toate obiectivele date în 
folosință au primit calificati
vul „foarte bine".

Exemple asemănătoare au 
citat, în cuvîntul lor, și tova
rășii Vasile Istrati, delegat 
din partea Combinatului pe
trochimic Brazi, Duțu Ion, 
sondor șef la schela Cîmpina, 
Constantin Nicolae, inginer la 
Uzina „1 Mai" Ploiești, Cor
nel Retezatu, inginer la Uzi
nele de utilaj petrolier Tîr- 
goviște, Nicolae Cornel, de
legat al organizației U.T.C. de 
la întreprinderea forestieră 
Măneciu și alții.

în mod deosebit s-a insistat 
,în conferință asupra activi
tății pe care organizațiile 
U.T.C. au desfășurat-o în spri
jinul organizării ridicării ca
lificării. în întreaga regiune 
peste 26 000 de tineri participă 
la diferite forme de perfecțio
nare profesională. Cu mult 
interes l-au ascultat delegații 
pe tovarășul inginer Daniel 
Săpoiu, de la Uzina mecanică 
din Sinaia, unde organizația 
U.T.C. și-a format o adevărată 
tradiție de prestigiu în forma
rea la tineri a unui cult pen
tru tehnică, pentru studiul 
cărții de specialitate.

„Noi am pus accent, spunea 
Jana Vlăduț, secretara orga
nizației U.T.C. de la întreprin
derea textilă „Bucegi" din Pu
cioasa, pe concentrarea tutu
ror eforturilor în scopul îm
bunătățirii calității produselor. 
De mare ajutor s-au dovedit 
consfătuirile dintre tinerii 

muncitori cu specialități di
ferite, dar care conlucrează la 
obținerea acelorași produse — 
între țesători și filatori, între 
filatori și finisori etc".

Dezbaterile au dezvăluit 
și o serie de lipsuri pri
vind activitatea organizații
lor U.T.C. din întreprinderi, 
pe care comitetul regional 
nou ales, comitetele raionale 
și orășenești, toate organizații
le U.T.C. sînt chemate să le 
înlăture.

„Succesele organizației noas
tre sînt incontestabile, spunea 
tovarășul Ion Bucur, prim se
cretar al Comitetului raional 
U.T.C.-Cîmpina. La Schela 
Cîmpina, la Uzina mecanică 
Sinaia, la Fabrica de hîrtie 
Bușteni și în alte întreprin
deri avem organizații bune, 
puternice. S-a încetățenit, to
tuși, în multe locuri obiceiul 
ca, de multe ori activitatea vie 
să fie înlocuită cu formularis- 
tica birocratică. Așa, de pildă, 
unele organizații se ocupă 
de statistici mai mult decît 
de antrenarea reală a tineri
lor la întrecerea socialistă. 
Așa se face că în unele ra
ioane, printre care și Cîmpina, 
numărul fruntașilor în întrece
re nu a crescut anul trecut.

Referindu-se critic la activi
tatea unor organizații U.T.C., 
darea de seamă, numeroși 
vorbitori arătau ca mai sînt 
cazuri cînd și preocupa
rea pentru întărirea discipli
nei tineretului în producție 
s-a dovedit nesatisfăcătoare. 
„Așa, de pildă, spunea tova
rășul Neamțu Ion, prim se
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.C.-Ploiești, la Uzine
le „1 Mai" anul trecut absen
țele nemotivate făcute de ti
neri depășeau cu aproape 500 
pe cele din 1964". Tovarășii 
Fiorea Gheorghe, prim secretar 
al Comitetului raional U.T.C.- 
Tîrgoviște, Vasile Minea, teh
nician la IRA-Cîmpina, Con
stantin Mărgărit, inginer la

Conferința

organizației 

regionale 

Ploiești a U.T.C.
Schela Berea, Ion Podosu, se
cretar U.T.C. la I.F. Nehoiu, 
și alții, au pledat pentru o 
tratare complexă, multilatera
lă a problemelor disciplinei 
tineretului în producție, înce- 
pînd cu frecvența la uzină și 
terminînd cu respectarea re
gimului de lucru al mașinilor, 
cu respectarea normelor de 
tehnica securității muncii.

Făcînd bilanțul activității 
organizațiilor U.T.C. de la sa
te, Conferința regională Plo
iești a U.T.C. a stabilit că, în 
perioada care urmează, princi
palul obiectiv al activității a- 
cestora trebuie să-l constituie 
mobilizarea tinerilor la mun
că. Succesele obținute pînă în 
prezent constituie o garanție 
sigură că organizațiile U.T.C. 
din satele regiunii, care cu
prind un număr de peste 
51 000 de membri pot să în
treprindă acțiuni care să du
că la o sporire a aportului or
ganizației de tineret în dezvol
tarea economică a unităților 
agricole. Elena Ionescu, secre
tara organizației U.T.C. din 
cooperativa agricolă de pro
ducție Puchenii Mari, Dima 
Vasile, șef de brigadă la 
S.M.T. Bărcănești, Stoica Pa- 
nait, delegat al organizației 
U.T.C. din cooperativa agri
colă de producție Puiești, Rm. 
Sărat, și alți vorbitori, au de
monstrat, cu exemple din ac
tivitatea practică, cît de im
portantă poate fi contribuția 
pe care o pot aduce organiza
țiile U.T.C. în îndeplinirea o- 
biectivelor ce revin fiecărei u- 
nități agricole în parte.

în același timp, conferința 
a constatat o serie de lipsuri 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la sate, atrăgînd a- 
tenția că „acesta rămîne în
că sectorul cel mai deficitar" 
al organizației regionale Plo
iești, și spre care trebuie să-și 
îndrepte privirile cu toată a- 
tenția Comitetul regional nou 
ales. Mai sînt organizații de 
bază și, mai ales, din brigăzi, 
care desfășoară o slabă acti
vitate politică și organizatori
că ; nu peste tot organizațiile 
U.T.C. și-au format acel spirit 
de combativitate împotriva a- 
baterilor de la disciplina mun
cii, împotriva neglijenței pe 
care unii tineri o manifestă 
față de avutul obștesc. Confe
rința a recomandat comitetu
lui regional, comitetelor ra
ionale și orășenești, tuturor 
activiștilor salariați să spriji
ne mai îndeaproape organiza
țiile de bază, să le îndrume și 
să le ajute practic în organiza
rea unor asemenea activități, 
care să ducă la antrenarea tu
turor tinerilor la îndeplinirea 
principalei lor îndatoriri — 
participarea entuziastă, califi
cată, cu spirit de responsabi
litate — la muncă.

trîns legată de aceste 
importante probleme, 
tratarea în cadrul con

ferinței a sarcinilor ce revin 
organizației U.T.C. în dome
niul educației politice și mo- 
ral-cetățenești a tinerilor, s-a 
bucurat de un însuflețit 
schimb de păreri din partea 
tuturor celor ce au luat cu
vîntul. „Succesele importante 

pe care organizația noastră 
le-a obținut la acest impor
tant capitol, se spunea în da
rea de seamă, se datoresc 
strînsei legături dintre obiecti
vele muncii educative, desfășu
rate de noi și principalele o- 
biective economice, întreaga 
muncă de educație avînd în 
vedere creșterea și formarea u- 
nor tineri dornici să învețe 
bine, să muncească bine, să-și 
pună întreaga lor energie în 
scopul înfloririi patriei, să tră
iască în chip demn, comunist", 
în acest sens, vorbitorii au 
subliniat că organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, de la sate, 
din școli și instituții și-au 
creat un prestigios merit din 
popularizarea în rîndul tineri
lor a politicii partidului, a 
documentelor de partid și de 
stat, din cultivarea sentimen
tului de dragoste pentru 
partid și patria socialistă, a 
respectului pentru tradițiile 
glorioase de luptă ale poporu
lui.

Conferința a recomandat or
ganizațiilor U.T.C. să întăreas
că și mai mult activitatea po- 
litico-educativă, pornind în 
primul rînd de la dorințele ti
nerilor, să-i ajute în perioada 
care urmează în studierea 
documentelor celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R. „Esen
țial, spunea tovarășa Steliana 
Marinoiu, propagandistă la 
ciclul de conferințe U.T.C. din 
comuna Drajna de Jos, este să 
ne adresăm tinerilor potrivit 
pregătirii fiecăruia, nivelului 
său de cultură generală, să 
găsim acele forme care să-i 
facă să cunoască importantele 
documente de partid, să le a- 
profundeze".

O mai mare atenție, spunea 
și tovarășul Mihai Vulpescu, 
profesor la Școala nr. 6 Plo
iești, trebuie să acorde orga
nizațiile U.T.C. cultivării dra
gostei tinerilor pentru boga
ta istorie a locurilor în care 
trăiesc și muncesc, dorinței de

a continua succesele înainta
șilor.

Pe larg s-a ocupat confe
rința de organizarea unor ac- 
tivități educative în școli, ac
tivități care să aibă ca scop 
cultivarea dragostei de patrie 
și de partid la elevi, a dorin
ței de a învăța mai bine, de 
a se forma ca oameni cu o 
înaltă cultură. Valentina Cis- 
maru, elevă la Liceul din Fi- 
lipeștii de Pădure, Aurelia So
lomon, profesoară la Lice
ul nr. 1 Ploiești, Maria Gheor- 
ghiță, secretară a Comitetului 
orășenesc U.T.C.-Buzău, și 
alți vorbitori s-au referit la 
experiența bună, criticînd în 
același timp neajunsurile e- 
xistente (apelarea, uneori, la 
formule neatractive, neintere
sante ; existența încă a unei 
monotonii în munca de educa
ție, dublată de neintervenția 
operativă în combaterea ma
nifestărilor de indisciplină, de 
chiul etc.).

în hotărîrea adoptată, con
ferința a stabilit ca organiza
țiile U.T.C. să se ocupe cu mai 
mare atenție de dezbaterile 
pe teme moral-cetățenești, 
generalized experiența bună 
existentă în unele organizații 
(din orașul Ploiești, Cîmpina, 
Tîrgoviște etc.), ca și de orga
nizarea într-un mod mai in
teresant, diferențiat, a dis
tracției și, în general, a timpu
lui liber al tinerilor.

I* n încheierea lucrărilor 
Conferinței regionale 
Ploiești a U.T.C. a luat 

cuvîntul tovarășul ION PO
PESCU, secretar al C.C. al 
U.T.C., care a transmis dele
gaților, tuturor tinerilor din 
regiune, salutul C.C. al U.T.C., 
urarea de a obține noi succe
se în activitatea creatoare pe 
care o depun. în cuvîntul său, 
tovarășul Ion Popescu s-a o- 
prit îndeosebi asupra conclu
ziilor care au rezultat din dez
baterile purtate privind acti
vitatea organizației regionale 
a U.T.C.

„în mod cu totul justificat, 
a spus vorbitorul, și darea de 
seamă și participanții la dis- 

,au. '^sistat asupra acti
vității tineretului din sectoa
rele direct productive. Acest 
lucru nu este întimplător. în 
aceste sectoare se realizează 
bunurile materiale care asi
gură satisfacerea într-o tot 
mai mare măsură a cerințelor 
oamenilor muncii. Era firesc 
să rezulte foarte limpede că 
succesele cele mai bune do- 
bindite de tineri în producție 
s-au obținut acolo unde și-au 
desfășurat activitatea organi
zații U.T.C. puternice, care 
pun în centrul activității lor 
mobilizarea tinerilor la muncă**.

Organizațiile U.T.C. trebuie 
să-i ajute pe tinerii din uni
tățile economice să-și stabi
lească angajamente concrete, 
mobilizatoare, să-i urmăreas
că îndeaproape și să-i sprijine 
în îndeplinirea lor. în al doi
lea rînd, cînd este vorba de 
participarea tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, trebuie să avem în ve
dere disciplina la locul de 
muncă. Din datele pe care le-a 

oferit darea de seamă rezultă 
că majoritatea tinerilor noș
tri sînt disciplinați. Totuși, 
cazuri de indisciplină în 
muncă sînt încă frecvente. Se 
constată încă un mare număr 
de absențe, întîrzieri și învoiri 
nejustificate ale tinerilor.

„Statul nostru, a spus to
varășul Ion Popescu, a în
vestit și învestește milioane 
de lei în fiecare nouă între
prindere, în reutilarea celor 
vechi. Fiecare leu cheltuit, 
toate sumele uriașe învestite 
în industrie și agricultură sînt 
bani din banii poporului, iată 
de ce nu este îngăduit nimă
nui să manifeste neglijență 
față de utilaje.

Organizațiile U.T.C. trebuie 
să militeze pentru ca în 
întreprinderile unde activea
ză să fie folosite cît mai 
deplin toate formele de ri
dicare a calificării, ce și-au 
dovedit eficiența practică. 
Așa sînt cursurile de ridicare 
a calificării, demonstrațiile 
practice, schimburile de ex
periență, explicarea tehnolo
giilor de lucru, concursurile 
pe meserii, conferințele și 
simpozioanele pe teme științi
fice, și în mod deosebit pro- | 
paganda tehnică. Să preluăm 
și să dezvoltăm inițiativa de
osebit de valoroasă a organi
zațiilor U.T.C. care își fac un 
titlu tie mîndrie din a forma 
Ia tineri un cult pentru teh
nică".

„La sate, pe lingă succesele 
foarte bune obținute, întîl- 
nim și cazuri în care unii ti
neri nu participă la muncă, 
execută lucrări de slabă cali
tate, nu înțeleg necesitatea în
sușirii și aplicării metodelor 
agrotehnice avansate. Iată de 
ce este necesar ca organizații
le U.T.C. să-și îmbunătățeas
că activitatea în scopul mobi
lizării mai active a tinerilor la 
executarea lucrărilor în G.A.S., 
S.M.T., în cooperativele agrico
le de producție, să îndrume un 
mai mare număr de tineri ca
re să lucreze în sectorul zoo
tehnic, să se ocupe în mod 
deosebit de permanentizarea 
și pregătirea lor profesională".

în fața organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi, instituții, 
școli și de la sate stă sarcina 
de mare răspundere de a 
îmbunătăți necontenit munca 
ideologică și politico-educati- 
vă pentru dezvoltarea la ti
neri a conștiinței socialiste și 
însușirea trăsăturilor moral- 
politice ale constructorilor so
cialismului, de a desfășura o 
intensă activitate de răspîndi- 
re a învățăturii marxist-leni- 
niste, de însușire profundă a 
politicii partidului nostru. în 
prezent, în învățămîntul po
litic al Uniunii Tineretului Co
munist și în întreaga activita
te politico-educativă stă sarci
na însușirii de către toți tinerii 
a documentelor celui de-al IX- 
lea Congres al partidului, 
precum și a celorlalte docu
mente, elaborate ulterior. „Ne 
apropiem de un măreț eve
niment : a 45-a aniversare a 
creării Partidului Comunist 
Român, prilej minunat de in
tensificare a muncii politice, 
ideologice pentru educarea ti
neretului în spiritul dragostei 
față de patrie și partid, față 
de tradițiile glorioase de 
luptă ale poporului nostru, 
pentru independență naționa
lă și eliberare socială, față de 
marile realizări obținute in 
construcția socialistă, de mi
nunatele perspective care se 
deschid în fața patriei socia
liste. Mai mult decît pînă a- 
cum, organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist din re
giunea Ploiești să folosească 
posibilitățile deosebite pe care 
le au de a cultiva la tineri 
tradițiile glorioase de luptă 
revoluționară ale muncitorilor 
petroliști, toate celelalte po
sibilități de cultivare a senti
mentelor de dragoste pentru 
popor, pentru partid".

„Trebuie să folosim mai 
mult în acest scop adunările 
generale, dezbaterile pe teme 
educative, diferitele forme de 
pregătire ideologică. Evident, 
s-au obținut succese bune, u- 
neori chiar foarte bune. Auto- 
mulțumirea însă n-ar fi de 
bun augur intr-un asemenea 
caz, mai ales cînd este vorba 
de o sarcină atît de complexă 
ce revine Uniunii Tineretului 
Comunist. Au fost și destule 
situații cînd unele activități 
s-au desfășurat formal, au 
fost lipsite de combativitate și 
uneori, de maturitate politică. 
Iată de ce comitetul regional 
Ploiești, comitetele raionale și 
orășenești vor trebui să ajute 
organizațiile de bază în for
marea și dezvoltarea unui spi
rit critic și autocritic față de 
neajunsurile care mai există 
în munca unor organizații 
U.T.C., să găsească posibilită
țile de înlăturare a acestora.

îmi exprim convingerea, a 
spus tovarășul ION POPES
CU în încheiere, că tineretul 
din regiunea Ploiești va în
tîmpina Congresul U.T.C. 
printr-o puternică participare 
la înfăptuirea prevederilor 
stabilite de partid pentru a- 
cest an, în fabrici și uzine, pe 
ogoare și în școli, că va con
firma, încă o dată, prin fapte
le sale, încrederea, aprecierea 
și grija de care se bucură din 
partea partidului".

Intr-o atmosferă de deplin 
entuziasm, participanții | 
la conferință au adoptat 

o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., prin care, în numele 
celor 161000 de uteciști, al 
întregului tineret din regiunea 
Ploiești, și-au exprimat sen
timentele de adîncă recunoș
tință pentru condițiile de 
muncă și învățătură, hotărî
rea de a munci neobosit pen
tru îndeplinirea directivelor 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

A”
în prima sa ședință de lu- | 

cpu. Comitetul regional Plo
iești al U.T.C. a ales pe tova
rășul CONSTANTIN OANA 
în funcția de prim secretar.

EUGEN FLORESCU



• Mîine începe 
tradiționalul tur
neu internațional 
de fotbal pentru 
juniori de la Via- 
reggio (Italia) la 
care participă 16 
echipe din 8 țări: 
Viena (Austria), 
Dukla Praga, En-

I
i

I

1
T.S.K.A. Sofia,
tracht și Augsburg (R. F. Germa
nă), Partizan Belgrad, Honved Bu
dapesta, Rapid București, precum 
și formațiile țării gazde Bologna, 
Fiorentina, Genoa, Internazionale 
Milano, Juventus; A.C. Milano, 
Napoli și Lanerossi Vicenza.

Echipa de juniori a Rapidului 
face parte din grupa D, alături 
de echipele Internazionale, Napoli 
și Dukla Praga. Juniorii bucureș- 
teni susțin sîmbătă primul joc cînd 
vor întîlni echipa Internazionale, 
urmînd ca marți să aibă loc re
vanșa acestei partide. (în prelimi
narii echipele se întîlnesc de două 
ori pe terenuri diferite). Meciurile 
se vor disputa pe stadionul Pini 
din Viareggio, precum zși pe cele 
din Pontedera, Altopascio, Sarza-
no, Lucea, Spezia și Pistoia.

® Echipa de fotbal Wismut Aue 
(R. D. Germană) a susținut două 
întîlniri amicale în Republica 
Mali. In primul meci fotbaliștii 
germani au terminat la egalitate 
(0—0) cu reprezentativa țării. In 
cel de-al doilea joc oaspeții au 
evoluat în localitatea Segou în 
compania unei selecționate locale. 
Și această partidă a luat sfîrșit cu 
un rezultat nedecis 1—1 (0—1).
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încheierea lucrărilor

ședinței Consiliului

Superior al Agriculturii

• Sala Dinamo 
din Capitală găz
duiește sîmbătă, 
de la ora 19, în- 
tîlnirea de box 
iintre formațiile 
Dinamo București 
și Metalul Bucu
rești. Din program

se desprind întîlnirile : Șt. Anto
nescu (D) — Gh. Cristea (M) — 
P. Brînduș (D) — I. Grăjdeanu
(M) — Gh. Bădoi (D) — I. Cră
ciun (M) — Gh. Vlad (D) — Gh. 
Vasile (M).

• Duminică încep întrecerile 
campionatului republican de box 
(juniori) faza pe Capitală, la care 
participă cluburile și asociațiile 
sportive bucureștene. Prima gală 
organizată de clubul Olimpia va 
avea loc la Casa de cultură a ti
neretului din str. Turturele înce- 
pînd de la ora 9,30.

S Sîmbătă și duminică va avea 
loc în apropiere de Calgary un 
important concurs internațional de 
schi cu participarea unora dintre 
cei mai cunoscuți sportivi din Eu
ropa. Concursul ce se va desfășura 
în împrejurimile stațiunii de spor
turi Banff (15 km de Calgary), va 
reuni concurenți din Austria, R. F. 
Germană, Franța, Italia, Norvegia, 
Polonia, Suedia și Elveția. Printre 
participanți se remarcă Gerhard 
Nenning (Austria), Christi Haas 
(Austria), Madeleine Bochatay 
(Franța), Felice de Nicolo (Italia), 
Benk Grahn (Suedia) și Edmund 
Burgman (Elveția).
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O La Moscova 
s-a disputat în- 
tîlnirea de . volei 
dintre formațiile 
T.S.K.A. Mosco
va și Dinamo 
Berlin (R. D. Ger
mană) contînd 
pentru sferturile

de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" (feminin).

După treizeci de minute de joc 
voleibalistele sovietice au termi
nat învingătoare cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—0, 15—5).

• în turul doi al campionatelor 
internaționale de tenis pe teren 
acoperit ale Scandinaviei care se 
desfășoară la Oslo francezul Pa
trice Beust l-a învins cu 3—6; 6—1; 
8—6 pe campionul României Ion 
Tiriac.

I 
I
I 
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• Continuîndu-șl turneul în 
U.R.S.S., selecționata de hochei pe 
gheață a R. D. Germane a evoluat 
la Minsk în compania formației 
Torpedo din localitate. In mod 
surprinzător hocheiștii sovietici 
(care activează în grupa a doua a 
campionatului U.R.S.S.) au obținut 
victoria cu scorul de 4—3 (2—1, 
0—1, 2—1).

• La piscina acoperită din insu
la Margareta (Budapesta) se va 
desfășura sîmbătă și duminică un 
concurs internațional de natație la 
care vor participa și înotătorii ro
mâni Vasile Costa șl Anghel Sop- 
tereanu.

(Agerpres)'
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Miercuri a luat sfîrșit ședința 
Consiliului Superior al Agricul
turii, care a dezbătut probleme 
privind dezvoltarea creșterii ani
malelor în perioada 1966—1970. 
.La baza acestor dezbateri au 
stat studiile efectuate de către 
Consiliul Superior al Agricultu
rii, cu consultarea largă a specia
liștilor din institutele de cerce
tări și de învățămînt superior, 
de la consiliile agricole regio
nale și raionale, trustul Gostat, 
din unități de producție, precum 
și a crescătorilor de animale din 
regiunile țării.

Mecanicul de locomotivă Die
sel electrică, Stănică Petre, 
fruntaș In Întrecerea socialistă 

la... locul de muncă.

La ședință s-a stabilit un plan 
de măsuri pentru realizarea sar
cinilor stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1965, 
cu privire la dezvoltarea crește
rii animalelor. Planul va fi îm
bunătățit pe baza propunerilor 
făcute în cadrul ședinței și adap
tat condițiilor specifice din fie
care zonă de creștere a anima
lelor pentru ca unitățile să obți
nă maximum de eficiență în dez
voltarea zootehniei.

în încheierea lucrărilor au luat 
cuvîntul tovarășii Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Iosif 
Banc, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

(Agerpres)

• „AUTOSTRĂZI** TELEFONICE
Comunicațiile tele

fonice posedă astăzi 
autostrada lor : Astfel 
poate fi denumit noul 
cablu L-4 pus la punct 
de cercetătorii de la 
„Beli Telephone'
(S.U.A.).

Noul cablu cuprinde 
20 conductoare coa
xiale, în vreme ce 
majoritatea modelelor 
precedente nu pose
dau decît 8 sau 12. 
In plus, In compara- 
tie cu precedentul

cablu produs de „Beli 
Telephone', L-3, aces
ta iolosește frecvente 
de două ori mai ri
dicate, ceea ce per
mite transmiterea mal 
multor informații. Re
ceptoarele sînt forma
te din tranzistor! cu 
siliciu dispuse mult 
mai apropiat unul de 
altul declt Înainte.

La ora actuală un 
asttel de cablu a fost 
plasat Intre localită
țile Dayton și Rudolph

(Ohio) pe o distantă 
de aproape 200 km. 
Prima aplicație co
mercială va fl reali
zată în 1967 intre 
Washington și Miami, 
aceasta fiind prima 
etapă a unei legături 
Boston — Miami și 
apoi Boston — Wa
shington. Trebuie a- 
dăugat că acest cablu 
este prevăzut să su
porte orice catastrofe 
naturale.

Ședinfa Consiliului 
învățămîntului 

superior
Timp de două zile, în Ca

pitală a avut loc ședința Con
siliului învățămîntului su
perior prez’dată de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învă
țămîntului.

Participanții — academicieni, 
cadre didactice universitare, 
reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale — 
au dezbătut — în cadrul unui 
util schimb de păreri — pro
iectul de act normativ pri
vind numirea și promovarea 
personalului didactic în insti
tuțiile de învățămînt superior 
și proiectul de instrucțiuni 
pentru aplicarea hotărîrii 
Consiliului de Miniștri pri
vind reglementarea acordării 
titlurilor științifice în Repu
blica Socialistă România.

în discuții a fost subliniată 
importanța acestor proiecte 
pentru continua ridicare a în
vățămîntului superior din 
țara noastră, făcîndu-se pro
puneri pentru îmbunătățirea 
lor.

(Agerpres)

Cînd tehnica modernă iși dă mina cu o calificare Înaltă pro
dusele obținute sînt de cea mai bună calitate. Tinăra Florica 
Muscalu de la Întreprinderea „Dacia"-București, răspunde 

prin activitatea sa acestei cerințe majore a producției

INFORMAȚII

Ședința 
de colegiu 

a Ministerului 
ludustriei
Chimice

Probleme ale planului de 
Investiții, de producție și ex
port au fost analizate în șe
dința de colegiu a Ministeru
lui Industriei Chimice, la care 
au participat directori ai 
marilor combinate și uzine 
chimice ți ai întreprinderilor 
de construcții și montaj apar- 
ținînd ministerului.

Colegiul a dezbătut și apro
bat o serie de măsuri menite 
să asigure intrarea grabnică 
în producție a unor obiective 
a căror punere în funcțiune a 
fost întîrziată, scurtarea pe
rioadei de probe tehnologice 
și intrarea în producție la 
timp a instalațiilor importan
te prevăzute pentru acest an.

(Agerpres)

• ACCELERA
TOR PE STÎNCĂ

In trecătoarea Razdan, lingă 
Erevan (Armenia), s-a construit 
un accelerator pe care se vor 
face experiențe menite să per
mită găsirea unui răspuns la în
trebarea dacă particulele elemen
tare sînt intr-adevăr elementare.

Principala parte a accelerato
rului se află pe o uriașă stîncă 
monolit. Blocuri de magneți, în 
greutate de 16 t, pe o circum
ferință lungă de 216 m, au fost 
montate cu o precizie de pînă 
la zecimi de mm.

Parcurgînd cele 24 de rezona
toare ale acceleratorului, elec
tronul va căpăta impulsuri acce
leratoare ale timpului magnetic. 
Efectuînd pe o rută inelară pes
te 10 000 de rotiri, la finele tra
seului el va căpăta o energie de 
6 miliarde eV fi o viteză aproa
pe egală cu aceea a luminii. 
Realizatorii acceleratorului au 
biruit cu succes efectul defoca- 
lizării fasciculului de electroni 
care, ar fi împiedicat studierea 
lor.

• ALBINĂ 
ARTIFICIALĂ

Așa se numește un nou apa
rat realizat în laboratorul cen
tral de agrofizică al Academiei 
de Științe agricole din R.P. Bul
garia. Aparatul este destinat 
pentru colectarea polenului de 
tomate și alte cîteva culturi a- 
gricole. Aparatul electromagnetic 
cîntărește numai 450 g, este ali
mentat de o baterie de lanternă 
de buzunar, are o construcție 
simplă și el înlocuiește munca a 
20 de oameni.

Fabrica de mașlni-unelte și 
agregate București. Aspect 
din secția mecanică ușoară

Fotot AGERPRES

© Cutremurele pot fi prevăzute?
Cercetătorii brita

nici F.D. Stacey și P. 
Wescott consideră că 
cutremurele de pă- 
mînt ar putea fi pre
văzute. Ei sînt de pă
rere că compresia ex
tremă a rocilor înain
tea unui cutremur de 
pămînt este însoțită 
de o variație locală 
a cîmpului magnetic.

Ar fi deci suficient să 
se detecteze aceste 
anomalii pentru a pu
tea prevedea cutre
murul. Deși simplă în 
teorie, această meto
dă este dificil de a- 
plicat deoarece, prin
tre multiplele com
presii piezo-electrice 
care se manifestă în 
corpurile terestre, nu

va fi ușor să se se
lecționeze variațiile 
specifice ale cutremu
relor, care sînt de 
slabă intensitate.

Totuși, sînt în curs 
experiențe, trei ob
servatoare experi
mentale fiind insta
late pe o zonft de 500 
km lungime.

• „Animale" cibernetice
La Rostov s-au 

construit niște „pi
sici' și „clini" ci
bernetici. Noile 
mașini au toate re
flexele animalelor 
vii. Ele pot ii dre
sate, pot executa a-

numite ordine, iși 
pot căuta singure 
de mincare. Dacă 
sînt supărate iși 
pun coada intre pi
cioare, exact așa 
cum fac și animale
le adevărate, și o 
iau la goană.

Prof. Alexandr 
Kogan a declarat că 
aceste „animale" 
sînt o încercare de 
a perfecționa mași
nile electronice și 
de a le aduce cit 
mai aproape de na
tură.

© CUPTOR 
SOLAR 

GIGANTIC
Cei mai mare cuptor solar 

din lume se află în construc
ție in Pirineii francezi. Aceas
tă construcție va ocupa o su
prafață de 16 ha și va fi dotată 
cu 11 000 de oglinzi, care vor 
reflecta lumina și căldura soa- 
relui spre o oglindă parabolică 
Înaltă de 45 m și lată de 60 m. 
In focarul oglinzii temperatura 
va atinge 3 500 centigrade. A- 
cest cuptor va fi folosit in ve
derea cercetărilor industriale și 
pentru studierea efectului tem
peraturii ridicate asupra mate
rialelor și motoarelor cu care 
vor fi dotate vehiculele viito
rului program francez de cer
cetare a spațiului cosmic.

Miercuri, 9 februarie, minis
trul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, a primit în au
diență pe Ahmad Eghbal, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare, în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Iranului în Republi
ca Socialistă România.

★
în aula Institutului de știin

țe economice „V. I. Lenin" 
din Capitală au început 
miercuri după-amiază lucră
rile celei de-a 9-a sesiuni 
științifice a cadrelor didactice 
din institut.

★
După expoziția engleză de 

mașini și aparate xerografice, 
care se închide la 10 februarie, 
în următoarele luni Capitala 
va fi gazda și a altor manifes

tări similare de peste hotare. 
Astfel, timp de 10 zile, înce- 
pînd de la 14 februarie, între
prinderea sovietică de comerț 
exterior „Mașpriborintorg“ va 
prezenta publicului românesc 
cele mai recente realizări ale 
industriei de ceasornicărie din 
U.R.S.S. O lună mai tîrziu — 
între 22-31 martie — firma 
„Inter Sofex“ din Elveția va 
organiza în Pavilionul B de pe 
marginea lacului Herăstrău o 
expoziție pe o suprafață de cir
ca 1 600 mp. în cadrul ei, 22 de 
firme producătoare elvețiene 
vor înfățișa ultimele lor nou
tăți în construcția de mașini- 
unelte pentru prelucrarea și 
așchierea metalelor, aparate 
de măsură și control, precum 
și ceasuri de diferite mărci.

(Agerpres)

ECONOMII DE
(Urmare din pag. I)

A fost de față o întreagă co
misie : medicul veterinar, pre
ședintele cooperativei agricole, 
contabilul și aproape toți cei 
din zootehnie. S-a apreciat — 
de acum și practic — ca deo
sebită ideea. Cinci sute de oi 
sînt de atunci încoace hrănite 
numai cu ceea ce se scoate din 
ieslea vacilor de lapte. Acest 
lucru înseamnă că zilnic re
zerva de furaje a cooperativei 
agricole... crește cu 1800—2000 
kg coceni și melasă. S-a ajuns 
astfel nu numai la o economi
sire a ceea ce există, dar și la 
o folosire cu un randament 
sporit a furajului.

Despre toate acestea discu
tam zilele trecute cu tov. Ște
fan Stănărîngă. împreună a- 
preciam, prin calcul, cît furaj 
s-a economisit din octombrie 
și pînă la jumătatea lui ianua
rie. Cifra e apreciabilă — nu
mai pe această ultimă cale 
177.400 kg. (Și, pînă la jumă
tatea lui aprilie, cînd oile vor 
ieși în cîmp, această cifră se 
va dubla). Furajele rămase în 
furajerie vor putea fi folosite 
în suplimentarea rațiilor la 
animalele de mare productivi
tate sau vor fi păstrate pentru 
„zile negre" — cum spune 
proverbul. „Am mai între
prins și o altă acțiune, 
— a continuat tov. Stă
nărîngă. E vorba de cum folo
sim noi paiele. Numai așa, în 
stare pură nu prea sînt de 
mare folos în hrana animale-

„AUR VERDE“ 
lor, dar prin tocare și ameste
cul lor cu lucerna, noi le-am 
transformat în furaj „de mina 
întîia". Proporția e de 60 la 
sută paie și 40 la sută lucernă 
— ambele furaje sînt mai întîi 
tocate și apoi trecute prin 
moara cu ciocănele. Ceea ce 
se obține aduce cu o uruială 
care, umectată și cu sărurile 
minerale, devine cel mai pre
ferat furaj — îndeosebi pen
tru vacile cu lapte și oi. E 
consumat în proporție de 100 
la sută. Anii trecuți nu prea 
ne gîndeam la acest lucru și 
paiele le foloseam numai la 
așternut, sau, foarte rar, în 
hrana animalelor".

Producțiile au crescut și ele 
în actuala perioadă de stabu- 
lație în comparație cu anii 
precedenți. După cum rezultă 
și din jurnalul de mulsori, 
producția zilnică de lapte de 
la fiecare din cele 203 ani
male în lactație e cu 2,49 litri 
mai mare decît ceea ce se ob
ținea în aceeași perioadă a a- 
nului trecut; cu 39,6 la sută 
mai mare față de ceea ce se 
obținea cu doi ani în urmă.- Tot 
odată, oile, precum și tineretul 
bovin, arată mai bine. Tinerii 
de la Piscu Vechi și-au însu
șit concluzia adunării gene
rale a cooperatorilor : gospo
dar trebuie să fii cu tot ceea 
ce ai la îndemînă, chiar dacă-ți 
prisosește. Și ei s-au dovedit 
buni gospodari cu furajele — 
producțiije realizate de- 
monstrînd acum elocvent că 
gîndirea, munca desfășurată 
nu le-a fost de prisos.

„Arta de a 
merita aplauze*1

(Urmare din pag. I) 

titluri: „Genuri și specii literare 
culte folosite în programele de 
brigadă și de estradă, susținerea 
muzicală a acestora", „Ce e cu
pletul, cronica rimată, monologul 
și dialogul și cum le-am folosit în 
programul brigăzii pe care o con
duc' (prezentată de actorul Nae 
lvănescu, instructorul brigăzii ar
tistice de la I.P.M.C.), „Miniatura, 
sceneta, iabula, parodia, foiletonul 
și cum pot ii folosite în programe
le noastre" (susținută de un alt 
actor de la Teatrul de stat) și al
tele. Tot în noua stagiune sînt 
programate numeroase spectacole 
ale unor brigăzi din regiune care 
vor ii prezentate pe Scena studi
oului, Ia clubul S.N.M.C. și la care 
vor ti invitați, pe Ungă membrit 
studioului, și cadre didactice din 
regiune care sprijină mișcarea ar
tistică de amatori, precum și elevi 
ai școlii populare de artă. O altă 
formă de activitate a studioului o 
constituie ajutorul concret dat u- 
nor instructori și formații de a 
pune în scenă anumite spectacole. 
Astfel, talentatul și pasibnatul in
structor Mircea Adam, muncitor la 
Uzina de reparații Năvodari a fost 
trimis și i-a ajutat practic pe ar
tiștii amatori din comuna Mihail 
Kogălniceanu, raionul Tulcea să 
realizeze spectacolul de brigadă 
„Milionarii' care se bucură de un 
binemeritat succes.

Dat fiind faptul că membrii stu
dioului sînt răspîndiți în toată re
giunea Iar întîlnirile lor în cadrul 
activităților planificate sînt numai 
de două ori pe lună, casa regio
nală a creației populare a găsit șl 
o formă eficientă de legătură mal 
strînsă cu aceștia : editarea unul 
buletin periodic al studioului inti
tulat : „Munca noastră', aflat a- 
cum la cel de al cincilea număr. 
In buletin se publică lecții preda
te în studiou, articole din experi
ența unor formații fruntașe, punc
te de vedere asupra unor specta
cole ale brigăzilor, programul ac
țiunilor viitoare, creații ale colec
tivelor de textieri ele. In prezent, 
casa regională a creației populare 
culege primele roade ale activită
ții „Studioului artistului amator". 
In acest scop s-a inițiat o întrece
re a tuturor brigăzilor artistice de 
agitație, formațiilor de estradă și 
soliștilor vocali și instrumentiști, 
intitulată „Ștafeta primăverii' care 
are loc între 1 noiembrie 1965 și 
31 martie 1966. Obiectivele între
cerii : creșterea numărului brigă
zilor artistice, ă membrilor aces
tora, îmbogățirea repertoriului și 
ridicarea nivelului artistic al spec
tacolelor. In lumina acestor exi
gențe sporite, imprimate în cadrul 
studioului, colectivele de creație 
de pe lingă Casa de cultură Negru 
Vodă, căminele culturale Albești, 
raionul Negru Vodă, Ciobanu din 
raionul Hîrșova, Mihail Kogălni
ceanu, raionul Medgidia și Mihai 
Bztjvu, raionul Istria, au pregătit 
noi texte pentru spectacolele pre
zentate la întrecerea „Ștafeta pri
măverii'.LABORATORUL UZINAL —AVANPOST AL ȘTIINȚEI
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de cercetare e, intr-un anume sens, o 
problemă de îmbunătățire a activității 
fiecărui inginer, indiferent că-i tehnolog 
de secție, proiectant la unul din servicii
le de concepție ale uzinei sau cercetător 
la laboratorul central. Din păcate, insă, 
se discută astăzi mai mult și aproape ex
clusiv doar despre problemele organiza
torice ale cercetării uzinale, dacă e cazul, 
bunăoară, să creăm laboratoare pe secții 
sau să contopim toate laboratoarele exis
tente intr-un singur laborator, ceea ce 
firește poate diferi ca soluție de la o 
uzină la alta. Problema numărul „1" o 
constituie, insă, crearea unui climat a- 
decvat cercetării: Eliberarea inginerilor 
de sarcinile mărunte de dispecerat și di
rectionarea competenței lor creatoare 
spre problemele mari ale uzinei. Și, por
nind de aici: Mai mult timp pentru stu
diu ; mai mult timp afectat cercetării li
teraturii de specialitate; mai mult timp 
pentru creație ; mai mult timp pentru a 
deveni, fiecare la locul lui de muncă, un 
adevărat cercetător. Perfecționarea acti
vității de cercetare științifică pornește de 
la inginer și implică un proces continuu 
de autoperfecționare.

Inginerul șef de concepție al uzinei, 
dr. Teodor Has, subliniază și el ca un 
element definitoriu pentru îmbunătățirea 
activității de înnoire, modernizare și per
fecționare tehnico-științifică pe planul 
întregii uzine, antrenarea unui număr tot 
mai mare de ingineri in munca servicii
lor de concepție. Față de situația exis
tentă in urmă cu zece ani, cind foarte

mulți ingineri erau nevoiți să Îndepli
nească activități mult sub posibilitățile 
lor, din lipsa cadrelor medii, numărul 
mare de azi al inginerilor „redeveniți" 
ingineri este un fenomen mai mult decit 
Îmbucurător.

Grupa de studii și analize tehnologice 
a laboratorului central al Uzinelor „23 
August" a cuprins In planul ei de acti
vitate rezolvarea a peste 40 de teme de 
cercetare de mare importanță aplicativă. 
Dar temele, la o analiză mai atentă, se 
dovedesc exclusiv metalurgice și chi
mice : caracterizarea completă a oțeluri
lor elaborate in cadrul uzinei; asimi
larea unor noi oțeluri de scule ; studie
rea modificatorilor complecși și ai mi- 
croalietii la fontă etc.

Problemele legate de perfecționarea 
tehnologiilor de prelucrare (inclusiv cele 
legate de introducerea pe scară largă a 
sudurii), cît și problemele impuse în chip 
necesar de dezvoltarea produselor tradi
ționale ale uzinei se înscriu, cum e și 
firesc, în atribuțiile serviciilor de con
cepție, servicii beneficiind în ultimii ani 
de un regim de funcționare similar cu 
cel al institutelor de cercetări.

Problemele de automatizare (electro
nică) revin pe de altă parte atelierului 
de tehnică nouă (dependent de energeti
cul șei).

Firește, există destui specialiști in uzi
nă partizani ai reunirii într-un centru 
unic de cercetări uzinale a laboratorului 
central, a laboratoarelor afectate servi
ciilor de concepție și a atelierului de teh
nică nouă. Alți ingineri consideră, dim
potrivă. că-i suficientă o coordonare

foarte precisă la nivelul uzinei și că 
funcționarea satisfăcătoare a acestor ser
vicii pînă în prezent constituie prin ea 
însăși un argument mai mult decît con
vingător. Esențială însă, pentru moment 
cel puțin, nu-i forma de organizare — și 
aceasta pare să fie concluzia acestor pri
me și inerente controverse — cît stabili
rea unei tematici judicioase de cercetare 
în funcție de specificul uzinei : Să nu 
fie pierdute din vedere nici una din pro
blemele importante care afectează îmbu
nătățirea continuă a calității produselor. 
Să fie rezolvate din timp problemele teh
nico-științifice de perspectivă ale uzinei. 
Iar cit privește forma de organizare ea 
ar urma să fie apreciată printr-un calcul 
absolut judicios al eficienței economice 
și al rentabilității întregii activități de 
cercetare științifică la nivelul uzinei.

Pledoarie pentru soluții operative

Laboratorul de sudură încorporat ser
viciului „tehnoiog-șef" creat „treptat" 
in ultimii ani și consfințit definitiv în 
ultimele luni și-a dovedit din plin efi
ciența. Introducerea sudurii pieselor vo
luminoase prin alumino-termie — cum 
ne mărturisește inginerul Alexandru 
Zsigmond, tehnologul șef al uzinei — 
n-ar fi fost posibilă in afara studiilor 
efectuate în acest laborator. Perfecționa
rea tehnologiilor de prelucrare solicită 
însă, azi, cu aceeași acuitate crearea unui 
laborator specializat în problemele de 
așchiere. Firește, putem apela ca și pînă 
acum, la sprijinul institutelor de cercetări

departamentale, dar existența unul labo
rator propriu ar contribui la o îmbună
tățire mai rapidă și mai eficientă a tutu
ror tehnologiilor de prelucrare.

O problemă similară, cum sublinia
ză inginerul Teodor Has, este aceea a 
creării unui laborator pentru dezvoltarea 
produselor tradiționale ale uzinei, cum 
ar fi locomotivele. O bază experimenta
lă pentru Încercarea lor în cadrul uzinei 
ar avea o influență directă asupra calită
ții întregului material rulant pe care-1 
livrăm căilor ferate. O cale ferată uzina
lă — ca utilaj de laborator — prevăzută 
pe parcurs cu pante, curbe, „accidente" 
și un vagon dinamometric ar impulsiona 
(și activiza) cercetările în domeniul fa
bricației de locomotive. Și poate tot in 
aceeași ordine de urgențe s-ar înscrie și 
crearea unui laborator volant înzestrat 
cu tot aparatajul de măsură de specialita
te, care ne-ar îngădui deplasarea la be
neficiari și urmărirea „pe teren" a uti
lajelor livrate. Pînă atunci, însă, singura 
soluție operativă rămîne totuși intensifi
carea legăturilor între serviciile noastre 
de concepție și institutele de cercetare, 
departamentale și centrale, mult mai 
complex înzestrate.

Imperativele calificării
Problema — așa cum ne asigură ingi

nerul Dumitru Mîntulescu — nu este sim
plă deloc. în primul rind pentru că n-a 
dispărut integral „teoria" după care nu
mai inginerul care „aleargă" și „se agită" 
cît e ziulica de mare — este cu adevărat 
inginer. Studierea științifică a unei pro
bleme de producție mai este întimpinată 
pe alocuri cu o ridicare evazivă din 
umeri, destul de descurajantă, ori cu re
gretabilul ; „Ia mai lasă-ne, tovarășe, cu 
filozofiile astea" I Unii. în special cei 
mai tineri, sînt afectați... Majoritatea in
ginerilor, însă, indiferent de sarcinile lor 
productive rămîn sincer convinși că 
numai printr-0 continuă perfecționare 
(calificare și recalificare „din mers") și 
printr-o maximă tenacitate pot contri
bui — așa cum se sublinia in recenta ex

punere a tovarășului Nicolae Ceaușesca
— „la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției industriale și introducerea în 
practică a realizărilor științei șl tehnicii 
avansate".

Crearea grupei de studii și analize teh
nologice în cadrul laboratorului central
— ne spun ing. Dumitru Mîntulescu și 
ing. Pamfil Iliescu, șeful laboratorului — 
constituie, din acest punct de vedere, 
mai mult decît o solicitate profesională. 
4 devenit o obligație morală. Probleme
le cuprinse în planul nostru de activita
te pot fi și se cer indiscutabil rezolvate. 
De bună seamă, e nevoie de studiu or
ganizat. De perseverență. De muncă în
suflețită de utilitatea efortului final. Re
zultatele nu se obțin niciodată „cît ai 
bate din palme". Și e iarăși adevărat că 
fără să cunoști „dinăuntrul lor" proble
mele uzinei, fără a fi lucrat mai înainte 
în secțiile productive, nu poți deVeni un 
bun cercetător, mai ales, în domeniul 
cercetării aplicative.

Pe scurt, e nevoie de o temeinică pre
gătire profesională, gindire limpede, mun
că îndirjită și pasiune pentru profesie. 
Uneori, e drept, poate veni în ajutor și 
întimplarea... Dar nu știm cum se face că 
întîmplarea nu-i ajută niciodată pe cei 
care contează doar pe întimp/are.

Capacitatea de a diagnostica exact 
problema aflată în studiu (diagnostic în
temeiat pe o îndelungată experiență de 
muncă) și stăruința în cercetare pînă la 
obținerea rezultatelor se dovedesc de re
gulă hotăritoare.

Laboratoarele marilor uzine pot deveni 
de pe acum nucleul unor adevărate cen
tre de cercetare științifică aplicativă.

Documentare la cel mai înalt 
nivel

Sistemul actual de informare tehnică la 
nivelul uzinelor este încă deficitar. Edi
tarea nomenclatorului bibliografic cu- 
prinzind diferitele studii și lucrări care 
apar periodic în lume constituie un în
ceput dar este numai un început. Cabi
netele tehnice iși pot aduce o contribu

ție mai substanțială în informarea orga
nizată a cercetătorilor uzinali și, in ge
neral, a întregului aparat de concepție al 
uzinei. Cei mai mulți ingineri de la Uzi
nele „23 August", cu care am avut pri
lejul să discutăm, s-au declarat de altfel 
partizanii organizării și în Viitor — în
ceputul a fost făcut — a unor sesiuni ști
ințifice în care inginerii uzinei (sau din 
afara uzinei) să prezinte studii, referate, 
lucrări de sinteză, asupra problemelor 
celor mai importante pe care le suscită 
astăzi producția cit și asupra diferitelor 
direcții de soluționare cunoscute, la mo
mentul respectiv, în practica mondială.

Crearea unor colective complexe de 
cercetători, proiectanți tehnologi in 
scopul studierii sistematice și multilate
rale a acestor probleme ar avea meritul 
unei prime configurări a unor grupe de 
cercetare complexă. Sesiunile de comuni
cări științifice, organizate cu concursul 
institutelor de cercetări departamentale 
și catedrelor de specialitate din facultă
țile tehnice ar putea intări totodată le
gătura dintre uzină, institute, și cadrele 
didactice.

O foarte mare atenție s-ar cuveni a- 
cordată, in condițiile dezvoltării cercetă
rii științifice uzinale și inginerilor tineri, 
reprezentînd la Uzinele „23 August" mai 
mult de jumătate din totalul inginerilor 
(70 dintre ei mai sînt incă membri ai 
organizației U.T.C.).

Informarea lor permanentă, metodică, 
asupra problemelor de strictă specialita
te, antrenarea lor în colective mai largi 
de cercetare științifică, alături de ingine
rii cu experiență, cit și stimularea for 
— în sensul stimulării exigentei și spiri
tului critic — ar avea dărui să pregăteas
că incă de azi pe cercetătorii de miine 
ai uzinei.

Dar toate aceste probleme nu consti
tuie decît începutul unei dezbateri mai 
largi la care invităm să participe, prin 
coloanele ziarului nostru, cît mai mulți 
ingineri, proiectanți, cercetători, tehno
logi, convinși că această dezbatere este 
prin excelență „a lor".

Așteptăm răspunsul.
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Vizita în Marea Britanie a prim-vicepreședintelui î
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trimișiiLONDRA — De la 
speciali Agerpres:

Vizita oficială în 
Britanie, făcută la invitația 
guvernului englez de prim-vi- 
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Alexandru 
Bîrlădeanu, conducătorul de
legației guvernamentale ro
mâne, a luat sfîrșit. în vizita 
sa a fost însoțit de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și de 
consilieri și experți.

Miercuri a avut loc o între
vedere între Harold Wilson, 
primul ministru al Marii Bri
tanii și Alexandru Bîrlădea
nu. Din partea română au 
fost de față persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, precum 
și Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Londra. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
lord Walston, subsecretar de 
stat parlamentar la Foreign 
Office și Leslie Charles Glass, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București.

în cursul aceleiași zile a fost 
vizitată Societatea Imperial 
Chemical Industries. Aici oas
peții au fost primiți de preșe
dintele acesteia, Sir Paul 
Chambers, și de alți conducă
tori ai companiei.

Seara Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe al 
Marii Britanii a oferit un di
neu în cinstea delegației gu
vernamentale române. Au luat 
parte Frank Cousins, minis
trul tehnologiei, Frederick 
Lee, ministrul energiei, 
George Darling, ministru de 
stat la Ministerul Comerțului, 
Leslie Charles Glass,, ambasa
dorul Marii Britanii la Bucu
rești, membri ai Parlamentului 
britanic, lordul Verulam, pre
ședintele Camerei de Comerț 
din Londra, John Cockroft, 
cunoscut savant atomist, direc
torul Colegiului Churchill din 
Cambridge, conducători și re
prezentanți ai unor firme in
dustriale și comerciale, oameni 
de știință și cultură.

în informația 
presei cu prilejul 
vizitei, se arată că 
acesteia Alexandru 
nu a avut discuții cu primul 
ministru Harold Wilson, cu 
George Brown, primul secre-

Marea

transmisă 
încheierii 
în cursul 
Bîrlădea-

tar de stat, Michael Stewart, 
secretarul de stat pentru afa
cerile externe, Douglas Jay, 
ministrul comerțului și Frank 
Cousins, ministrul tehnologiei. 
El s-a întîlnit, de asemenea, 
cu James Callaghan, ministrul 
finanțelor, și Frederick Lee, 
ministrul energiei. Gheorghe 
Cioară a avut discuții cu mi
nistrul de stat la Ministerul 
Comerțului, Roy Mason. Mem
brii delegației au avut dis
cuții cu reprezentanți de 
frunte ai industriei și comer
țului britanic, inclusiv repre
zentanți ai Camerei de Co
merț din Londra. Discuțiile 
cu miniștrii britanici la care 
au luat parte Alexandru Lă
zăreanu, ambasadorul Româ
niei la Londra, și L. C. Glass, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, au cuprins un 
schimb de vederi asupra re
lațiilor bilaterale româno- 
engleze și asupra unor pro
bleme internaționale.

Cele două părți au fost de 
acord că relațiile româno-en- 
gleze au înregistrat, în ultimii 
ani, o dezvoltare favorabilă 
în interesul ambelor țari, și 
că aceste relații au perspecti
ve bune de dezvoltare în con
tinuare.

Se apreciară că relațiile co
merciale dintre cele două țări 
au o mare însemnătate pen
tru ele și că trebuie depuse 
în continuare toate eforturile 
pentru a dezvolta schimburile 
comerciale în ambele direcții. 
S-a acordat atenție schimburi
lor culturale și tehnice dintre 
cele două țări și s-a căzut de 
acord să aibă loc noi discuții 
cu privire la colaborarea ști
ințifică și tehnică.

Cele două părți au căzut de 
acord asupra Importanței a- 
jungerii la o reglementare ge
nerală și realistă a probleme
lor financiare nerezolvate și 
au hotărît ca negocierile cu 
privire la acestea să înceapă 
în luna martie.

în informația dată publici
tății, se arată că discuțiile 
privitoare la problemele in
ternaționale s-au desfășurat 
într-un spirit de cordialitate. 
Cele două părți au constatat 
că în analiza lor asupra unor 
probleme mondiale, inclusiv 
Vietnam există deosebiri de 
vederi.

După cum se știe, Republi
ca Socialistă România, spriji-

nind punctul de vedere al Re
publicii Democrate Vietnam 
și cel al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud, privitor la rezolvarea 
problemei vietnameze, cere să 
se pună capăt bombardamen
telor aeriene și oricăror ac
țiuni de încălcare a suverani
tății și securității Republicii 
Democrate Vietnam, să fie re
trase toate trupele americane 
și celelalte trupe intervențio- 
niste din Vietnamul de sud, 
să se aplice acordurile de lia 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, să se respecte drep
tul legitim al poporului viet
namez de a-și hotărî singur 
soarta, în conformitate cu 
voința și interesele stale.

în informația dată publici
tății se relevă că cele două 
părți și-au afirmat convinge
rea că problemele internațio
nale litigioase trebuie soluțio
nate pe cale pașnică. Ele au 
subliniat importanța realizării 
unui progres în domeniul de
zarmării sub toate aspectele 
sale și au reafirmat însemnă
tatea Organizației Națiunilor 
Unite și intenția lor de a spri
jini în continuare această or
ganizație.

Cele două părți au constatat 
că actuala vizită a constituit 
un prilej foarte valoros pen
tru discuții la nivel înalt și că 
este indicat și util să aibă loc 
alte schimburi de vizite la toa
te nivelurile, într-un spirit de 
înțelegere reciprocă care să 
ducă la dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor româno-en- 
gleze. Ministrul de externe 
al Marii Britanii a acceptat 
cu plăcere invitația guvernu
lui român de a face o vizită 
oficială în România și s-a că
zut de acord ca vizita să aibă 
loc în toamna acestui an.

Miercuri seara, delegația gu
vernamentală română a pără
sit Londra, îndreptîndu-se 
spre țară. în gara Victoria, 
delegația a fost condusă de 
Michael Stewart, ministrul a- 
facerilor externe, Leslie Char
les Glass, ambasadorul brita
nic la București, D. A. Green- 
hill, subsecretar de stat ad
junct la Foreign Office și alte 
persoane oficiale. Au fost, de 
asemenea, prezenți Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Londra și membri ai ambasa
dei.

suplimentar
Parlamentul Belgiei, întru

nit marți după-amiază, a ac
ceptat, după discuții pasio
nate și tranzacții intermina
bile, cu 139 de voturi, contra 
44 și 2 abțineri cererea pri
mului ministru Pierre Harmel 
de a i se acorda un răgaz de 
două zile pentru a încerca să 
soluționeze divergențele care 
s-au ivit între membrii coa
liției guvernamentale.

Agenția 
consideră, 
„balon de 
dat marți 
mei de către Parlament, nu a 
întîrziat decît cu 48 de ore 
luarea unor hotărîri finale. 
După părerea observatorilor 
politici din capitala Belgiei, 
actualul guvern condus de 
Pierre Harmel, format în iu
lie 1965 după o lungă criză 
guvernamentală, nu va putea 
supraviețui, întrucît el se află 
în imposibilitate de a rezolva 
unele probleme acute ale eco
nomiei belgiene.

Presse 
acest 
acor-

France 
totuși, că 

oxigen", 
guvernului Har-

La ordinea zilei îh Grecia:

\

Comisia politica guvernamentală, de
numită și „micul parlament", s-a întrunit 
miercuri pentru a discuta proiectul de 
lege privitor la schimbarea actualului 
sistem electoral (din proporțional ma
jorat în proporțional simplu — n.r.), care 
urmează a ii supus dezbaterilor Parla
mentului. Ministrul de interne, P. Zaimis, 
a făcut o prezentare a proiectului de le
ge și a cauzelor care au determinat gu
vernul sâ ceară schimbarea sistemului 
electoral în vigoare.

Pentru a-și asigura sprijinul 
partidelor de dreapta, premie
rul Stephanopoulos a făcut noi 
vizite liderului partidului
E.R.E., P. Canellopoulos, și li
derului Partidului progresist, 
S. Markezinis. Ziarul guverna
mental Elefteria scrie că Parti
dul E.R.E. nu cere ca sistemul 
electoral actual să fie schim
bat, dar dacă guvernul a hotă- 
rît astfel, el nu se opune dez
baterilor asupra hotărîrii adop
tate. Atitudinea E.R.E. față de 
unele articole ale proiectului 
de lege menționat va fi însă 
hotărîtă de ședința grupului

parlamentar ai acestui partid, 
care urmează să discute în 
amănunțime noua intenție a 
guvernului.

Liderul Partidului progresist 
de dreapta s-a declarat de 
acord cu discutarea proiectului 
de lege în parlament, dar și-a 
rezervat dreptul de a face ob
servații în cadrul discuțiilor 
asupra conținutului său.

Poziția Partidului Uniunea 
de centru față de noua iniția
tivă guvernamentală a fost ex
pusă de liderul acestui partid, 
Papandreu, care a subliniat, 
printre altele, că orice sistem

electoral este aprobat de Uniu
nea de centru cu condiția 
alegerile să aibă loc cît 
curînd. Partidul Uniunea 
centru consideră că în orice 
împrejurare și în condițiile ori
cărui sistem electoral victoria 
sa va fi asigurată. Papandreu 
a menționat, însă, că nu poate 
fi de acord cu unele din arti
colele proiectului de lege și va 
vota împotriva lor.

Comitetul executiv al parti
dului E.D.A. sprijină reintro
ducerea sistemului proporțio
nal simplu ca fiind mai demo
cratic decît sistemul actual. 
Lupta pentru introducerea siste
mului proporțional simplu este 
de altfel și un principiu înscris 
în programul acestui partid. 
E.D.A. va respinge însă unele 
prevederi, care, dacă ar fi vo
tate, ar crea avantaje electo
rale dreptei

Avînd deci acordul de prin
cipiu al tuturor partidelor, gu
vernul este sigur că proiectul 
de lege va fi votat cu o majo
ritate covîrșitoare, majoritate 
care, însă, după părerea ob
servatorilor politici, nu va mai 
fi întrunită atunci cînd se vor 
pune la 
privind 
etc.

vot proiectele de lege 
impozitele, bugetul

ALEXANDROAIEC.
corespondentul Agerpres 

la Atena

Acțiuni de amploare
ale partizanilor
sad- vietnamezi

într-un comentariu transmis 
din Saigon, corespondentul a- 
gentiei Reuter scrie că „în ul
timele zile unitățile Frontului 
National de Eliberare din Viet
namul de sud și-au intensificat 
acțiunile de luptă, mai ales în 
provinciile meridionale ale tă
rii, provocînd pierderi trupelor 
guvernamentale saigoneze". A- 
genția menționează că patrioții 
au organizat numeroase ambus
cade împotriva convoaielor 
trupelor americano-saigoneze și 
au întreprins mai multe atacuri 
armate masive împotriva 
posturilor acestor trupe. Lupte 
însemnate s-au desfășurat și în 
provinciile centrale ale Vietna
mului de sud. Corespondentul, 
informează, totodată, că au 
continuat raidurile „de cură
țire" ale aviației americane a- 
supra punctelor unde se consi
deră că ar exista aglomerări

ale lorțelor patriotice. Astfel, 
bombardierele strategice ameri
cane de tipul „B-52" au efec
tuat miercuri cel de-al 150-lea 
raid. Ele au bombardat o zonă 
controlată de patrioți în pro
vincia Tay Ninh, la nord vest 
de Saigon și în provincia Phu 
Yen, în centrul tării.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse, după ce rela
tează pierderile suferite de tru
pele saigoneze în urma unei 
ambuscade, la 90 km vest de 
capitală, menționează că „în a- 
propierea imediată a Saigonu- 
lui nici trupele americane și a- 
liate nu înregistrează mai mul
te succese. Operațiunile „Quit 
Kick 4", desfășurată de prima 
divizie de infanterie marină a- 
mericană și „Roundhouse", des
fășurată de trupele australiene 
și parașutiștii americani, de
curg fără rezultatele scontate".

Declarația

C.C. al fj.t I A

din Vietnamul de sud
Agenția ^Eliberarea" a transmis 

o declarație a Prezidiului Comite
tului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud în care se arată că imperia
liștii americani continuă să facă 
noi pași extrem de periculoși în 
aventura lor militară și în inten
sificarea războiului de agresiune 
din Vietnam și în Asia de sud-est.

în declarație se arată că Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a organizat și 
conduce lupta de rezistență a 
poporului sud-vietnamez pentru 
salvarea națiunii. Frontul Națio
nal este singurul reprezentant 
adevărat al poporului sud-vietna- 
mez, reprezentînd aspirațiile cele 
mai sacre și interesele naționale 
ale poporului sud-vietnamez. 
Orice măsură de a reglementa 
problema sud-vietnameză fără 
participarea Frontului Național 
de Eliberare va fi nulă și neave
nită, se subliniază în declarație.

Declarația aprobă poziția clară 
și justă exprimată de președintele 
R.D. Vietnam, Ho Și Min, în 
scrisoarea adresată la 24 ianua
rie 1966 șefilor de state ale unor 
țări.

A

Ziariștii ailați Ia Elysee s-au 
grăbit să noteze că, ieșind de 
la ultima convorbire cu pre
ședintele de Gaulle, cancels 
rul Erhard avea „fața închi 
să" șl „părea ioarte puțin dis
pus să zîmbească". Dacă uri 
asemenea indiciu nu poate, 
prin el însuși, să spună mare 
lucru, el simbolizează totuși 
diiicultățile și tensiunile exis
tente în relațiile iranco-vest- 
germane.

șa cum era de prevăzut, noua 
rundă de convorbiri frarico- 
vest-germane la nivel înalt, 
n-a făcut, în linii mari, decît 
să, confirme limitele punctelor 
de acord între doi parteneri 
despărțiți prin divergențe a- 
dînci în probleme esențiale.

„Impresia generală care se
desprinde, atit de partea franceză cît și de 
cea germană — relevă FRANCE PRESSE — 
este că fiecare a renunțat să convingă cea
laltă parte sau să arunce argumente opuse, 
pe un ton aspru, cu privire la probleme în 
care divergențele dintre Paris și Bonn sînt 
profunde". Faptul că s-a renunțat la publi
carea unui comunicat comun final, poate fi 
interpretat, desigur, în sensul că, în princi
palele probleme— N.A.T.O., Piața comună, 
Vietnam etc. — divergențele dintre cele 
două capitale rămîn nealterate.

In fapt singurele indicii strict oficiale cu
noscute, arată că interlocutorii de la Elysee 
vorbesc, în bună măsură un limbaj dife
rit. în toastul rostit la recepția oferită de 
președintele Franței,. Erhard a vorbit des
pre necesitatea creării „unei Europe (oc
cidentale) puternice care să nu stea izola
tă", ceea ce reprezintă o aluzie foarte pu
țin voalată la formula vest-germană a unei 
„Europe integrate, strîns legată de S.U.A.". 
în toastul său, de Gaulle a tinut să afirme 
că „epoca noastră nu este epoca unor con
strucții grandioase, teoretice și inutile".

Aluzie mai mult decît evidentă și ușor iro
nică la proiectele avansate de Bonn pri
vind „unificarea politică vest-europeană“ 
pe baza unor organisme supranalionale. 
De altfel din surse franceze, s-a lăsat să se 
înțeleagă că Ia convorbirile de la Elysee 
s-a ajuns la concluzia că „pentru moment 
nu se vede nici un mijloc practic de relan
sare a ideii unificării politice (vest) euro
pene, însă s-ar putea institui obiceiul unor 
consultări între miniștrii afacerilor externe, 
așa cum au avut loc odinioară" (FRANCE 
PRESSE). Așadar, Parisul își reafirmă re-

Convorbiri

fără surprize
licențele în ce privește adoptarea oricăror 
formule care ar aduce vreo lezare suvera
nității deDline a statelor (poziție care se 
lasă, de altfel. întrevăzută și în dezvăluirile 
făcute la Paris că de Gaulle și Erhard n-au 
discutat problemele componenței „comisiei 
unice a comunității în urma fuzionării exe
cutivelor celor trei organisme vest-euro- 
pene : Piața comună, C.E.C.O și Euratom). 
In ce privește partea vest-germană, la 
Bonn, s-a remarcat după încheierea convor
birilor de la Elysee, (făcîndu-se aluzie la 
cercurile apropiate delegației vest-germa- 
ne) că „R.F.G. nu renunță Ia dorința de a 
vedea institutionalizată Europa politică"

U.R.S.S. 
italiană,

în do- 
ocrotirii

e A fost semnat programul schimburilor cultu
rale pe anul 1966—1967 între Uniunea Sovietică 
și Italia. Se prevede lărgirea legăturilor 
meniul științei, învățămîntului, tehnicii, 
sănătății, artei, sportului.

Pentru prima oară, în unele școli din 
și Italia se va învăța ■ limba rusă și limba 
și se va face un schimb de regizori, care vor pune 
în scenă opere ale dramaturgilor din cele două 
țări.

R.D.G. Imagine din

Berlinul democrat

Alegerea succesorului

• LA JAIPUR, capitala statului indian Radjas- 
tan, s-a întrunit miercuri sesiunea Comitetului de 
lucru al partidului Congresul național indian. Se
siunea va analiza rezoluțiile ce vor fi prezentate 
spre dezbatere celui de-al 70-lea Congies ai par
tidului, care se deschide joi la Jaipur. Indira 
Gandhi a declarat ziariștilor că vor ii abordate 
probleme de politică externă, declarația indo-pakis- 
taneză de la Tașkent, situația economică a tării și 
greutățile în domeniul alimentației. Vor li discu
tate, de asemenea, numeroase alte probleme, pre
cum și măsuri organizatorice.

<-ia

Alegerile desfășurate marți 
în circumscripția electorală 
nr. 17 a New Yorkului pentru 
desemnarea succesorului lui 
John Lindsay în Camera Re
prezentanților a Congresului 
american au consemnat vic
toria candidatului republican, 
Theodore Kupperman. Co
mentatorii constată după a- 
ceastă nouă victorie a repu
blicanilor moderați o orienta
re a corpului electoral din 
New York spre acea parte a 
republicanilor care s-a dezis 
de linia dură a lui Goldwater.

Nu pare probabil — remarcă atit obser
vatorii din canitala franceză, cît și cei din 
capitala vest-aermană — să se fi obținut o 
apropiere mai semnificativă nici în proble
mele „construcției economiei a C.E.E." după 
compromisul de la Luxemburg. La Paris se 
releva că cei doi interlocutori și-ar fi expri
mat „dorința ca programul de la Luxemburg 
să fie dus la bun sîîrșit". Dar, chiar, a doua 
zi după perfectarea respectivului acord, mi
nistrul de externe vest-german Schroder, 
spunea că trebuie acordată „o egală prio
ritate rundei Kennedy și definitivării Pieței 
comune agricole". Ceea ce e o interpretare 
sui-generis a formulărilor din acordul amin
tit. Nu e vorba, bineînțeles, de lingvistică 
comparată sau de greșeli de „traducere" a 
termenilor unui acord, ci de concepție po
litică. în vreme ce Franța vizează înainte 
de toate rezolvarea problemei Pieței comune 
agricole, vest-germanii nu-și ascund inten
ția de a da prioritate rundei Kennedy, pre
ocupați mai mult de raporturile cu S.U.A. 
La încheierea noii serii de convorbiri de 
la Paris, FRANCE PRESSE, subliniază că 
„în ce privește runda Kennedy Franța ur
mărește o acțiune de lungă durată, în vre
me ce R.F.G. dorește ca aceste negocieri să 
ia sfîrșit cît mai repede". Dezvăluire care 
pare să indice că cei doi parteneri au ră
mas pe pozițiile cunoscute.

Așa cum releva LE FIGARO interlocuto
rii la convorbirile de 
mare efort pentru ca 
separă să nu capete 
fruntări brutale.

Etichetate oficial, drept convorbiri „ri
tuale", de rutină, convorbirile de la Elysee 
au confirmat — cel puțin dacă ne gîndim 
la rezultate și la consecințele previzibile — 
că „etichetele oficiale" pot fi, de multe ori, 
foarte judicioase. Nimeni nu pretinde 
opinia agenția FRANCE PRESSE — 
bilanțul celor două zile de convorbiri 
intra în istorie. O asemenea apreciere 
pare să riște o infirmare.

Ia Paris au făcut un 
divergențele care-i 

aspectul unei con-

EM. RUCÂR

discrete"
Era clar pentru toată lumea, 

și în primul rînd pentru nego
ciatorii de Ia Geneva, că tra
tativele din cadrul rundei 
Kennedy nu vor putea înainta 
cu nici un pas, atîta vreme cît 
criza Pieței comune nu va ii 
luat sfîrșit. Statele Unite, prin
cipalul partener interesat în 
succesul Rundei și care, de 
altfel, au și inițiat negocierile, 
cunoșteau perfect dependența 
Genevei de Bruxelles și de 
aceea exercitau presiuni asu
pra „celor șase", pentru ca 
aceștia „să pună ordine" 
treburile C.E.E. și să dea 
ber" discuțiilor tarifare. Graba 
americană era și rezultatu! 
așa-numitei „crize de timp" în 
care se află Washingtonul.

în 
„li-

« INTRE organizația unională „Sudoimport" 
firma italiană de constricții ,,Breda" a fost sem
nat un contract care prevede livrarea către Uniu
nea Sovietică a cinci nave refrigeratoare, cu 
deplasament de cîte 4 450 tone.

• In localitatea Husainivala, situată în apropie
rea graniței indo-pakistaneze, a avut loc marți un 
nou schimb de prizonieri de război. Partea indiană 
a predat autorităților pakistaneze un grup de 1G3 
de prizonieri, iar cea pakistaneză a predat 175.

La Delhi s-a anunțat că începînd de la 10 fe
bruarie vor fi reluate zborurile avioanelor indiene 
și pakistaneze pe coridoarele aeriene stabilite dea
supra teritoriului celor două țări.

• AGENȚIA Taniug anunță că la Tirana au în
ceput convorbirile dintre delegațiile R.S.F. Iugo
slavia și R.P. Albania consacrate schimbului de 
mărfuri pe anul 1966.

• La Oxiord va avea Ioc premiera piesei „Doc
tor Faust" de Cristopher Marlowe, interpretată de 
studenții universității. Numai cele două roluri 
principale vor ii interpretate de actori profesio
niști, și anume de cunoscuții actori de film Eliza
beth Taylor și Richard Burton. Cu acest prilej, 
Elizabeth Taylor a declarat că este pentru prima 
oară cînd va juca într-o piesă de teatru.

• Președintele Turciei, Cemal Giirsel, care se 
află pentru un tratament medical la spitalul Walter 
Reed din Washington, a suferit marți dimineața o 
nouă comoție cerebrală.

Direcția spitalului a comunicat că starea sănă
tății președintelui Giirsel s-a agravat, noul atac 
provocînd o extindere a paraliziei parțiale de care 
acesta suferea.

• ÎN CONFORMITATE cu legislația asupra stării 
de urgență instituită în Rhodesia, guvernul de la 
Salisbury a anunțat că și-a asumat dreptul de a 
„înlătura orice șef de trib, înlocuindu-1 cu o altă 
persoană dacă acest lucru va fi necesar pentru 
menținerea ordinei și a securității".

Noua măsură a guvernului Smith este menită să 
anihileze nemulțumirile pe care șefii de triburi sau 
membrii acestora le-ar manifesta față de regimul 
de Ia Salisbury.

“ * ' . :
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ntr-adevăr, administrația a primit 
din partea Congresului — în ve
derea tratativelor Kennedy — un 
mandat care expiră în iunie 1967. 
Aceasta înseamnă că tratativele 
propriu-zise trebuie să ducă la un 
acord cel tirziu la începutul anului 
viitor, pentru a da parlamentelor 
posibilitatea să-l ratifice in timp

util. De aceea, reprezentanții S.U.A, s-au arătat 
de multe ori scandalizați de „impasul Pieței 
comune". E de la sine Înțeles că așteptau cu 
mare nerăbdare întrunirile de la Luxemburg.

După cum se știe, in capitala Marelui ducat
cei șase au ajuns la un „compromis" în urma 
căruia lucrările Consiliului Ministerial vor fi 
reluate. Ce influență va avea acest fapt asupra 
lucrărilor Rundei ? Atit in cercurile C.E.E. cit 
și printre reprezentanții S.U.A., reacțiile au 
fost — după cum relatează unele ziare— „dis
crete". Nimeni n-a vrut să se hazardeze in 
pronosticuri optimiste.

Această atitudine este explicabilă. Ea oglin
dește părerea negociatorilor de la Geneva cu 
privire Ia compromisul de la 29 ianuarie : ni
meni nu este convins că hotârirea de a se re
lua lucrările în cadrul C.E.E. înseamnă, impli
cit, și rezolvarea dificultăților acestui orga
nism. Iar dificultățile sint numeroase, pe pri
mul plan situindu-se mult discutata problemă 
agrară care a dus, cu peste 7 luni în urmă, la 
declanșarea crizei C.E.E. Problema agrară con
tinuă — potrivit părerilor exprimate in presa 
occidentală — să rătnină o mare necunoscută. 
Or, dacă înlăpluirea „Europei verzi" va fi a- 
mînatâ și în cursul anului 1966. tratativele de 
la Geneva vor intra în mod cert intr-un. punct 
mort. Atit reprezentanții Statelor Unite cit și 
cei ai Pieței comune își pun oareca/i speranțe 
în întrunirea Consiliului Ministerial care va 
avea loc luna viitoare. La această sesiune ur
mează să se discute tocmai problema agrară 
și dacă în cadrul ei se iac unele progrese, a- 
tunci — consideră observatorii — ar mai putea 
să fie salvat ceva din rundă.

iar ul japonez 
„SANKEY SHI- 
MBUN“ a publi
cat rezultatele li
nei anchete orga
nizate de Ministe
rul educației din 
Japonia privitoare 
la condițiile de

viață ale studenților, din care 
rezultă că în ultima vreme 
taxele au crescut considerabil, 
începînd din 1963 
studii au sporit cu 
iar cheltuielile 
pentru cazare cu 
Aproape jumătate 
ții japonezi sînt 
lucreze pentru 
existența 
să termine studiile.

Această situație dificilă a 
tineretului universitar japo
nez i-a determinat anul tre
cut pe cei 22 000 de studenți 
de la „Keyo“, una dintre cele 
mai importante instituții de 
învățămînt superior din 
ponia, să declanșeze cea mai 
mare grevă din istoria acestei 
universități. Această acțiune, 
declanșată din inițiativa co
mitetului studențesc local a 
exprimat protestul studenților 
împotriva hotărîrii luate de 
administrația Universității de 
a majora taxele de învăță
mînt — și așa împovărătoare 
pentru cea mai mare parte a 
tinerilor care studiază. Stu
dențimea a părăsit amfitea
trele și a boicotat sesiunea de 
examene din februarie. Dar 
cu tot protestul hotărît al 
studenților îndreptat împotri
va măsurilor care le agravea
ză condițiile de studiu și de 
trai, autoritățile universitare 
n-au răspuns revendicărilor 
studenților. Dimpotrivă. Ma
joritatea instituțiilor de învă
țămînt superior și medii par
ticulare, unde studiază peste 
600 000 de tineri — apro
ximativ o treime din nu
mărul studenților japonezi — 
intenționează să sporească ta
xele în noul an de învăță
mînt. Aceasta a provocat pro
testul studenților Universită
ții de științe naturale și teh- 

’ care se află 
mai multe zile, 
fost baricadate 
s-au plasat pi- 

a nu permite 
incinta

taxele de
40 la sută, 
studenților 
30 la sută, 
din studen- 
nevoiți să 

a-și cîștiga 
și pentru a putea

Ja-

nice din Tokio, 
în grevă de 
Intrările au 
de studenți; 
chete pentru 
nimănui să intre în 
universității. Administrația a- 
cestei universități a fost ne
voită să amîne examenele de 
admitere, care urmau să se în
ceapă la 7 februarie.

Concomitent, continuă 
țiunile studenților de la 
versitatea „V/aseda", a 
administrație a hotărît de ase 
menea să sporească 
considerabil o dată 
perea

ac- 
Uni- 
cărei

în mod 
cu înce- 

noului. an de învăță
mînt — l aprilie, atît taxele
de învățămînt cît și taxele de 
admitere.

In afara revendicărilor spe
cifice privind îmbunătățirea 
condițiilor de studiu ale ti
neretului — revendicări con
cretizate în mitinguri, greve, 
boicoturi — studenții japo
nezi au inițiat de multe ori și 
acțiuni cu conținut poli
tic. Ei au protestat împo
triva tratatului japono-sud- 
coreean, a accesului submari
nelor americane în porturile 
Japoniei și, recent, împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam.

Represiunile împotriva cu
rajoșilor participanți la aces
te acțiuni n-au putut înă
buși protestul tineretului uni
versitar japonez.

ION D. GOIA

I

VIORICA TĂNĂSESCU

JAPONIA. — Templul Kofukupi, profilîndu-se pe fundalul muntelui Wakaku- 
sa, iluminat feeric cu prilejul tradiționalei serbări a „Muntelui fn flăcări"
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