
! Bdi'.iotaca,Cerii'-'3 1
I Isgicnaia i

edoe.ra-Deva \

CU CE MATERIALE 
CONSTRUIM ?

Perspectivă a noului cartier Berceni din Capitală

• Materiale noi, dar nu și scumpe • „De 

ce mai exista monotonie în construcții ?" 

Răspunsul proiectanților: gama materialelor 

de finisaje este redusă 9 Instalații fără accesorii 

sau treabă făcută pe... jumătate • CSCAS—un 

coordonator care și-a uitat unele obligații 

9 Orientarea cea mai bună: specializarea 

producătorilor 9 Producția își îndreaptă pri

virea spre cercetare, iar cercetarea spre 

producție

Proletari din toate țările, uniți-vâ!

Metodă pentru elaborarea 
fontei de mare rezistență

Ce considerați necesar în perspec-

Redacția a pus în discuția specialiș

tilor — așa cum anunțam în ziarul de 

ieri — următoarea problemă j

tiva amplului program de Investiții al

cincinalului ■— pentru continua per-

fecționare a producției materialelor

de construcții ?

Materialele de finisaj sînt — 
cum le numea un proiectant — 
podoaba construcțiilor. Indus
tria producătoare a început în 
ultimii ani să fabrice și să in
troducă mai mult în finisarea 
construcțiilor materiale noi.

— Sortimentele de materiale 
de finisaj s-au îmbogățit în 
ultimii ani și e dorința noastră 
unanimă — arăta arhitectul 
Hariton Dinu, șef de atelier Ia 
„Proiect București’ — să se facă 
eforturi și mai mari în această 
direcție. Consider însă că ma
terialele noi nu sînt destul de 
complete, păcătuiesc prin faptul 
că sînt mai scumpe decît cele 
tractionale și, mai ales, nu sini 
însoțite — la punerea lor în 
producție — de sculele și dis
pozitivele necesare montării lor 
corecte. Propun ca ministerele 
producătoare (materiale de fi
nisaj produc foarte multe mi
nistere și nu există — fapt ce 
creează dificultăți — un coordo
nator al acestor produse) să se 
orienteze în fabricarea asociată 
a acestor materiale, în livrarea 
lor către șantiere echipate com
plet, pentru a se asigura mon
tarea sau aplicarea acestora 
corectă și rapidă.

Materialele de finisa) au sus
citat o amplă dezbatere. Punc
tele de vedere ale cercetării, 
proiectării și producției au fost 
uneori „contradictorii", tn final 
s-au desprins cîteva direcții cu 
care toți participanta ia discu
ție au fost de acord.

— Constructorii dispun încă 
de o gamă redusă — spunea 
ing. Grațiela Cristescu — de 
materiale de finisaj pentru fa
țade. Aceasta explică în bună 
parte uniformitatea aspectului 
unora din blocurile construite 
de noi. Propunem industriei 
producătoare să sporească pro
ducția de plăcuțe ceramice, pe

Ing. Dan Ghițes- 
cu: — „Materiale
le de instalații 
prezintă un mare 
interes. Eu am să 
exprim aici cî le
va păreri despre 
aceste materiale’
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După experi
mentări îndelun
gate, specialiștii au 
pus la punct me
toda de elaborare 
a fontei de mare 
rezistență care se 
folosește îndeo
sebi la fabricarea 
mașinilor - unelte. 
Noua realizare se 
numără printre 
cele peste 70 de 
teme de cercetare 
tehnico - științifică 
care sînt planifi
cate a fi rezolvate 
în cursul acestui 
an de către oame

nii de știință din 
industria construc
toare de mașini. 
Ele au ca obiect 
introducerea unor 
procedee tehnolo
gice înaintate în 
sectoarele prelu
crătoare ale uzi
nelor constructoa
re de mașini, uti
lizarea unor mate
riale noi, mai efi
ciente, elaborarea 
și experimentarea 
soluțiilor moderne 
de acționări elec
trice, hidraulice și 
pneumatice, lărgi

rea aplicării elec
tronicii, realizarea 
unor mașini și a- 
gregate la un înalt 
nivel tehnic etc. 
La rezolvarea a- 
cestor teme de 
cercetare științifi
că iau parte, ală
turi de specialiștii 
din institute, uzi
ne și minister, nu
meroși academi
cieni, profesori u- 
niversitari și alte 
cadre didactice 
din învățămîntul 
superior.

(Agerpres)

Răspunsurile date de specialiști se 

referă astăzi la materialele de finisa/ 
și de instalații, la problemele de cer

cetare, colaborare și specializare pe 

care le ridică fabricarea materialelor 

de construcții.

Podoaba 

construcțiilor 

să aibă toate 

colierele

„Actul doi“ al
anului universitar...

Ce a fost caracte
ristic sesiunii de 
examene care a tă
cut bilanțul a trei 
luni de studenție 1

Ce măsuri v-au su
gerat concluziile 
desprinse î

Aceste întrebări le-am adre
sat, în primele zile ale noului 
semestru universitar, unor to
varăși din institute de invăță- 
mînt superior.

La Cluj, am avut o discuție 
cu rectorul Institutului agrono
mic, prof. univ. Emil Negruțiu, 
om de știință emerit, și conf. 
univ. dr. Ion Puia, prorector.

EMIL NE- 
„Caracteris- 
sesiuni ? Eu 

rezultatele sînt
ne așteptam, 
surprize. Nu 
de rezultate 
Dar putem

care să le realizeze în mai mul
te tipuri și culori, a producției 
de terasit, precum și de culori 
pentru a se putea realiza ten
cuieli în nuanțe și colorit cit 
mai bogate.

Reprezentanții producției ing. 
Alexandru Ieșean, șeful secto
rului economic din Direcția ge
nerală a materialelor de insta
lații din M.I.C și A. Santighia- 
nu, inginerul șef al fabricii de 
obiecte sanitare din porțelan, 
au fost de acord cu aceste ob
servații. Ei au propus Comitetu
lui de Stat al Planificării să 
ia măsuri pentru a coordona 
fabricarea în țară a oxizilor, de 
către Ministerul Industriei Chi
mice, și a materialelor necesare 
uzinei din Militari, de către 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Un material de finisaj prea 
puțin valorificat — și-a expri
mat punctul de vedere arhitec
tul Hariton Dinu — este piatra 
naturală. Insuficienta preocu
pare pentru valorificarea aces
tui material este evidentă, dacă 
avem în vedere faptul că țara 
noastră dispune de mari resurse. 
Propun ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor să ia măsuri ho- 
tărîte pentru valorificarea pie
trei naturale din care se pot 
crea multiple sortimente : plăci, 
dale din mozaic Venetian, dale 
din săpături de marmură etc. 
Aceste materiale ar putea fi 
folosite la scări, pardoseli, pla
caje diverse și ar contribui la 
realizarea unor construcții du
rabile și a unor finisaje trainice.

Proiectanții, atît cei de la 
„I. P. București' cît și cei de la 
„I.P.R.A.N.", consideră că în

V. BARAC 
C. PRIESCU

(Continuate tn pag. a Il-a)

Miniaturi
„TUT’...r Vă spun 

ceva cele trei inițiale 7 
Cred că nu. S-a mai se
sizat existența la noi a 
maladiei inițialelor dem
ne de publicat pentru 
rezolvare în „Rebus’. 
Așa-i și cu „TUT’. Am 
găsit inițialele la capă
tul Capitalei, pe șoseaua 
Pantelimon, la numărul 
293.

Curiozitatea mi-a dat 
ghes și am intrat. Acum 
vă pot spune că „TUT' 
înseamnă Trustul de Uti
laj Terasier. Iar Trustul 
de Utilaj Terasier în
seamnă sute de kilome
tri de diguri înălțate în 
calea apelor și sute de 
mii de hectare redate a- 
griculturii. 
seamnă < 
de cîteva i
— 90 la . 
răspîndiți
Here ale țării și care, e- 
chipați cu cele mai mo
derne screpere, buldo
zere, gredere, excava
toare, dragline și alți co
loși duc o luptă hercu- 
leană cu apele.

De la Calafat și pînă 
la Galați, în Lunca Du
nării, se întinde un 
imens șantier, 
șantier oamenii 
ului au făcut să
— aproape A de 
mline — lacurile 
Greaca, au scos

. „TUT’ In- 
o forță uriașă 
mii de oameni 
sută tineri — 
pe multe șan-

se întinde
Pe acest 
„TUT’- 
dispară 
azi pe 
Ezer și 
de sub

ai
Oameni
diguri lor

Iprof. univ. 
GRUȚIU : 
tic acestei 

aș spune că 
cele la care 
N-am avut 
putem vorbi 
spectaculoase, 
vorbi de rezultate bune pe 
care le găsim oglindite în note, 
dar mai ales în pregătirea stu
denților. Disecția acestor re
zultate ne pune în fața unei 
realități. Mergem pe un drum 
bun. Noi îi cerem studentului 
foarte mult. Nici nu s-ar pu
tea altfel. Dar trebuie să 
creăm premiza ca aceste cerin
țe să poată fi realizate.

în ultimul timp se desfă
șoară o largă acțiune, sub în
drumarea partidului, pentru a 
aduce îmbunătățiri de conți
nut și de structură organiza
torică școlii superioare. Aces
te preocupări și căutări crea
toare în care se simt angre
nate toate cadrele didactice, 
se răsfrîng, în ultimă instan
ță, asupra muncii studentului".

• conf. univ. ION PUIA: 
„întotdeauna un curs bun, o 
metodă bună de predare asi
gură o pregătire calitativă su
perioară. De multe ori cînd 
studenții, obțineau rezultate 
nesatisfăcătoare la un exa
men, justificau aceasta sim
plu : „n-am avut curs, a tre
buit să învățăm după notițe". 
Lăsînd la o parte acea catego
rie de studenți care nu obține 
rezultate bune chiar dacă are

curs tipărit, Justificarea este 
plauzibilă. Preocuparea cadre
lor noastre didactice în acest 
an universitar este să asigure 
cursuri pentru studenți, să-și 
perfecționeze metodele de pre
dare. Eu fac o legătură între 
rezultatele bune și existența 
unor cursuri tipărite, care stau 
la dispoziția studenților. Mi se 
pare că însăși prezentarea la 
examene (din 3 719 studenți- 
examen au fost susținute 
3 485) este concludentă în acest 
sens. Studentului îi vine mai 
ușor să învețe cînd are după 
ce, cînd i se pune la dispozi
ție un material orientativ cum 
este cursul".

• prof. univ. EMIL NE
GRUȚIU : „Vorbim foarte 
mult de munca individuală a 
studentului, de stilul lui de în
vățătură. Și e firesc să ne 
preocupe cum și cît învață stu
dentul. Dacă i s-a predat un 
curs bun, dacă are Ia îndemînă 
un curs tipărit, atunci fără 
îndoială, că trebuie să avem 
de la el pretenții foarte mari. 
Așa explic preocuparea cate
drelor de a discuta și analiza 
frecvent cursurile care se țin, 
cum se lucrează cu studenții 
în cadrul formelor de muncă 
didactică".

• conf. univ. ION PUIA: 
„Cuvîntul de ordine astăzi, în 
munca cotidiană și la exame
ne, este exigența. Studenții 
n-au putut spune: „n-am în
vățat pentru că n-am avut

după ce, pentru că n-am în
țeles".

• prof. univ. EMIL NEGRU
ȚIU : „Dacă au obținut rezul
tate nesatisfăcătoare, acestea 
își au explicația în însăși ca
litatea muncii lor.

Am examinat și eu peste o 
sută de studenți. Ii ascultam 
răspunzînd și mi-i imaginam 
în sala de curs. Bine
înțeles, că n-am dat nota după 
foaia de prezență la curs sau 
seminar; această foaie ne-a 
confirmat doar că ceea ce ce
rem de la studenți nu este o 
absurditate : disciplina univer
sitară este concepută pentru 
a fi respectată. N-o respecți, 
faptul se reflectă în pregăti
re și, firesc, în nota la examen. 
Au rămas cu mult în urmă, ca 
răspunsuri și note, cei care 
nu frecventează 
le frecventează

• conf. univ. 
„Se întîmplă ca 
nu reflecte întrutotul munca 
studentului. Dar asta nu în
seamnă că trebuie să punem 
rezultatele pe seama nenoro
cului. Adîncind puțin anali
za, desprindem mai multe 
cauze.

Studenții anului I nu au 
obținut rezultatele cele mai 
bune. Și nu se poate spune 
că cei mai tineri studenți nu

cursurile sau 
formal".

ION PUIA: 
rezultatul să

Interviu realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a lll-a)

apă insula mare a Bră
ilei (76 000 hectare de 
pămint), au îndiguit 
Borcea. Pe un front larg 
de 230 de km pe Dună
re „TUT'-ul și-a împrăș
tiat în dispozitiv de a- 
tac arsenalul de coloși 
ridicînd diguri, desecînd 
lacuri și bălți, stăvilind 
apele tumultoase și 
smulgîndu-le întinse te
renuri.

Redarea 
aflate sub 
menințate 
inundații 
noi — în adevăratul în
țeles al cuvîntului — în 
anii de după eliberare. 
Din 1949 și plnă In 
1960 au fost ridicate 
îndiguiri însumînd 275,4 
km și echivalentul lor 
concret fiind redarea în 
folosința agriculturii a 
51 900 hectare de pămint. 
Abia însă după 1960 a 
început pe un front larg 
marea bătălie împotriva 
apețor hrăpărețe. Din 
acel an și plnă azi 
s-au înălțat 860 km de 
diguri și pămîntul agri
col al tării s-a îmbogă-

unor terenuri 
apă, sau 

mereu de 
a început la

a-

Vedere parțială de la Cen
trala electrică de termoiicare

din Craiova

cu apele 
fi atacată 
da un a- 

„in-

fit cu 356 444 de hectare. 
Socotiți și dv. cite mii 
de vagoane de cereale și 
legume reprezintă 350 000 
de hectare I

Dar lupta 
continuă. Va 
Delta, se va
salt asupra rîurilor 
terioare" aparținînd ba
zinelor hidrografice Mu
reș, Olt, Jiu și altele. 
Oamenii digurilor vor 
smulge alte mii de hec
tare vrăjmășiei apelor.

Și tot Incepînd din 
acest an „TUT'-ul își 
va îndrepta arsenalul 
motorizat spre Îndepli
nirea unei sarcini de 
mare însemnătate : iri
garea plnă în 1970 a 
400 000 de hectare.

Bineînțeles, pentru e- 
xecutarea acestor iu- 

. crări, Întreprinderea are 
nevoie de cadre și încă 
de cadre bine calificate, 
tineri capabili să mînu- 
iască un utila) greu și 
modern. In ultimii trei 
ani, școlile profesionale 
și cursurile de calificare 
ale Trustului au urcat 
la volanul buldozerelor.

grederelor șl excavatoa
relor 3 430 de tineri. 
Alte sute de tineri se 
pregătesc acum în aces
te școli ca să intre în 
linia întîi de pe fron
tul digurilor.

Desecînd ape, rldi- 
cînd stavile, băieții de 
Ia „TUT’ contribuie la 
prefacerile care au loc 
în natura țării. De mun
ca lor trebuie să țină 
cont geografii, geolo
gii, biologii. El trebuie 
să consemne miraculoa
sa dispariție a unor 
lacuri și ape, precum și 
apariția fascinantă a u- 
nor pămînturi 
munca eroică 
nilor digurilor 
semna însăși 
cestor zile.
zile și ani. Un profesor 
venit cu clasa în ex
cursie se va opri lingă 
un lan uriaș de grîu și 
va da explicații :

— In 1965 aici era 
un lac care se numea 
lacul Ezer...

noi. Iar 
a oame- 
o va con- 
istoria a- 

Vor trece

ST. HARALAMB

Lucrare practică în laboratorul de termotehnică al Institutului 
politehnic din Brașov

Foto.- S. VIOREL

Pregătiri
lucrările

pentru
agricole

de primăvară
Ultimele date primite de la 

Departamentul Gostat arată că în 
unitățile agricole pregătirile pen
tru lucrările de primăvară sînt 
pe sfîrșite. Mecanizatorii au re
parat și revizuit aproape toate 
tractoarele și mașinile agricole ce 
vor fi folosite la însămînțări. Uni
tățile din trusturile G.A.S. Tr. 
Severin și Lugoj au încheiat lu
crările de reparații la tractoare, 
iar alte 21 de trusturi au termi
nat repararea semănătorilor.

Paralel, gospodăriile de stat au 
continuat fertilizarea culturilor 
de grîu. Trustul București a ter
minat această lucrare, iar în 
trusturile Călărași, Argeș, Galați, 
Alexandria și altele, lucrările sînt 
avansate. Muncitorii din G.A.S. 
continuă totodată transportul și 
împrăștierea îngrășămintelor în 
livezi și pe terenurile destinate 
culturii cartofului.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
am pe la prima 
zăpadă a aces
tei ierni, după 
cîte îmi amin
tesc, vizitînd, 
împreună cu u- 
nul din mem
brii comitetu
lui U.T.C., sec

ția prelucrări mecanice a Uzinei 
„Timpuri noi", nedumerit de 
numărul tinerilor care ab
sentau nemotivat sau erau cu re
zultatele lunare sub normă (cen
trul halei era dominat de un pa
nou cuprinzînd și numele aces
tor tineri), am vrut să stau de 
vorbă cu unul dintre ei. Așa l-am 
cunoscut pe unul dintre eroii a- 
cestor însemnări. Dialogul rezul
tat prin eliminarea replicilor ne
semnificative sau de pură con
venție, obligatorii la întîia cu
noștință, este aproximativ acesta :

— După cum poate vedea ori
care venit în această hală, în luna 
trecută ai lipsit nemotivat 8 zile 

Idin producție. Poate că am citit 
greșit sau e vorba de o eroare. 
Ai fost cumva bolnav ?,

— Nu, și tînărul îmi zîmbește 
seducător. N-am fost bolnav, știu 
ce reprezintă pentru uzină cele 8 
zile lipsite de la lucru, știu ce o 
să-mi spuneți mai departe, dar țin 
să vă contrazic din capul locului. 
Nu-i așa că n-o să vă supărați ?

conștient ci, dimpotrivă. Se știe 
băiat simpatic.

— E un băiat vesel, îi vine, 
consolator, în apărare tovarășul 
care mă însoțește prin uzină.

— Și ceilalți care lipsesc sînt 
tot așa de... simpatici ?

minute prețioase din program la 
cîte o șuetă. Nu poți fi vesel de 
unul singur!

★
— A venit la mine și mi-a spus 

să opresc strungul. L-am oprit. 
Terenul era pregătit — mi-a spus

Tristele figuri
ale „băieților veseli

și îmi zîmbește iar. Eu mai umblu 
și pe la seral, la liceu și sînt cam 
ocupat. Apoi turele de noapte... 
Tinerețea... Ce dacă vine iarna... 
Ne mai plimbăm și noi, ca băie
ții. Cîștig și așa destul de bine... 
Îmi ajung banii.

Și-ntre argumentele invocate, 
zîmbește. N-aș zice că o face in-

Ghicesc că mă va contrazice. 
Dar nu. Și ceilalți sînt băieți ve
seli. Mai facem cițiva pași și aflu 
că s-a stat de vorbă cu ei, li s-a 
explicat că trebuie să fie serioși, 
că stînjenesc producția, că ar pu
tea cîștiga mai bine dacă... Dar 
băieții, băieți veseli, continuă să 
lipsească nemotivat, să-și piardă

Ion Moraru. Și am jucat puțin... 
Glasul amplificat de filtrele mi
crofonului vibrează ușor. Proba
bil că este emoționat, mi-arn zis. 
Dar băiatul zîmbea, contrazicîn- 
du-mă.

„In noaptea de 8 ianuarie — 
scria în referatul comitetului 
U.T.C. prezentat zilele trecute la

adunarea generală a tinerilor din 
uzină — Moraru Ion, Bulegan 
Victor, Mondopol Nicolae, Olaru 
Ion și alții în loc să muncească 
au adus pagube secției de mon
taj".

Și, rînd pe rînd, după Olaru 
Ion, se îndreaptă spre microfon, 
mișcîndu-se legănat de parcă 
înotau cu umerii și ceilalți. Se 
regrupează apoi, aliniați în fața 
sălii. Oamenii îi privesc și proba
bil gîndesc că le-ar fi stat fru
mos, așa tineri și bine făcuți cum 
sînt, să primească felicitări, apla
uze. Dar băieții veseli țin să fie 
„originali". Au cerut să li 
creeze posibilități să meargă la 
seral. Li s-a îndeplinit voia, 
s-a spus că trebuie să lucreze și 
în turele de noapte. Nu s-au îm
potrivit. Dar nu muncesc ca cei
lalți ; s-au angajat într-un joc cu 
propria lor demnitate. S-au cam 
plictisit de seral. Ce vreți, sînt 
mulți tineri care merg la liceul 
seral. Ei nu pot fi ca ceilalți. Și

se

Li

VARTAN ARACHELIAN
(Continuare In pag. a li-a)



ECOUR]
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„UN RĂSPUNS CARE CERE
ECOURI

LA ARTICOLE ■ PUBLICAȚI Of „SCiNlCIA TINtRETULUI- ALTE
In articolul „Un răspuns care cere alte răspunsuri", pu

blicat în ziarul nostru din 17 februarie 1966,au foșt formu
late cîteva observații cu privire Ia respectarea de către fa
bricile și uzinele furnizoare de piese de schimb pentru a- 
gricultură, a termenelor de livrare prevăzute în contracte. 
La aceste sesizări am primit răspunsurile unor fabrici furni
zoare pe care le publicăm în grupajul de față.

Țjzina de tractoare Brașov 
(J a avut de recuperat, din 

anul 1965, în trimestrul 1 
1966, trei repere disc ambreaj 
însumând, la un loc, 15 417 bu
căți. In luna ianuarie s-a re
cuperat cantitățile aferente 
ale acestei luni la primele două 
repere. La reperul 25 — 16 —* 
0,13 — disc ambreiaj — din 
lipsa nitului tubular de alamă, 
pe care-l primim de la Fa
brica de șuruburi Brașov, nu 
s-a putut recupera cantitatea 
lunii ianuarie, urmînd ca U- 
zina de tractoare să ia toate 
măsurile necesare pentru re
cuperarea lui în luna februa
rie. In următoarele două zile, 
de exemplu, vor fi expediate 
circa 1 000 de bucăți disc am
breiaj. Studiem, de asemenea, 
posibilitatea modificării pro
cesului de fabricație a acestui 
reper în scopul creșterii pro
ductivității muncii.

Ținînd seama de desfășura
rea campaniei de reparații a 
tractoarelor la 160 de repere, 
din cele 238 contractate pentru 
trimestrul întîi, uzina a livrat 
cantități în avans. La 9 repe
re s-au livrat cantitățile pla
nificate pentru decada întîi a 
lunii februarie, 64 repere au 
rămas însă 
unor cauze
i-au lipsit unele table duble 
decapate și de ambutisare pro-

fundă a niturilor tubulare de 
alamă, unele materiale lami
nate și țevi trase.

Ing. VASILE SECHEL 
director-tehnic al Uzinei 

de tractoare Brașov

tri urmă datorită 
obiective. Uzinei

r~j zina noastră livrează pie- 
U se de schimb pentru

- tractoare și alte mașini 
agricole, tuturor bazelor de 
aprovizionare din țară. O par
te din aceste comenzi au putut 
fi onorate, altele nu, și din 
motive bine întemeiate nici 
nu vor putea fi livrate în 
cantitățile cerute.

Nu am putut fi asigurați, 
de la început, cu materiale ne
cesare planului pe luna ianua
rie. Astfel, Combinatul side
rurgic Hunedoara n-a livrat la 
termenele din contract circa 
398 tone profile ușoare, grele, 
țagle pentru forjă. „Lamino
rul" Brăila n-a livrat 61 de tone 
materiale profile mici, mijlocii 
și 45 tone oțeluri (laturi), Uzi
nele „Republica" București, 
16,5 tone țevi, de construcții.

Se întîmplă uneori că pes
te cererile inițiale de piese de 
schimb se revine cu cereri su
plimentare în perioada cînd 
uzina nu are condiții mate
riale pentru realizarea lor, 
întrucît nu erau prevăzute din 
timp. Anul trecut au fost cî
teva. Au influențat și ele he- 
realizarea tuturor reperelor 
din plan. Uneori, cum s-a în- 
tîmplat la 2 februarie a.c. am 
prirqit„ o . comandă în plus de 
cîteva . milioane lei pentru 
C.S.A. (Consiliul Superior al - 
Agriculturii). Chiar din felul, 
cum se depun comenzile se

creează greutăți în aprovi
zionare, în sensul că de la de
punerea specificației și pînă la 
încheierea contractelor se 
schimbă sau se abandonează 
unele din repere. Soluționarea 
nu ține de uzina noastră și 
nici de alte uzine. Cred că ar . - 
trebui să existe întreprinderi 
profilate pe piese de schimb. 
Fabricarea lor (a pieselor) în 
uzinele producătoare duce la 
dezorganizarea fluxului de 
producție. Ar trebui mărită ca
pacitatea uzinelor specializate 
pe fabricarea organelor de a- 
samblare, în așa fel, încât, să 
satisfacă cerințele industriei 
constructoare de mașini.

GHEORGHE ȘILAEV 
director general 

Uzina mecanică Plopeni

eferitor la critica adusă
- uzinei noastre privind 
recuperarea 

restante din 1965 
lagăr, colector și 
netice —• arătăm 
rele:

Am primit o repartiție de 
recuperare a lor în trimes
trul I 1*966, urmînd, ca ulte
rior să primim comanda. 
Pînă azi, 17 februarie, uzina 
nu a primit încă comanda. 
Consiliul Superior al Agricul
turii fiind singurul beneficiar 
al reperului. — 
tice — la data 
am livrat 406 
tura nr. 828.

Recuperarea 
face. într-un termen mai scurt 
dacă am fi fost ajutați în a- 
cest sens de Uzinele„Electro
magnetica" București, care ne 
furnizează magneți.

De asemenea, uzina noastră 
trebuia să - livreze în luna fe
bruarie — din planul acestui 
an — 500 bucăți lagăr, reper 
— P 52337. Neprimind co-

R
a 3 repere
— bucșe cu 
mase mag- 

următoa-

mase magne- 
de 2 februarie 
bucăți cu fac-

s-ar fi putut

(Urmare din pag. I) 
se comportă Ca atare. Nu prea 
mai dau pe acolo. Cînd îi trage 
cineva la răspundere pun negli
jența lor pe umerii școlii, iar la 
școală neînvățarea lecției pe tura 
de noapte de la uzină (se poate 
citi și „meciul nocturn din hală") 
și, în sfârșit, se string părăsiți și 
nefericiți, în brațele mămichii. 
„Cum, Petrișor n-a venit la ser
viciu se întreabă nedumerită 
mama lui Chirițescu. N-a venit 
nici la această adunare, după cum 
vedeți, prea buni părinți, deși 
dumneavoastră v-ați ostenit să 
fiți prezenți aici, unde tovarășii 
lui de muncă sînt neliniștiți de 
comportarea fiului dv. „Un mic 
calcul ne arată — se scria în refe
ratul amintit, contând pe prezența 
lui Chirițescu Petre măcar la a- 
ceastă adunare — că dumneata ai 
păgubit ân luna ianuarie uzina, 
prin cele 8 zile absentate nemo
tivat ou peste 4 000 lei, cea ce 
reprezintă prețul a două compre- 
soare C 200".

Din plictiseală, ca să se mai 
„distreze", un alt... băiat vesel, 
Munteanu Dan, a spart într-o 
noapte, „în joacă", geamurile de

Tristele fig

★

să livrăm în
, res- 

din anul trecut, 
— ax principal 
la sefmănătoa-

RĂSPUNSURI
mandă pentru repartiția res
tantă noi am livrat la 31 ia
nuarie 130 bucșe în contul ce
lor pe care trebuia să le dăm 
in februarie și nu a celor res
tante.

AL. BÎRZESCU
Inginer șef adjunct

al Uzinei „Electroprecizia"- 
Săcele

limita capacității de producție 
și a materialului de care dis
pune.

7rebuie să livram 
cursul acestei luni, 
tanță J‘~

1 118 bucăți 
dreapta, — 
rea de porumb 2 SPC 2. Nu am 
reușit să onorăm comenzile so
licitate — din lipsa materialu
lui necesar. Ne lipsesc 20 de 
poziții de materiale, începînd 
de la 400 kg pînă la 20 tone 
care nu au fost, livrate la timp 
de către furnizori (Laminorul 
Brăila, Combinatul metalurgic 
Reșița, Industria sîrmei Cim- 
pia, Turzii, Combinatul meta
lurgic Hunedoara).

Ministerul Construcțiilor de 
Mașini întîrzie să ne repar
tizeze 40 tone de oțel tras (OL 
60 — (f) 32), din care trebuie 
să executăm axele. întreprin
derile furnizoare de materia
le — măi sus menționate — nu 
livrează întotdeauna barele de 
materiale la dimensiunile pre
cizate în contract. S-ar crea o 
mare economie de materiale și 
o productivitate sporită în 
procesul de fabricație a piese
lor de schimb. Sînt situații 
cînd se aruncă 15—20 la sută 
din întreaga cantitate livrată 
de bare laminate. Acest lucru 
îngreunează foarte mult pro
cesul de producție— mai ales 
că Ș0 lă sută din valoarea to- 

• tală' a planului, de producție 
din anul acesta îl constituie 
piesele de schimb.

Consiliul Superior al Agri
culturii ne-a cerut suplimen
tări la o serie de repere în 
trimestrul I al anului, Uzina se 
va strădui să le realizeze, în

Ing. ION CĂPĂȚ1NĂ 
director general

Uzinele „Semănătoarea

După cum se vede, în u- 
nele părți răspunsurile sînt 
incomplete, în altele se 
contrazic. Sigur este un 
lucru: atît uzinele furni
zoare, aparținînd Ministe
rului Construcțiilor de Ma
șini, cit și întreprinderile 
de aprovizionare tehnico- 
materiale ale Consiliului 
Superior al Agriculturii au 
încă deficiențe în activita
tea lor, fapt care duce de 
multe ori la neînțelegeri, la 
neexpedierea cu maximum 
de rapiditate a pieselor că
tre unitățile agricole care 
au mare nevoie acum de 
ele. Considerăm de datoria 
Ministerului Construcțiilor 
de Mașini să intervină o- 
perativ în rezolvarea ace
stei probleme de mare în
semnătate pentru buna 
desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară.

uri ale „băieților veseli"

la ramele, ce se găsesc la mașini 
pentru fixarea desenelor. Muntea
nu Dan se plictisește și la liceul 
seral. Dar nu se plictisește de a fi 
socotit ultimul elev din clasă, de 
a se purta obraznic cu profesorii 
și nici nu poate fi vorba să se 
plictisească cînd e să-și ia anga
jamente. Nu uită s-o facă nici 
acum, în adunare, zîmbind sub
țire, promițător. Și revine în 
grupul vesel, trist de vesel al 
„originalilor". . .

Toți cei care s-au înscris'la cu- 
vînt au veStejiț atitudinile, lipsite . 
de spirit de răspundere, față de 
munca lor și a tovarășilor de 
uzină. „Li s-au fireal Țondiții mi
nunate — spuneți linul ’ilintre 
vorbitori, vechi muncitor în uzină 
— pe care noi, cei mai vârstnici 
din uzină nu le-am avut atunci 
cînd veneam aici ca ucenici. A-a 
învățat la școala profesională a 
uzinei, au avut bursă. In uzină 
cîștigă bine și dacă ar munci con
știincios, salariile lor ar fi mult

trece cu vederea toate abaterile 
și se poate glumi la nesfîrșit cu 
lucrurile serioase pe motiv că sînt 
simpatici. Oare nu mai puțin sim
patici sînt și ceilalți tineri, Co- 
man Alexandru, Opriș Iosif, Bo- 
jocea Gheorghe, Neagu Ion, Li- 
cher Aurel, Negrescu Ion și atî- 
ția alții care, în plus, fac cinste 
colectivului uzinei ? ! Oare exem
plul acestorg nu le putea. , fi im
pus?'! t)esigur. ‘ Dar pentru a- 
ceasta ar fi trebuit șă sș munceas-

• îhdelung' și ‘eh Seriozitate. 
Munca educativă nu se poate re
zuma ’doar la discuții consumate 

„muștruluiri"
. . ■ > cu 

’aiîț rrtai ptițiri, la a-ți scuza lipsa 
de preocupare educativă pe. motiv 
că sînt „băieți simpatici"■

Cel puțin din această adunare 
cu un profund caracter instruc
tiv, comitetul U.T.C. al Uzinei 
„Timpuri noi", credem, nu va 
uita tristele figuri ale „băieților 
veseli". > .

mai mari. După fiecare năzbîtie 
se căiesc amarnic dar uită de-a 
doua zi și iar auzi vorbindu-se cu 
dojana despre ei. Cred că la 
vîrsta lor ar trebui să le fie ru
șine că-și pot bate joc de tinere
țea și de puterea lor de muncă. 
Și noi, familiile sau muncitorii de 
aici, sîntem vinovați că tinerii 
aceștia, care pot fi copiii noștri, 
n-au înțeles că numai munca le 
poate "face cinste. Și de vinA" 
este șț organizația U,T.C. din 
uzină. Oare nu putea interveni 
la timp ca să nu mai asistăm la 
asemenea fapte ce nu fac cinste •' 
titlului de muncitor?!" \ 1-rAers, .sau la. „ ,

Dfir comitetul U.T.G js-a jmaujdi^ii^nlriistrative în ședințe și, 
ginit să stea de vorbă între două 
treburi cu ei, să le asculte anga
jamentele, să-i pomenească în 
vreo, dare de seamă.. Le-au dat cu 
multă ușurință și recomandarea 
pentru intrarea la liceul seral. 
Oricare scuză ar fi invocată to 
varășii i-au făcut să creadă că li 
se datorează orice, că li se pot

Concert de Wieniawski la Liceul de muzică nr. T din Capitală

Domnișoara Nastasia*
. Mai mult decît oricare din 
scriitorii dintre cele două răz
boaie mondiale. George Mi-. 
hail Zamfirescu se bucură, in 
prezent, din plin de atenția sce

nariștilor, compozitorilor, core
grafilor.

După filmul lui Francisc 
Munteanu, prima scenă muzi
cală a țării a montat o nouă lu
crare inspirată din „Domnișoa
ra Nastasia", cea mai remarca
bilă piesă a lui Zamfirescu, 
care aducea in 1927 sub refec- 
toatele rampei o lume inedită, 
necunoscută publicului.

Profundul dramatism al pie
sei, larga respirație epică, în
treaga construcție a lucrării 
scrisă în dorința dramaturgului 
„de a crea o operă in care să 
fie prezent acel clocot sub re
plică și gest care să ridice fie
care personaj Ia un potențial 
simbolic" au dat „Domnișoarei 
Nastasia" multiple reverberații, 
un bogat material inspirator 
pentru cineaști și muzicieni.

Minat permanent de dorința 
lărgirii repertoriului trupei 
noastre de balet cu noi și noi 
lucrări românești, Oleg Danov- 
schi, a ■ creat — pornind de la 
comedia tragică a Iui Mihail 
Zamfirescu — un libret plin de 
forță dramatică, fidel în gene
ral textului, reușind să desprin
dă din conglomeratul piesei i- 
deile cele mai adecvate pentru 
crearea unor sugestive echiva
lențe plastice. In pofida subli
nierii unor elemente naturaliste, 
libretul lui Danovschi contu
rează cu pasiune și fervoare, 
contradictoria lume a vechii

„bariere" bucureștene, fiecare 
personaj dobindind prin gest, 
prin mișcări o sugestivă carac
terizare psihologică

Dinamicul libret al 
schi — incontestabil 
remarcabilă dintre 
sale de pînă acum 
tal prin muzica lui Cornel Tră
ilescu, o „haină" sonoiă adec
vată, care chiar dacă nu reu
șește întotdeauna să aibă sufi
cientă forță expresivă, oferă 
permanent, de-a lungul celor 9 
tablouri, o ilustrație sonoră cap
tivantă.

„Domnișoara Nastasia'1 este 
a doua lucrare a lui Cornel

lui Danov- 
cea mai 

realizările 
— a căpă

Un nou balet

românesc

Cinematografe
TOM JONES

rulează Ia
10; 12,30;
București
15,30; 18,15; 21), Tonus (o- 
rele 8,15; 11; 14,30; 17,15;
20) , Melodia (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Excel
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează Ia Republica (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

GUSTUL MIERII — comple
tare — PLASMA

rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30 21), 
Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

WINNETOU — cinemascop 
(seria a Il-a)

rulează la Festival (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,45; 20,30 — în 
completare — GARA), Mo
dern (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21 — in com
pletare —> SĂRBĂTOAREA 
UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE).

CALEA VICTORIEI sau 
IA VISURILOR

rulează la Victoria
10; 12; 14; 16; 18,15;
Floreasca (orele 9,30-, 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

DEPĂȘIREA — completare — 
ȘI ACUM PUȚINA GIMNAS
TICĂ

rulează
11,15;
20,45),
11,30;
21) ,

Patria (orels 
16; 18,30; 21),

(orele 9,15: 12;

CHE-

(orele
20,30),

la Central (orele 9; 
13.30; 15,45; 18,15: 
Miorița (orele 9; 
13,45; 16,15; 18,45; 

Arta (orele 10; 12,30;
15; 17,30; 20).

ȘAH LA REGE — completare
— ADAM ȘI EVA ÎN FIAT 
LUX

rulează la Union (orele 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18 '5;
20.30) . Lira 
19; 21).

PROCESUL DE 
BERG — ambele

rulează la
11,30; 16; 19,30 — Program 
pentru copil — ora 10). 
Gloria (orele 10,30; 15,45;
19.30) .

VARA ÎN NORDUL SĂLBA
TIC — UMBRA TRUPULUI
- ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ nr. 
4

(orele 15; 17;

LA NtîRN- 
serii
Doina (orele

sebit in montarea baletului îl 
are plasticiana Oielia Tuto- 
veanu, care creionează cu mini
mum de mijloace sugestiva at- 
mosleră a „barierei"

Deasupra oricăror limite ale 
lucrării, o echipă din cei mai 
talentati balerini ai teatrului au 
depus eforturi cu totul deose
bite pentru a da o înaltă tem
peratură creatoare Întregii in
terpretări. In fruntea distribu
ției — Valentina Massini, cre
atoarea unei vibrante Nastasia, 
realizează in noul balet româ
nesc o maximă realizare artis
tică. Alături de ea, Petre Cior- 
tea concepe un pătimaș, domi
nant, feroce — Vulpașin (Din 
păcate întreaga concepție regi
zorală este departe de a asigu
ra lui Vulpașin un contur psi
hologic mai nuanțat făcînd din 
el — cum scria G.M. Zamfirescu 
— „nu o simplă și banală hai
mana bucureșteană" ci un rol 
conceput „intre aceste două al
ternative : de ferocitate și de 
blîndețe, de eroism împins pînă 
ia inconștiență și de lașitate...")

Alături de ei. Ileana Iliescu, 
(Paraschiva), Dan Moise (Luca), 
Cristiria Hamei (Niculina), Vic
tor Marcu (Ionel), Bojidar Pe- 

Florin Gavriles- 
ș.a. folosesc o 
resurse, de mij- 
pentru traduce- 

lucrări de

rulează Ia Timpuri Noi (ore
le 10—21 (în continuare). 

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — completare — SCULP
TORUL ȘI TIMPUL

rulează la București (orele 
14; 16; 18; 20), Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Crîngașf (orele 
16; 18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop 
rulează la Drumul Sării 
rele 16; 18; 20), Cosmos 
rele 16; 18; 20).

STEAUA BALETULUI 
BĂIATUL ȘI FURTUNA 

rulează 
12; 14;

DUMINICĂ LA ORA 6 
completare _
CARI ADUNATE

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

PINGUINUL - completare 
NIMIC DESPRE ARHIMEDE 

rulează la Fladăra ‘ 
16; 18; 20).
S-A ÎNTÎMPLAT

(o- 
(o-

10;la Bucegi (orele 
16,30; 18,30; 20,30).

DE LA PES-

(orele

Trăilescu montată pe scena 
Teatrul de Operă și Balet. Di
rijor cu multiplă experiență al 
primei noastre scene lirice, 
Cornel Trăilescu vehiculează
in „Domnișoara Nastasia" imă-' (Pacoste),
gini vii, plastice, in bare sînt 
folosite cuceriri importante ale ■ 
tehnicii componistice contem
porane. Remarcabilă este, îna
inte de toate, măiestria. in- 
vestmintării melodice, atrăgă
toarea paletă a orchestrei.

Partitura este însă lipsită de 
unitate stilistică, multe ele
mente caracteristice unor lu
crări din repertoriul contempo
ran destinate baletului fiind 
insuficient asimilate.

Alături de această eterogeni
tate stilistică, partitura punc
tează totodată naturalismele 
libretului (în . special tn scena 
din circiumă) care provin — așa 
cum s-a subliniat — din mima
rea prea directă a situațiilor și 
reacțiilor, ne mergindu-se pe li
nia adincirii, filtrării, esenția- 
lizărfi artistice a imaginilor.

Alături de Oleg Danovschi și 
Corne/ Trăilescu, un merit deo-

CUCE
BABY JANE?

rulează la Moșilor 
11; 15; 18; 21), 
(orele 9,30, 12,15; 15; 17,45; 
20,30).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rujează la Viitorul (orele 
15,30; 18-, 20,30).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
— completare — PĂPUȘARII 

rulează la Colentina (orele 
16; 18; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,151.

TRAGEȚI ÎN STANISLAS — 
completare — O VÎNĂTOARE 
NEOBIȘNUITA

rulează la Ferentar; (orele 
10—16; 18,15; 20,30).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Pacea (orele 11; 
15,45; 18; 20,15), Giulești 
(orele 10,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

tatele 
Flamura

sus
uri 

„Domnișoara

IOSIF SAVA

ce materiale
(Urmare din pag. I)

Arhitect MIHAIL NICULESCU 
șei de grupă de materiale 

de construcții în C.S.P.

Arhitect OCTAV POPESCU 
Consilier la I.P.R.A.N.

București

Ing. IGOR VERȘCOVSCHl 
din Direcția tehnică a Minis
terului Economiei Forestiere

Ing. EMANOIL POPESCU 
din sectorul de sinteză 

al C.S.C.A.S.

cu (Sorcovă) 
largă gamă de 
loacc artistice 
rea scenică a unei
interes pentru arta coregrafică 
românească, care datorește de
sigur parte din succesul ei e- 
nergicei conduceri muzicale a- 
sigurată cu competență de Mi
hai Brediceanu.

P.S. Deși capabilă de a 
ține prin cele 9 tablouri 
spectacol unic
Nastasia" a fost programată în 
agenda curentă de spectacole 
ale T.O.B. alături de „Concerti
no" -ul lui Dinu Lipatti, în care 
coregrafia lui Gelu Matei este 
cu totul exterioară muzicii, să
răcind șl nu ampliflcind frumu
sețea mesajului componistic.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I

prezent constructorii dispun -j-> 
cantitativ și ca gamă — de ma
teriale insuficiente pentru lu
crările de pardoseli și placaje. 
Ei au cerut industriei producă
toare ca, paralel ,cu preocupa
rea pentru creșterea producției, 

_să ia măsuri complexe pentru 
îmbunătățirea calității materia
lelor din această grupă: co
vorul PVC să fie livrat în cu
lori pastel și să se asigure sta
bilitatea lor în timp ; parchetul 
lamelor din lemn să fie livrat 
din fabrică bine asociat pentru 
a fi montat măi ușor j placa- ‘ 
jul ceramic glazurat și negla
zurat să fie, livrat în forme și 
culori variate'; plăcile fibr.o- 
lemrioase emailate să fie livrate 
la un .nivel calitativ similar cu 
cel fabricat în alte țări.

— Pardoselile anțiacide — 
spunea arhitectul OCTAV PO-

I , PESCU — si rit realitate în ge
nerai cu produse aduse din im-

| port sau cu produse de o cali
tate necorespunzătoare.

I.N.C.E.R.C.Iff.L. împreună cu 
Ministerul Industriei Chimice 
au datoria să cerceteze mai o- 
perativ introducerea în fabrica
ție a materialelor, anțiacide.

' Prbb'lema Ae’discută de cfțivă 
ăni. Noi construim două combi
nate de îngrășăminte azotoase 
— cel de ia CraioVa și Tr. Mă
gurele, în 2 ani. Cercetarea 
pentru introducerea și extin
derea materialelor anțiacide du
rează de 3 — 4 ani. De materi
alele anticorosive este nevoie 
mai mult ca pricind și în in
dustria chimică, și în industria 
alimentară, și în. industria 
tilă...

Specialiștii au subliniat 
industria producătoare va 
bui să acorde,. p atenție 
mare în viitor producerii, în 
gama necesară și de calitate, a 
iimplăriei metalice... Ei au pro
pus ca executarea tîmplăriei 
metalice să se facă într-o uzină 
specializată — fie a Ministe
rului Industriei Construcțiilor, 
fie a Ministerului Industriei 
Constructoare de Mașini.

tex-

că 
tre- 
mai

Pe primul plan

în etapa următoare
Subliniind eforturile depuse 

în ultimii ani, pentru crearea 
unei baze tehnico-materiale 
moderne, specialiștii consideră 
că grupei materialelor de in

stalații trebuie să i se acorde 
cea mai mare atenție în etapa 
imediat următoare.

— Ne-am bucurat — arată 
Romulus Iliescu, inginer șef la

„Proiect București" — cînd 
Ministerul Industriei Chimice 
a asimilat țevile PVC pentru 
instalații. Gama materialelor 
de instalație se îmbogățea cu 
un sortiment modern. Vreau 
să arăt însă că în momentul de 
față materialele de instalații 
din PVC produc proiectanților 
și constructorilor cele mai 
mari dificultăți. De ce ? Mi
nisterul Industriei Chimice n-a 
asimilat, odată cu produsul 
de bază, și accesoriile necesare 
— fitinguri, anexe, piese de 
asamblare și îmbinare etc". '

— Acum producem aceste, 
piese —■ a precizat inginerul * 
Ion Mureșan din direcția teh
nică M.I.C. dar constatăm ,că , 
pentru anul 1966 avem un vo
lum de comenzi mai mic decîț 
anul trecut. Apare deci nece
sară o coordonare judicioasă, 
încă de Ia aprobarea investi
ției, a necesarului de materi
ale cu capacitatea de produc
ție a uzinei.

Materialele de instalații au 
făcut obiectul celor mai multe 
intervenții ale specialiștilor. 
Ele au vizat în principal per
fecționarea producției materi
alelor de instalații pe linia di
versificării gamei de sorti
mente, a asimilării mai rapide 
a unor accesorii, aparataje și 
prefabricate de instalații de uz 
curent.

— Socotim necesar —■ spu
nea inginerul Dan Ghițescu de 
la I.N.C.E.R.C. ca ministerele 
producătoare (vă rog să mă 
credeți că îmi este greu să 
spun care minister anume în- 
trucit în producția materiale-

instalații se simte acut 
unui coordonator); să 
la organizarea produc-

lor de 
lipsa 
treacă 
ției unor piese de mare utili
tate care în prezent nu se fa
brică deloc : ventile de sigu
ranță, ventile plutitor de dia- 
metri mari, țeavă fierbătoare 
cu diametrul de peste 150 mm 
necesară lucrărilor din cen
tralele termice, robinete de 
reglaj termostate cu acțiune 
directă, cazane de aburi de 
mică capacitate etc. Aceste 
materiale, care s-ar putea 
foarte bine fabrica în țară, 
sînt aduse din import la pre
țuri de cost ridicate.

Producția instalațiilor de în
călzire și sanitare a fost con
centrată în uzine speciale — 
cele din Militari — ale Minis
terului industriei construcți
ilor de mașini. Ele sînt dotate 
cu utilaje moderne, cu linii 
tehnologice automatizate. Au 
asigurate toate condițiile pen
tru a realiza produse de cali
tate superioară. Constructorii 
din București sînt încă ne
mulțumiți de calitatea băilor 
și radiatoarelor fabricate în 
Militari.

— La condițiile tehnice pe 
care le au create cele două fa
brici. eu nu găsesc decît o ex
plicație — arăta tovarășul ing. 
Romulus Iliescu — decît coin
teresarea scăzută a organelor 
C.T.C. Propun pentru aceasta, 
ca serviciul C.T.C. să fie scos 
de sub controlul uzinei și să 
acționeze ca un organ inde
pendent, pentru a-șî exercita 
atribuțiile în mod obiectiv".

în discuție s-a subliniat că

gama materialelor pentru in
stalații — începînd cu elemen
tele 
cele 
încă

cu 
este

simple și terminînd 
de automatizare — 
foarte redusă.
Noi am făcut 

cetări, studii întregi 
tru introducerea unor 
teriale noi — explică 
Dan Ghițescu, șef de secție la 
I.N.C.E.R.C. Dar cui să ne a- 
dresăm, cărui producător ? 
Materiale de instalații produc 
și întreprinderile M.I.C., și 
M.I.C.M., și industriei locale. 
Noi sîntem nevoiți să ducem 
tratative cu producători. Se 
simte lipsa unui coordonator 
care să dirijeze producția ma
terialelor din instalații. Dacă 
aceasta ar exista — și și-ar 
asuma această sarcină — ar 
centraliza propunerile de asi
milare a produselor noi și a- 
tunci s-ar putea coordona rea
lizarea acestora, în mod eșalo
nat, în ordinea urgențelor.

— Sînt mulți producători de 
materiale de instalații — a in
tervenit ing. Rizeanu din 
D.G.M.I. din M.I.C. — dar pu
țini organizați și specializați 
pe grupe de produse. Aceasta 
este după părerea mea cau
za pentru 
de slaba 
rialelor și de neacoperirea 
necesarului 
timente. C.S.C.A.S. n-a înde
plinit rolul ce-i revenea, în ca
litatea sa de organ specializat 
în construcții, de catalizator 
al producției materialelor de 
instalații. în anul 1964 s-a fă
cut o anchetă de către 
C.S.C.A.S. în rîndul tuturor

cer- 
pen- 
ma- 
ing.

care vorbim și 
calitate a mate-

în cazul unor sor-

consumatorilor de materiale 
de instalații. Concluziile aces
tei anchete s-au concretizat 
intr-un studiu amplu. Ce s-a 
întimplat cu acest studiu ? Nu 
se aplică de către nimeni și, 
astfel, nu există o perspectivă 
clară în domeniul materiale
lor de instalații...

Intervențiile specialiștilor 
conduc la o singură concluzie. 
Există posibilități mari ca in
tr-un timp relativ scurt să se 
obțină progrese însemnate în 
producerea, în gama și de ca
litate corespunzătoare, a sor
timentelor pentru instalații.

Răspunderile cercetării
Ain crearea materialelor noi

de la direcțiile de 
a producției stabi-

Pornind 
dezvoltare 
lite prin directive, participan- 
ții au analizat modul în care 
se face acum introducerea 
tehnicii noi : dacă actuala or
ganizare și ritmul asimilării 
de noi materiale cu caracte
ristici superioare răspunde în 
măsură suficientă posibilități
lor și nevoilor acestui sector.

— După părerea mea, arată 
arhitectul Octav Popescu, 
procesul acesta de introducere 
a noilor materiale în industria 
construcțiilor se desfășoară în
cet, fiindcă munca de cerceta
re și experimentare nu este 
încă la nivelul cerințelor, or
ganizarea nu este bine pusă 
la punct.

Această părere a fost sus
ținută și de ceilalți partici
pant. în discuții s-a încer
cat și o explorare a cauzelor.

— Una din cauze ar fi — 
a intervenit din nou arhitec
tul Octav Popescu — faptul

că de multe ori se pierde 
timpul pentru studierea unor 
produse care deja au fost re
zolvate în alte țări. De pildă, 
cazul polistirenului pe care 
ministerul chimiei îl studiază 
de trei ani de zile. Consider 
apoi că munca de cercetare 
trebuia mai bine coordonată 
pentru a se evita o activitate 
paralelă. Noi lucrăm foarte 
mult cu materiale rezistente 
la coroziune. Dar cu asemenea 
materiale se lucrează și în in
dustria alimentară și în cea 
textilă. Dacă 
aceste departamente 
cerca să 
dent vom irosi forțe 
tante iar rezultatele 
fi cele așteptate.

în același timp, au arătat 
cei prezenți, este necesar ca 
institutele de cercetări să fie 
degajate de anumite sarcini 
care pot fi rezolvate în labo
ratoarele uzinelor, pentru a 
avea posibilitatea să-și con-

din 
în-

fiecare 
vom 

rezolvăm indepen- 
impor- 

nu vor

centreze atenție spre proble
mele majore.

Foarte mulți vorbitori au 
subliniat că rezultate cu ade
vărat eficiente se obțin numai 
atunci cînd cercetarea colabo
rează strîns cu industria pro
ducătoare.

— Considerăm că sarcina 
noastră principală de care de
pinde în ultimă instanță suc
cesul — arată inginerul Dan 
Ghițescu, șeful secției instala
ții la I.N.C.E.R.C. — este lăr
girea colaborării cu întreprin
derile producătoare. Experien
ța arată că numai astfel se 
obțin progrese meritorii. Noi 
am colaborat foarte strîns cu 
I.C.M.A. și am ajuns la soluții 
îmbunătățite dezvoltînd patru 
tipuri de baterii.

în felul acesta arătau vor
bitorii se poate realiza și un 
alt deziderat : cercetătorii să 
se ocupe de studierea proble
melor cu caracter general, de 
studii tehnico-economice, de 
asimilare de noi produse, să 
devină un organ consultativ 
care să indice direcțiile în 
asimilare și în îmbunătățirea 
calității materialelor. Pentru 
aceasta trebuie să aibă posi
bilitatea de a fi la curent cu 
tot ce e nou în tehnica mon
dială pentru a nu mai desco
peri lucruri descoperite. Ar 
fi bine, s-a spus în dezbatere, 
să existe o expoziție perma
nentă de modele proaste sau 
bune ale noastre sau ale al
tora, pentru a putea compara 
și a îmbunătăți mijloacele și 
posibilitățile existente.

— Recent am făcut un stu-
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INFORMAȚII
Dc la Ministerul învâțâmlntului

A 48>a aniversare

a creârii Armatei Sovietice

par cel puțin ciudate. Oa
meni de diferite profesii sînt 
călăuzifi de pasiuni lăuntri
ce către preocupări care nu 
au absolut nimic comun cu 
meseria ce-o practică. Am 
intilnit strungari dedicîndu- 
Se ore în șir penelului, elevi 
îndrăgostiți de radiofonie și 
cibernetică, profesori de li
teratură consacrîndu-și tim
pul liber integralelor, me
canici de locomotivă — ae- 
romodeliști, mineri pasionați 
de astronomie. Cu siguranță, 
nici unul dintre ei nu va fa
ce din aceste pasiuni o în
deletnicire profesională. Și, 
totuși, această a doua pasiu
ne aduce un plus de bucu
rie in suflet, ne înnobilează 
viata.

O atare pasiune li călău
zea și pe cei 12 tineri în- 
tilniți cu mai multe zile în 
urmă la porțile Severinului 
tnfruntind vrăjmășia viscolu
lui, Cine erau acești ti
neri care pe o aseme
nea vreme se încumetau 
să străbată cu piciorul o 
cale de peste 30 km ? 
Deși de diferite profesii — 
ingineri, medici, fizicieni — 
și din diferite localități din 
(ară, o pasiune comună îi 
întîlnea pe același meridian: 
dragostea pentru frumusețile 
patriei.

Mai tîrziu, în jurul unei 
cești cu ceai fierbinte, dis
cuția se înfiripă ușor:

— Am pornit din Bucu
rești în urmă cu zece zile 
cu destinația Peștera Topol- 
nița din Podișul Mehedinți, 
ne povestește ALEXANDRU 
IACOB, inginer la Fabrica 
pentru elemente de automa
tizare. Cunoscuți ca alpiniști 
pasionați, am fost invitați de 
televiziune să ajutăm la 
realizarea unui film despre 
această peșteră, urmînd a fi 
prezentat în cadrul ciclului 
„Monumentele patriei". Dar 
mai întîi să vă fac cunoștin
ță cu ceilalți membri ai „ex
pediției" ; soții CORINA și 
NICOLAE DOCIU, medici ve
terinari în comuna Mateești- 
Horezu, CORNEL RUSU, ab
solvent de liceu, fiziciană 
ADRIANA FĂCLIERU din 
Mediaș, MIHAI BRîNZAN, 
medic la Spitalul Fundeni, 
ALEXANDRU FILIP, antre
nor la „Știința"-București. 
Să nu-i uităm pe cei doi spe
cialiști, VASILE DECU, cer
cetător la Institutul de spe
ologie al Academiei, și TEO
DOR PAVEEOIU, muzeograf 
principal la Muzeul Por
țile de Fier din Turnu Se
verin.

Fiecare avea ceva de 
spus, un amănunt pe care 
îl scăpase din vedere celă
lalt. Treptat se zugrăvea în 
cuvinte tabloul acestei ex
pediții interesante : drumul 
parcurs cu tractorul pînă în 
comuna Cireșu (în raza că
reia este inclusă peștera) 
peștera, apoi, cu minunățiile 
sale, cele două nopți dor
mite aici, întoarcerea. În
tinsă pe 11 km (și cu încă 
multe posibilități de explo
rare) peștera este cea mai 
mare din țară. Impresionea
ză prin mărimea culoarelor, 
prin contribuția pe care o 
aduce la elucidarea multor 
probleme de geologie și de 
biospeologie. Ea este, în 
același timp, un minunat o- 
biectiv turistic, cu frumuseți 
naturale din cele mai deo
sebite, din care enumăr ci
teva, care au primit deja 
botezul numelui: „Galeria 
Racovifă", „Lacul de cleștar", 
„Loja fermecată", „Palatul 
basmelor" etc.

Fiecare dintre aceste fru
museți au fost scoase la i- 
veală — făcute cunoscute 
și unui public larg cu aju
torul televiziunii — prin pa
siunea nobilă a unori tineri 
îndrăgostiți de meleagurile 
patriei.

I. ANDREIȚĂ
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SPORT
„Știinfele"

fără vacanță
A rămas mai puțin de-o lună 

pînă la startul returului ca
tegoriei A de fotbal. Astăzi vă 
prezentăm citeva noutăți des
pre stadiul de pregătire al 
celor trei echipe studențești 
din Cluj, Timișoara și Craiova. 
Primul interlocutor, prof. N. 
Roșculeț, ne-a 
toate echipele se află 
tr-o perioadă 
pregătire. Fotbaliștii forma
țiilor care și-au petrecut o 
parte a vacanței la Predeal 
(C.S.M.S. a preferat un turneu 
peste hotare) privesc cu foar
te multă seriozitate „vacanța" 
dintre tur și retur. După o pe
rioadă scurtă de aclimatizare 
cu altitudinea Predealului, s-a 
trecut la jocuri disputate între 
echipele studențești și forma
ții de categorie inferioară 
care activează în această re
giune.

Alte amănunte, referitoare, 
la stadiul de pregătire și la 

ii. -------- '..i cele
în

relatat

înaintată

ca 
în
de

schimbările survenite în 
patru formații, au adus 
discuția noastră ceilalți an
trenori. C. Voroncovschi, an
trenorul Științei Timișoara, 
ne-a vorbit cu încredere des
pre noii componenți ai lotu
lui timișorean: Roman, por
tar, Hodrea-fundaș, Pîrvu 
Lazăr și R. Simion — mijlo
cași, 
pria

sportivi crescuți în pro- 
„pepinieră". Echipa va

susține două meciuri de veri
ficare.

Antrenorii Gh. Nuțescu si 
Dumitru Teodorescu de la 
Știința Craiova, ne-au decla
rat că echipa se află în etapa 
finală a pregătirilor. Sîntem 
convinși, ne mărturiseau an
trenorii craioveni, că ne aș
teaptă un retur greu. Chiar 
în prima etapă, acasă, va 
trebui să ne mobilizăm pen
tru a smulge liderului cele 
două puncte puse 
Și, bineînțeles, vom 
și pe mai departe în 
torii. Lotul nostru 
neficia de aportul lui 
(de la Petrolul) în timp 
Geleriu și Onea nu mai fac 
parte din formație.

— Cele 30 de antrenamen
te efectuate de la începutul 
anului și pînă acum — timp 
în care am lucrat pentru per
fecționarea procedeelor teh
nice și îmbunătățirea condi
ției fizice, ne-a declarat an
trenorul Șepci, de la Știința 
Cluj, ne-au permis o bună 
pregătire pentru retur. In lo
tul nostru au promovat ele
mente tinere: Oprea, Dotu, 
Barbu (atacanți) Calmar (a- 
părător).

Așadar, 
preocupă 
Așteptăm 
jocuri de

în șoc. 
spera... 

vic- 
be- 

Ivan 
> ce.

va

returul din martie 
chiar în... vacanță, 
un start bun, cu 
fotbal foarte bune.

EMIL COJOCARU

P E S
Selecționata de 

a 
noastre susține

hochei pe gheată 
tării 
luni 28 februarie ulti
mul meci de verifica
re înaintea campiona
tului mondial din iu
goslavia. Hocheiștii
români vor întllni la 
patinoarul artiiicial 
,,23 August" din Ca
pitală echipa Finlandei.

• Echipa italiană 
Fiorentina a cîștigat 
cea de-a 18-a ediție a 
turneului international 
de fotbal de la Via- 
reggio, rezervat echi
pelor de juniori. în fi
nală, fotbaliștii italieni 
au învins cu* scorul de

CURT
2—0 (1—0) formația 
Dukla Praga.

t
tional de fotbal dintre 
echipele Vasas Buda
pesta 
Duminică 
maghiari 
la Timișoara 
pania echipei

și U.T. Arad, 
fotbaliștii 

vor evolua 
în
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Pentru a da posibilitate 
studenților înscriși la învăță- 
mîntul fără frecvență, care 

sînt membri ai comisiilor 
pentru recensămîntul gene
ral al populației, să-și susți
nă examenele din acest an 
universitar în bune condiții, 
se face cunoscut că sesiunile 
de examene pentru acești ștu- 
denți se organizează după 
cum urmează :

1—20 iulie (cu perioadă de 
pregătire între 15 și

1—15 septembrie.

Pentru studenții din aceas
tă categorie, care nu-și vor 
putea îndeplini obligațiile în 
aceste două sesiuni, se orga
nizează 
dare a 
da 22 
nuarie

La aceste sesiuni se pot 
prezenta și studenții admiși 
în anul I, în urma concursu
lui din ianuarie 1966 pentru 
învățămîntul fără frecvență.

și o sesiune de lichi- 
ex antenelor în perioa- 
decembrie 1966—8 ia- 
1967.

I

30 iunie)

Se Împlinesc 48 de *nl de cind au luat ființă primele uni
tăți ale Armatei Sovietice. De-a lungul celor 48 de ani, 
Armata Sovietică a străbătut un drum glorios care a cul
minat cu victoria împotriva fascismului în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei.

In timpul luptelor crîncene împotriva fascismului german, 
în care — alături de ostașii sovietici și ostașii tuturor arma
telor coaliției antihitleriste — a participat și armata română, 
s-a cimentat frăția de arme romîno-sovietîoăf expresie a 
prieteniei celor două popoare.

Publieăm un episod din amintirile unui participant român 
Ia luptele din războiul antihitlerist.

■■■- ■■

Formațiuni stalagmitice In
„Galeria Racovifă"

(Urmare din pag. I)

și-au luat sarcinile în serios. 
N-au însă experiența studen
ției și încă n-au reușit să 
facă trecerea de calitate la 
stilul de muncă universitar. 
Volumul lor de muncă nu co
respunde, de aceea, rezultate
lor.

Și, în sfîrșit, o altă catego
rie de studenți care a obținut 
rezultate nesatisfăcătoare: sînt 
cei care au învățat în acest 
an, dar au muncit mai puțin 
în anii anteriori. Golurile în 
cunoștințe „se răzbună" ; ele 
pot fi recuperate, dar greu".

• prof. univ. EMIL NEGRU- 
ȚIU : „Aici se întîmplă ca și 
cu o construcție prost făcută. 
O mai repari, o mai „cîrpești", 
dar tot nu iese frumoasă, trai
nică, cum ar fi ieșit dacă, de 
la început ar fi fost lucrată cu 
cap, după toate legile con
strucțiilor trainice. „Casa spi
rituală" a studentului care 
învață o lună zi și noapte, 
după o lună de pauză sau 
muncă relaxată, are nevoie de 
multe proptele".

2 Reporterul: „Și sînt 
necesare măsuri spe
ciale ?“

• conf. univ. ION PUIA: 
„Nu măsuri speciale, ci o con
tinuare perseverentă a preo
cupărilor noastre de a asigu
ra muncii universitare o- cali
tate sporită. Nu putem com
para sesiunea din iarnă cu 
cea din vară. Sesiunea din 
vară e mult mai grea : și ca 
număr de examene și ca vo
lum de cunoștințe cu care 
studentul trebuie să se pre
zinte la examene".

• prof. univ. EMIL NEGRU- 
ȚIU : „Anii mari obțin rezul
tate bune, din ce în ce mai 
bune. Trebuie să punem acea
sta pe baza maturității lor, a 
pasiunii pentru profesiune, 
care se dezvoltă pe măsură ce 
o cunosc mai bine. Dar nu 
este lipsit de importanță să 
raportăm rezultatele la exi
gența mereu sporită. Din an

• în prezent se află 
la Alger echipa de 
fotbal „Dinamo-Bucu- 
rești". Fotbaliștii ro
mâni vor întllni astăzi 
în nocturnă, selecțio
nata Algeriei.

• Astăzi la Arad 
are loc meciul interna-

I
n com- ■
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• Ieri au 
la Davos 
tele mondiale de 
tinaj artistic, 
desfășurarea primelor 
exerciții 
individual 
conduce 
Danzer cu 166,4 punc
te. La perechi, în 
fruntea clasamentului 
se află Ludmila Be- 
lousova-Oleg Proto- 
popov (U.R.S.S.) cu 
104,2 puncte.

început 
campiona- 

pa- 
După

impuse, la 
masculin 

austriacul

construim ? Ing. ȘTEFAN ÂNGELESCU 
Laureat al premiului de stat, 

consilier la I.P.C.M.C.

• în urma 
tativelor 
avut loc 
rești, 
gațiile 
Socialiste 
și Turciei s-a sem
nat la 22 ” ’ 
Protocolul privind 
schimburile de măr
furi dintre cele 
două țări, pe peri
oada I IV 1966 — 
31 III 1967.

Potrivit Protoco
lului, România va 
livra Turciei produ-

tra- 
care au 
la Bucu- 

între deie- 
Republicii 

Româ'rfta

februarie

se chimice, fibre 
sintetice și artificia
le, diverse sorturi 
de hîrtie, mașini și 
utilaje etc., iar Tur
cia va exporta în 
România produse a- 
groalimentare, bum
bac, fire și țesături 
textile, minereuri 
etc.

Protocolul a fost 
semnat, din partea 
română de Vasile 
Răuță, adjunct al 
ministrului comerțu
lui exterior și din

partea turcă, de Sa- 
dun Etensel, preșe
dintele Departamen
tului de Comerț Ex
terior din Ministerul 
Comerțului al Tur
ciei.

• Aflat în turneu 
prin țară, Ansam
blul de 
dansuri 
Haksat" 
susținut 
un spectacol la Tea
trul de stat din Plo
iești.

(Agerpres)

cîntece și 
„Neo Lao 
din Laos a 
marți seară

Frafie de arme

în an se face o selecție severă 
a studenților (și nu trebuie să 
ne dăm înlături să vorbim 
despre această selecție). în ul
timă instanță, rezultatele de
pind de studenți, de maturita
tea cu care ei înțeleg să în
vețe, de autocontrolul pe care 
și-l impun. în ceea ce fac zil
nic. Nu contest rolul muncii 
educative. Dimpotrivă, ne 
preocupă și pe noi cadrele 
didactice și organizațiile de 
tineret să dezvoltăm la tineri

nevoie de aceste concluzii, 
chiar dacă unele nu vor fi 
plăcute. Trebuie însă să pre
venim unele neajunsuri",

„AM doi*66

uni verși tur
înalta responsabilitate față de 
învățătură : îi ajutăm să în
țeleagă menirea în facultate, 
să o îndeplinească. Dar avem 
de-a face și cu unii studenți 
recalcitranți, care, în ciuda 
tuturor eforturilor colectivu
lui, nu 
circuitul vieții 
Aceștia 
din lumea studențească. N-a- 
vem nici un interes să dăm 
absolvenți care trec prin fa
cultate cu chiu cu vai. Indul
gența face un prost serviciu 
tînărului și noi nu o practi
căm. Vom fi în continuare 
severi".

• conf. univ. ION PUIA : 
„Și pe cei din anul I trebuie 
să-i obișnuim de pe acum cu 
această exigență. Analizele pe 
care le vom face cu ei îi vor 
pune în posesia unor con
cluzii despre munca din pri
mele luni de facultate.

se integrează în 
universitare, 

se exclud singuri

• prof. univ. EMIL NEGRU- 
ȚIU : „Apelăm și la aceste a- 
nalize colective, dar ne vom 
continua preocuparea de a lu
cra îndeaproape cu fiecare 
student. Asistenții au contacte 
frecvente cu studenții. în a- 
fară de aceasta, la fiecare 
catedră există obiceiul ca pro
fesorii să invite anumiți stu
denți cu care discută despre 
munca lor. Ne orientăm în
deosebi asupra studenților 
pe care îi știm mai pu
țin conștiincioși, care au greu
tăți în studiu. Nu-i vorba de 
dădăceală — să nu fiu în
țeles greșit. îi respectăm per
sonalitatea studentului, îi a- 
vansăm cît mai multă încre
dere pentru că știm că avem 
de-a face cu niște tineri care 
și-au ales profesiunea, sînt 
maturi, și nu au nevoie chiar 
în fiecare zi de îndemnuri: 
„frecventați cursurile, învă- 
țați !“. Dar au nevoie de con
trol, de îndrumare, de ajutor. 
Și acestea pot veni din par
tea dascălului cu experiență.

Ceea ce cere dascălul stu
dentului — și aceasta este o 
cerință a învățămîntului nos
tru — este să aibă un ritm de 
muncă, un ritm de a învăța 
sincronizat cu ritmul cerințe
lor actuale. Or, despre ritmul 
de muncă al unor studenți nu 
se pot spune prea multe lu
cruri bune. Aceștia învață, dar 
uneori dezordonat, uneori du
pă capricii, uneori cîte puțin, 
uneori cu pauze.

Corpul nostru didactic este 
antrenat să elaboreze cursuri 
și să asigure în viitorul apro
piat cursuri tipărite pentru 
toate disciplinele. Ne simțim 
datori față de studenți să 
le oferim totul 
poată pregăti bine, foarte bine. 
Studenții noștri trebuie să se 
simtă datori, la rîndul lor, să 
se pregătească pentru profe
siune, pentru viață așa cum 
așteptăm cu toții.

ra către sflrși- 
Etul lunii decem

brie 1944. Fă
ceam parte din 

Comandamen
tul Diviziei 21 
infanterie care, 
împreună cu 
alte divizii ro

mânești, și umăr la umăr cu u- 
nitățile Armatei Sovietice, lupta 
pentru eliberarea Ungariei de 
sub cotropirea hitleristă.

Se terminase de curlnd ma
rea bătălie din Valea Herna- 
dului în care trupele sovieto- 
române 
forțelor fasciste și răsturnînd 
apărarea din masivul Hegyahfa 
se pregăteau să pătrundă pe 
teritoriul Cehoslovaciei. încă 
nu se stinsese tumultul lupte
lor din acea parte cind divizia 
noastră a primit ordin să trea
că la vest de Hernad și, în- 
dreptîndu-șe spre vest, să în
locuiască o parte a trupelor 
sovietice și să continue ata
cul spre nord în direcția Roj- 
niava. Această deplasare avea 
caracter foarte urgent urmărin- 
du-se surprinderea forțelor ina
mice înainte de a se organiza 
pe noi poziții. Mărșăluiam con
tinuu de patru zile. In ziua de 
ÎS decembrie devansind coloa
nele proprii am fost trimis spre 
a lua legătura cu comanda
mentul unității sovietice pe 
care urma s-o înlocuim. Am a- 
juns noaptea la comandan
tul regimentului sovietic 13 in
fanterie. Vreau să mă prezint 
și acesta mă oprește :

— Avem timp să ne cunoaș
tem pe îndelete și să discutăm 
despre misiunea comună. Deo
camdată stați cu mine că tot 
n-am luat masa de astăzi și să 
mincăm Împreună.

Cînd colonelul Stăncescu, 
comandantul regimentului 11 
dorobanți și maiorul Velea T. 
Petre, 
lui 2 
găsit 
sei. 
rația 
dei noastre și am plecat către 
linia de contact.

sfărîmînd rezistenta

comandantul batalionu- 
au sosit din urmă ne-au 
tocmai către sfîrșitul me- 
Am terminat împreună 
pe mai multe zile a gaz-

T E L E G

ca să se

Adunarea festivă

Ing. GRAȚIELA CRISTESCU 
șeful serviciului tehnic 

de la „Proiect" București

Se înnoptase de-a blnelea. 
Unitatea sovietică nu încetase 
lupta și se găsea în plină pă
dure în iafă cu trupele fas
ciste pe care le respingea 
spre Valea Turmei. Conform 
dispozițiilor de luptă ar fi tre
buit ca unitatea sovietică să se 
oprească și să ne permită 
să trecem mal. departe și să 
continuăm lupta. Dar aceasta 
însemna pierdere de timp. 
Ce era de făcut I S-a a- 
doptat o soluție care nu 
fusese prevăzută în nici un tra
tat militar și nici măcar în po
vestirile vreunuia din vechii 
comandanți. Grupele de luptă
tori ale regimentului 11 
dorobanți „Șiret" s-au inter
pus între grupele regimentului 

țH 
tot, 
sub 
din-

13 inlanterie sovietic 
astiel, formind un singur 
ca o singură unitate, 
comanda celui mai vechi 

. tre ofițeri, au pornit a doua zi 
in zori, împreună, în atac. Du
pă citeva ore de luptă satul 
Gergo a fost cucerit. A- 
junși pe obiectiv, soldafii ro
mâni și cei sovietici și-au ștrins 
miinile, s-au felicitat și și-au u- 
rat unii altora succes. Cind lup
ta s-a terminat, brancardierii 
români și sovietici ridicau îm
preună pe cei căzufi, îi pansau 
și ii îngrijeau. Soldatul pio
nier Mihai Ion, din regi
mentul lî dorobanți, căzut 
grav rănit în momentul domi
nării podului de pe șoseaua spre 
Almaș, iși amintește și acum 
cum a fost ridicat și îngrijit de 
o echipă de brancardieri sovie
tici și apoi împreună cu alfi 
răpifi au fost duși la ambulan
ța Diviziei 21 infanterie.

De-a lungul întregului drum 
de luptă străbătut pe frontul 
antihitlerist am mai trăit multe 
episoade care, asemenea celui 
de mai sus, întruchipau frăția de 
arme româno-sovietică, cimen
tată prin stngele vărsat în co
mun.

COSTACHI MlNDRU
Colonel în rezervă

R ÂMÂ
Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Zilei Forțelor Armate 

ale Uniunii Sovietice, ministrill Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, general de armată Leontin Sălăjan, a trimis 
ministrului apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice 
Rodion Iakovlevici Malinovski, următoarea telegramă :

„Stimate tovarășe ministru,
în numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 

România și al meu personal vă transmit Dumneavoastră și tuturor 
militarilor sovietici cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia 
celei de-a 48-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Uniunii So
vietice.

împreună cu întregul popor român, militarii forțelor noastre ar
mate se bucură din toată inima de realizările remarcabile obținute 
de poporul sovietic în făurirea societății comuniste, în dezvoltarea 
continuă a economiei, științei și culturii. Ei acordă o înaltă pre
țuire prieteniei și frăției de arme româno-sovietice, cimentată în 
luptele purtate în comun în războiul antihitlerist

Cu prilejul acestei aniversări, vă urez Dumneavoastră și tuturor 
militarilor sovietici noi succese în ridicarea capacității de luptă a 
armatei sovietice, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului sovietic și, împreună cu armatele celorlalte țări socia
liste, a cauzei socialismului și păcii"

MOSCOVA 22 (Agerpres).— 
Cu prilejul celei de-a 48-a 
aniversări a Forțelor Armate 
Sovietice, la Teatrul Central 
al Armatei Sovietice din Mos
cova a avut loc o adunare 
festivă.

^Agerpres)

de la Moscova
Raportul despre cea de-a 

48-a aniversare a forțelor Ar
matei Sovietice a fost prezen
tat de generalul de armată 
Alexei Epișev, șdful Direcției 
politice superioare din Mini
sterul Apărării al U.R.S.S.

diu pe mai multe șantiere de 
construcții din țară — spunea 
Ștefan Ângelescu, laureat al 
premiului de stat, inginer 
consilier la I.P.C.M.C. Evident, 
s-au făcut progrese însemnate 
în ce privește stadiul de pre
lucrare și asociere a materia
lelor pe care le producem 
pentru constructori. Trebuie 
să arătăm însă că mai avem 
mult pînă să atingem nivelul 
spre care țintim. Trebuie să 
punem la punct cît mai cu- 
rînd producția de semifabri
cate și elemente construc
toare. Constructorii să devină 
montori și nu producătorii 
acestor elemente în ateliere 
disparate, slab utilate, după 
metode meșteșugărești. Pro
ducția de semifabricate să fie 
concentrată în fabrici și uzine 
pentru ca produsul să aibă un 
grad maxim de calitate.

Apariția semifabricatelor, 
studierea lor în perspectivă 
pun problema unor materiale 
auxiliare, a unor scule și dis
pozitive speciale care trebuie 
să apa -ă simultan pentru ca 
produsul să poată fi folosit 
rațional. Parcurgerea acestei 
etape este direct legată de pro
blema asigurării experimente
lor, de care vorbea tovarășul 
inginer Octav Popescu, care 
să asigure introducerea în 
practică a tuturor acestor pro
duse noi, elemente semifabri
cate, tehnologii noi 
de organizare.

— Cum să se facă 
Cine ? a întrebat
Ara Tacorian.

— Rezolvarea o văd, a con
tinuat ing. Ștefan Ângelescu,

și forme

aceasta ? 
inginerul

numai prin înființarea unei 
întreprinderi speciale, organi
zată în mod corespunzător, ai 
căror indicatori să nu fie pro
ducția, ci experimentarea care 
este esențială pentru materia
lizarea experienței în momen
tul experimentării.

— Consider că este o idee 
foarte bună — a intervenit 
inginerul Dinu Hariton de la 
Institutul de proiectări Bucu
rești. Această întreprindere 
poate fi dotată cu întregul 
aparataj necesar pe care 
practic nu-1 pot avea toate 
celelalte întreprinderi produ
cătoare. Apoi, acestea nu sînt 
interesate pentru generaliza
rea măsurilor de tehnică nouă 
și chiar dacă ar fi nu au vizi
unea necesară, nu pot să asi
gure o cuprindere la nivel re
publican.

— N-ar fi oare mai bine — 
a intervenit inginerul Ara Ta
corian — să nu fie mutată din 
nou această problemă la o 
altă întreprindere, la un alt 
organ, fonduri de investiții, 
ci rezolvarea ei să fie sarci
na de seamă a producătorului 
însuși. Răspunderea integra
lă a producerii materialelor, 
a introducerii și diversificării 
lor ar fi normal, după păre
rea mea, să revină producăto
rului care ar trebui să fie cel 
mai interesat să dezvolte pro
ducția materialelor respective.

Și una și alta din soluțiile 
propuse au la bază ideea co
mună : modernizarea produc
ției materialelor de construc
ții, industrializarea acestei 
activități, generalizarea rapi-

dă a tehnicii noi care permit 
adîncirea specializării între
prinderilor, în vederea creș
terii productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produ
selor și reducerea prețului de

cost. Oricum, pentru a se asi
gura progresele ce se preco
nizează în această direcție 
problema trebuie rezolvată 
într-un fel.

Materiale
nu și

Abordînd multilateral pro
blema introducerii tehnicii noi 
în construcții, participanții au 
dezbătut cum era și firesc, și 
aspectele economice ale aces
tui proces.

— Consider — spunea Gra- 
țiela Cristescu — că proble
mele eficienței economice a 
noilor materiale, alături de 
caracteristicele lor tehnice, 
trebuie avute în vedere chiar 
de la începutul asimilării. 
Noile materiale nu trebuie să 
fie mai scumpe (mă gîndesc la 
eficiența lor economică totală) 
decît cele clasice pe care le 
înlocuiesc. Aceasta fiind con
diția esențială prin care-și 
justifică în primul rînd exis
tența. Acest aspect trebuie 
cercetat cu cea mai mare 
atenție creîndu-se astfel posi
bilitatea așezării unor prețuri 
stabilite încă de la început. 
Modul în care au fost așezate 
pînă acum prețurile la unele 
produse ne-au creat destule 
necazuri în proiectare. Așa, de 
pildă, covorul P.V.C., produs

noi

tă pe o distanță medie de 
aproape 400 de km. Transpor
tul ei în aceste condiții! duce 
la ridicarea prețului pe pro
dus. La un tren de 10 vagoa
ne se pot transporta doar 200 
de kg spumă de polistiren. Cred 
că acest fapt nu mai necesită

Ing. ARA TACORIAN 
directorul tehnic al D.G.C.M. 

din Ministerul Industriei 
Construcțiilor

explicații suplimentare. De a- 
ceea consider că în proiectarea 
unei fabrici noi studiile teh- 
nico-economice să dea o mai 
mare atenție distanțelor de 
transport care influențează 
într-o măsură însemnată 
prețul noilor produse.

deținut de producătorii de ma
teriale de construcții și insta
lații.

Primul pas în lărgirea a- 
cestei colaborări ar trebui să 
fie, și într-un caz și în celă
lalt, îmbunătățirea formelor 
de informare a proiectanților 
și constructorilor, de introdu
cerea noilor materiale și pre
fabricate produse. Aceasta 
presupune în primul rînd ca 
ministerele și întreprinderile 
producătoare să extindă edita-

scumpe
la Iași, a fost anunțat inițial 
la un preț care alături de ca
litățile lui îi justifica folosi
rea. A fost comandat. După 
aceea am fost anunțate că 
prețul s-a dublat. Au trebuit 
din nou refăcute proiectele, 
șantierele ne-au trimis note 
de comandă suplimentare. 
Același lucru s-a întîmplat și 
cu plăcuțele ceramice cu po- 
listirenul și cu altele. Nu este 
vorba numai de o muncă în 
plus. Faptul că aceste produse 
noi se realizează chiar și 
numai Ia început la prețuri 
prea ridicate constituie o frînă 
în utilizarea lor.

Vorbitorii au arătat în con
tinuare că realizarea unor 
prețuri ridicate este determi
nată de transporturile noilor 
produse la mari distanțe.

— La fabrica din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
arăta inginerul Dan Costescu 
șef de secție la I.N.C.E.R.C. — 
se produce spumă de polisti
ren cu o lățime de 50 de cen
timetri. Ea trebuie transporta-

cum nu se face
coordonarea producției

Aproape nu a existat in
tervenție în care vorbitorii 
să nu fi abordat una din 
problemele principale ale pro
ducției materialelor de con
strucții — coordonarea pe în
treaga economie a acestei ra
muri de activitate. Problema 
respectivă a fost atît de frec
vent abordată datorită faptului 
că producția materialelor de 
construcții este dispersată în 
foarte multe unități economi
ce aparținînd diverselor 
partamente.

Activitatea complexă 
producere a materialelor 
construcții cere — după păre
rea unora din participanți — 
o coordonare strictă care să a- 
sigure o unitate de orientare, 
pentru toți producătorii, în 
lărgirea gamei de materiale și 
introducerea lor în proiectare 
și execuție.

Dacă asupra acestui punct, 
toți vorbitorii au fost de acord 
în ceea ce privește modalită
țile de realizare, părerile au 
fost diferite. Ele pot fi gru-

de

de 
de

pate în două : O parte (mai 
ales proiectanții și lucrătorii 
din institutele de cercetare) 
văd realizarea acestui obiectiv 
prin existența unui coordona
tor central care să aibă viziu
nea de ansamblu, capabil să 
indice direcțiile de dezvoltare. 
Cine să fie acest organ ? Unii 
au spus să fie C.S.P., alții 
C.S.C.A.S. : alte păreri au in
dicat Ministerul Industriei 
Construcțiilor. Ideea comună a 
acestei grupe este că numai 
un coordonator central poate 
asigura o coordonare științifi
că a producției fiind singura 
măsură eficientă de rezolvare.

Cealaltă parte (formată din 
reprezentanții organelor 
ductive) a emis părerea 
mai bună coordonare nu 
supune neapărat crearea
nou organ ea putîndu-se rea
liza în cadrul actualei forme 
de organizare cu condiția îm
bunătățirii colaborării între 
industria producătoare, proiec- 
tanți, cercetători, constructori, 
rolul principal urmînd să fie

pro- 
că o 
pre- 
unui

și difuzarea cataloagelor I

I
rîndul proiectanților și con- | 
structorilor chiar înainte de I
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rea i. . __
și prospectelor respective, să 
îmbunătățească conținutul și 
prezentarea lor. Noile mate
riale ar trebui popularizate în 
rîndul proiectanților și con.

producerea lor în serie, prin 
prospecte speciale și mostre 
însoțite de explicații, privind 
caracteristicile lor și tehnolo
gia de punere în operă, fapt 
care ar grăbi folosirea lor în 
construcții.

★

Să dăm cuvîntul, în încheierea anchetei noastre, tovară
șului ing. Ara Tacorian, director tehnic al Direcției generale 
de construcții montaj, care a condus această dezbatere :

„Subliniez și eu la început — așa cum au arătat și ceilalți 
tovarăși — că s-au înregistrat mari progrese în dezvoltarea 
unei baze puternice a materialelor de construcții în cursul 
șesenalului care a trecut. In mare, necesarul de materiale 
pentru sectorul de construcții este asigurat. Ceea ce trebuie 
făcut în anii următori este să se asigure o diversificare mai 
mare a producției concomitent cu creșterea continuă a cali
tății, concentrarea eforturilor în special spre materiale de 
instalații și finisaj.

Mi-aș permite acum să exprim și eu unele sugestii și 
propuneri:

• accentuarea specializării unităților de producție în spe
cial a celor de materiale și aparataje de instalații.

• concentrarea acestora la maximum posibil în cadrul 
unui organ central. Astfel acest organ central va putea re
prezenta o pondere mai importantă în producția de mate
riale de construcții și de instalație. în acest caz, întrucît 
mi-am exprimat anterior părerea că răspunderea promovării 
materialelor noi trebuie să fie a producătorului și rolul de 
coordonator de care s-a vorbit va reveni de drept organului 
tutelar al unităților de producție. Cu 
puține, cu atît coordonarea întregii 
bună.

Eu insist în continuare foarte mult
plinei de care trebuie să dea dovadă coordonatorii nu numai 
în ce privește producerea materialelor respective, 
introducerea materialelor noi.

Aș vrea să închei mulțumind redacției ziarului 
ocazia oferită de a ne spune părerea despre gama și
tea materialelor de construcții, și consider că opiniile dv. 
vor aduce o contribuție importantă la rezolvarea sarcinilor 
ce stau în fața industriei producătoare în etapa actuală.

cît acestea vor fi mai 
producții va fi mai

asupra întăririi disci-

ci în

pentru 
călit a-



I

de peste 
hotare

R. F. GERMANĂ. Aspect de la 
o recentă demonstrație revendi
cativă a studenților din Got

tingen

Sensul unei

„discreții"

Două dezvăluiri — 
una provenită din La 
Paz, cealaltă din 
Port au Prince — a- 
runcă lumină asupra 
unor manevre prin 
care oficialitățile mi
litare nord-amerlca- 
ne încearcă să recru
teze mercenari pen
tru agresiunea din 
Vietnam.

I

Evoluția formării 
noului guvern 

italian
După ce conducerile partidelor 

coaliției de centru-stînga au rati
ficat acordul la care s-a ajuns 
cu privire Ia alcătuirea noului gu
vern, se așteaptă ca primul mi
nistru desemnat, Moro, să pre
zinte președintelui Saragat lista 
miniștrilor.

în legătură cu evoluția crizei de 
guvern, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo, a publicat un articol în 
ziarul „l'Unita", în care se spune 
printre altele : „Desfășurarea cri
zei guvernamentale și soluția spre 
care se tinde, constituie o confir
mare ulterioară a concluziilor la 
care a ajuns Congresul al XI-lea 
al partidului nostru în ceea ce 
privește falimentul formulei de 
centru-stînga" î aceasta arată, de 
asemenea, necesitatea constituirii 
unei noi majorități. După ce se 
referă pe larg la poziția adoptată 
de socialiști, care au cedat în 
fața presiunilor exercitate dd de- 
mocrat-creștini acceptînd trans
formarea centrului-stînga într-o 
formulă centristă, Longo conclude: 
„Lupta noastră pentru o nouă 
orientare a politicii țării, pentru 
un nou guvern și o nouă majori
tate, este expresia unei necesi
tăți obiective, evidente și urgente, 
este expresia unei noi conștiințe 
politice care a încolțit, este pe 
punctul de a se maturiza și de a 
da naștere procesului de formare 
a unei noi majorități".

Greva studenților japonezi
R. P. POLONĂ. Intr-o sală a 
expoziției de desene cu su
biecte sportive, realizate de 
copii, deschisă recent la 

Varșovia

din 
La 
ca 

ar-

ntr-o coresponden
ță din capitala Boli- 
viei, ziarul argenti
nian PROPOSITOS 
scrie, referindu-se 
la surse bine in
formate din rîndu- 
riie armatei bolivi- 
ene: „Drept con

diție prealabilă pentru a fi re
cunoscută și pentru a obține un 
sensibil ajutor financiar 
Statele Unite, junta de la 
Paz a trebuit să accepte 
Pentagonul să recruteze in
mata boliviana „voluntari" 
pentru Vietnamul de sud".

Aflăm, astfel, că misiunea 
militară a S.U.A. în capitala 
Boliviei a elaborat în amănunt 
condițiile de recrutare care pre
văd, în principal:

— un contract pentru doi ani
— obligația pentru „volun

tar" de a ascunde recrutarea 
„față de părinți, prieteni și cu- 
noscuți".

— dreptul la o soldă de 100 
dolari pe lună ;

— acordul, autentificat prin 
semnătură, al „voluntarului" ca 
este gata să participe la o 
scurtă perioadă de „antrena
ment special" și apoi să plece 
în Vietnamul de sud „la dispo
ziția comandamentului ameri
can".

într-o relatare din capitala 
haitiană cunoscutul ziar elveți
an NEUE ZORCHER ZEITUNG 
scrie citind „surse diplomatice 
de obicei bine informate", că 
între autoritățile haitiene și re
prezentanți ai Pentagonului a 
fost încheiat un „acord preala
bil" prin care se autoriză „re
crutarea de voluntari haitieni 
pentru dispozitivul militar a- 
merican în Vietnam". Nu știm 
cit au primit respectivele auto
rități din Port au Prince pentru 
parafarea „acordului", dar, 
după cum se afirmă, spre deo
sebire de „tariful" din Bolivia, 
în Haiti se oferă fiecărui „vo
luntar" 180 de dolari pe lună, 
încolo, celelalte condiții „con
tractuale" par a fi similare. 
„Șeful statului haitian (e vorba 
de faimosul dictator — pe via
tă Duvalier) — notează Neue 
Ziircher Zeitung — a dat cele 
mai severe dispozițiuni pentru 
ca întreaga operațiune să se 
desfășoare într-o discreție ab
solută, evitîndu-se eventuale 
complicații".

Așadar, și la La Paz și Ia Port 
au Prince se apelează la dis
creție. Tocmai aceasta ni se
pare latura cea mai relevabilă 
a dezvăluirilor din cele două
capitale sud-americane. Efortu
rile autorităților militare de la 
Washington de a recruta „car
ne de tun" pentru intervenția 
din Vietnam sînt binecunoscute.
Așa cum sînt cunoscute și 
eșecurile lor în acest domeniu. 
„Discreția" și „teama de com
plicații" invocate de junta bo- 
liviană și de dictatorul haitian 
ne dau însă măsura valului de 
Împotrivire pe care agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, îl întîlnește 
pe continentul sud-american. 
Este încă o dovadă palpabilă 
a izolării agresorilor.

EM. RUCĂR

La Universitatea Waseda din Tokio, peste 3 000 de studenți 
se află în grevă. în cursul zilei de mărfi au fost înregistrate 
noi ciocniri între forțele polițienești și studenfi, care de peste 
o lună boicotează cursurile in semn de protest împotriva ta
xelor universitare ridicate.

Luni, cei 2 500 de polițiști mobilizați pentru înăbușirea grevei 
au luat cu asalt clădirea și curtea universității unde fuseseră 
ridicate baricate. în cursul nopții, greviștii au reușit să reocupe 
localul universității. 253 dintre ei au fost arestați. „Este cifra 
cea mai ridicată de studenți arestați din istoria acestei uni
versități", menționează agenția France Presse.

In urma înscenării de la Djakarta
Njono a fost condamnat la moarte

DJAKARTA 22 (Agerpres). 
— Luni seara, tribunalul 
special din Djakarta, format 
din ofițeri superiori din ca
drul armatei și poliției, l-a 
condamnat la moarte pe pre
ședintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din întreaga 
Indonezie (Sobsi), Njono, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Indonezia, pentru pretin
sa participare la evenimen
tele de la 1 octombrie 1965. 
Președintele Curții, lt. col. 
Aii Said, a făcut cunoscut, 
după pronunțarea sentinței, 
că condamnatul nu va putea 
face apel împotriva verdic
tului tribunalului dar că în 
termen de cel mult 30 de zile 
poate să ceară președintelui 
Sukarno grațierea.

în tot cursul procesului, re
latează agențiile de presă, 
Njono a fost lipsit de cele 
mai elementare drepturi de

apărare. El a fost supus unor 
constrîngeri atît înainte, cît 
și în timpul desfășurării pro
cesului. Pe parcursul proce
sului, așa cum confirmă și 
declarațiile doamnei Sunito, 
avocatul apărării, s-a căutat 
să se dovedească culpabilita
tea lui Njono, însă tribunalul 
nu a putut aduce probele 
corespunzătoare. în condi
țiile în care nici avocatul, 
„datorită timpului scurt de 
cînd s-a permis studierea do
sarului lui Njono", nu a 
avut posibilitatea să pregă
tească piesele unei apărării 
normale, precum și altor pie
dici, sentința capitală pro
nunțată de tribunalul. din 
Djakarta apare, și din acest 
punct de vedere, drept pro
fund ilegală.

Corespondentul agenției 
M.T.I. a relatat că avocatul 
lui Njono a înmînat președin
telui Sukarno o cerere de gra
țiere.

REPUBLICA MALI. Pe o planta ție de tutun

Pe 
scurt

• AGENȚIA congoleză de pre3ă 
a rupt mărfi tăcerea păstrată de 
cercurile oficiale congoleze în pri
vința sorții Iui Gizenga, conții- 
mină că fostul vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Congo- 
ului (Leopoldville) a dispărut din 
țară încă de duminică dimineața. 
Agenția citează declarația unui 
martor, potrivit căreia în noaptea 
de sîmbătă spre duminică Gizen
ga la puțin timp după ce locuința 
sa a fost înconjurată de un grup 
ostil, ar fi traversat fluviul Con
go, împreună cu soția și copiii, în- 
dreptîndu-se spre Brazzaville.

• CONTINU1NDU-ȘI turneul 
prin țările Asiei de sud-est, vice
președintele S.U.A., Hubert Hum
phrey, a sosit marți la Seul. Co
reea de sud este cea de-a noua 
țară vizitată de vicepreședintele 
american în cadru! acestei călă
torii. După cum afirmă agențiile a- 
mericane de presă, și Ia Seul, 
Humphrey intenționează să discute 
cu oficialitățile sud-coreene pro
blema trimiterii de noi trupe în 
Vietnamul de sud, care să acțio
neze,, alături de efectivele mili
tare americane, împotriva forțelor 
patriotice.

Agenția Associated Press relevă 
că Humphrey vizitează capitala 
sud-coreeană pentru a doua oară 
în ultimele două luni

• Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a făcut marți 
în Camera Populară a Parla
mentului indian o declarație 
în care a arătat că în timpul 
convorbirilor pe care le-a 
avut cu vicepreședintele 
S.U.A., Humphrey, ea a ex
primat, în numele Indiei, în
grijorarea în legătură cu pe
ricolul escaladării conflictu
lui vietnamez.

• LA DELHI s-au încheiat la 22 
februarie convorbirile dintre 
Gyula Kallai, președintele guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
,Ț Hrănesc Ungar, și Indira Gandhi, 
primul ministru al Indiei. Au fost 
discutate probleme de interes co
mun, între care probleme referi
toare la colaborarea economică 
dintre R.P. Ungară și India. Cele 
două părți au semnat un comuni
cat comun. Gyula Kallai a adresat 
Indirei Gandhi invitația de a vi
zita Ungaria.

• Comitetul pentru decernarea 
Premiului Lenin a stabilit drept 
candidați Ia acest premiu pe anul 
1965 pe autorii a 30 de lucrări din 
domeniul literaturii, teatrului, ci
nematografiei, artelor plastice și 
muzicii. Printre aceștia se numără 
prozatorul Iuri Gherman, poeții 
Andrei Voznesenski și Leonid 
Martinov, pictorii Serghei Ghe- 
rasimov (1885—1964) și Arkadi 
Plastov etc., actorii Arkadi Rai- 
kin, Vladimir Cestnokov. inter
pretul lui Lenin In spetcacolul 
Teatrului „Puskin' etc.

Conferința celor 18 

pentru dezarmare

• în ședința de marți dimineața 
a Comitetului celor 18 pentru de
zarmare a continuat dezbaterea 
generală. Delegatul mexican a 
subliniat printre altele, necesita
tea de a se acorda atenția cuve
nită problemei dezarmării generale 
și totale care, deși este prima 
sarcină a Comitetului, a fost 
abandonată de 18 luni. El s-a re
ferit în continuare la principiile 
adoptate la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. și la Memoran
dumul țărilor neangajate, cerînd 
ca tratatul pentru nediseminarea 
armelor nucleare să înglobeze mă
suri reciproc acceptabile atît pen
tru puterile nenucleare cît și pen
tru cele nucleare.

Luînd apoi cuvîntul, delegatul 
Etiopiei a făcut un istoric al cri
zei fostei Societăți a Națiunilor, 
arătînd că eșuarea acesteia s-a 
datorat în primul rînd lipsei de 
fermitate în prevenirea agresiunii. 
Amintind de drama țării sale, el 
a subliniat că agresiunea lui Mus
solini a fost combătută numai de 
reprezentanții unor țări mici, 
printre care a amintit pe N. Titu- 
lescu. Vorbitorul a arătat, de ase
menea, că menținerea R.P. Chineze 
în afara O.N.U. este dăunătoare 
pentru prestigiul acestei organi
zații.

F/z/fe premierului Wilson 

la Moscova
Guvernul sovietic a oferit 

mărfi un dineu in cinstea pri
mului ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, aflat în
tr-o vizită oficială în U1R.S.S. 
Din partea sovietică au partici
pat la dineu Leonid Brejnev, 
Andrei Kirilenko, Alexei Ko- 
sîghin, Kiril Mazurov, Anastas 
Mikoian, Nikolai Podgornii, 
Dmitri Poleanski, Mihail Suslov, 
Alexandr Șelepin și alte per
soane oficiale.

Luind cuvîntul, Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și-a ex
primat satisfacția față de sta
diul actual al relațiilor sovieto- 
engleze subliniind îndeosebi 
rezultatele obținute în dome
niul comerțului dintre cele două 
țări, precum și in domeniul 
relațiilor tehnico-științifice și 
culturale.

Reierindu-se la faptul că si
tuația din Europa nu poate fi 
considerată în prezent normală, 
șeful guvernului sovietic a spus 
că o mare contribuție la men
ținerea păcii în Europa ar con- 
stitui-o rezolvarea pe cale paș-

Luptele din Vietnam
Unități ale partizanilor sud- 

vietnamezi au atacat prin sur
prindere un convoi al armatei 
de la Saigon provocînd pier
deri grele escortei, formate 
din trei companii guverna
mentale, relata marți dimi
neața agenția Reuter. Atacul 
patrioților sud-yietnamezi a 
fost declanșat între localitățile 
Phan Thiet și Thien Giao, la 
aproximativ 180 km de Sai
gon. în sprijinul trupelor sai- 
goneze a intervenit aviația.

începînd de luni, comanda
mentul trupelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud a inițiat o 
nouă operațiune de amploare, 
numită „Mastiff". în provin
cia Binh Duong, la 75 km 
nord de Saigon, și la care 
participă divizia I de infante
rie. Unitățile americane,

transportate de elicoptere și 
cu mijloace de transport te
restre, au luat poziție intr-un 
sector situat la nord de plan
tația Michelin. în primele 48 
de ore ale operațiunii, remar
ca agenția France Presse, nu 
s-au produs contacte însem
nate.

într-un comentariu al agen
ției de presă Eliberarea, 
transmis la 22 februarie, se 
arată că forțele Frontului 
Național de Eliberare, care au 
acționat în provincia Quang 
Ngai, au scos din luptă în pe
rioada 28 ianuarie — 7 fe
bruarie 539 soldați inamici, 
dintre care 409 americani. 
Bateriile patrioților au dobo- 
rît 15 avioane, au avariat alte 
nouă și au capturat mari can
tități de arme și muniții.

nică a problemei germane. El 
s-a pronunțat în favoarea unor 
acțiuni comune și a unei cola
borări strînse intre Anglia și 
U.R.S.S. pentru „crearea unui 
sistem trainic de securitate eu
ropeană". Totodată, Alexei Ko- 
sîghin a exprimat îngrijorarea 
opiniei publice sovietice în le
gătură cu evenimentele din 
Asia de sud-est, „unde se des
fășoară un război împotriva 
poporului sud-vietnamez, iar 
avioanele americane continuă 
să bombardeze teritoriul R.D. 
Vietnam". Precizînd poziția gu
vernului sovietic în această 
problemă, Alexei Kosîghin a 
spus: „Sîntem convinși că ie
șirea din această situație peri
culoasă poate fi găsită numai 
prin îndeplinirea acordurilor de 
la Geneva". El a menționat că 
o bază reală pentru rezolvarea 
problemei vietnameze, în spi
ritul acordurilor de la Geneva, 
o constituie acceptarea celor 
patru puncte formulate de gu
vernul R.D. Vietnam, precum și 
a propunerilor Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud.

Primul ministru Harold Wil
son a declarat în cuvîntarea 
sa de răspuns că în ultimii ani 
relațiile bilaterale anglo-sovie- 
tice s-au îmbunătățit, mai ales 
în domeniul comerțului. El a 
reamintit poziția guvernului 
britanic privind situația din 
Vietnam, iar în legătură cu si- 

. tuația din Europa, a spus că 
guvernul său nu va consimți 
niciodată ca R.F. Germană să 
obțină accesul Ia arma atomică. 
El a salutat poziția guvernului 
sovietic la Conferința de la 
Geneva a celor 18 state pen
tru dezarmare. Menționînd că 
există numeroase domenii în 
care pozițiile celor două gu
verne sînt opuse, Harold Wil
son a declarat că guvernele 
respective trebuie să-și concen
treze atenția asupra acelor 
probleme care oferă posibili
tatea unei baze comune. El și-a 
exprimat speranța că relațiile 
anglo-sovietice pot fi trainice, 
pot să ducă la îmbunătățirea 
relațiilor internaționale.

R.D. VIETNAM. Locuitorii satului Canh Duoag lucrează și în același timp sînt gata de a 
riposta atacurilor aeriene
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Un nou stat 
african

Botswana
Timp de o săptămină la 

Londra s-au desfășurat lu
crările conferinței consacra
te viitorului protectoratului 
britanic Bechuanaland. 
Scopul conferinței a fost 
acela de a se dezbate și 
aproba proiectul de consti
tuție elaborat de actualul 
guvern bechuan în decem
brie 1965 și, totodată, de a 
stabili în mod definitiv data 
acordării independenței 
protectoratului.

P
entru Bechuana
land, țară cu un 
vast teritoriu dar 
cu o populație de 
numai 642 000 lo
cuitori, problema 
obținerii indepen
denței a fost și 
continuă încă să 
fie controversată. Partidul de
mocrat — venit la putere in 

urma alegerilor care s-au ținut 
cu un an în urină, primele din 
istoria acestui teritoriu — s-a 
pronunțat pentru obținerea in
dependentei în cadrul actualei 
legislaturi. De aceea, liderul 
democraților, Seretse Khama, 
care este totodată și primul 
ministru al țării, a căutat să 
grăbească proclamarea inde
pendenței, propunînd în acest 
sens data de 30 septembrie. Ma
rea Britanie a fost, în linii ge
nerale de acord cu propunerile 
guvernului Khama.

însă, celălalt partid din Be
chuanaland — Partidul popular, 
care se bucură de o populari
tate crescîndă în rîndurile 
populației — a cerut ca înainte 
de proclamarea independenței, 
în țară să aibă loc alegeri li
bere, fără amestec străin. Peter 
Dick Maruping, liderul acestui 
partid, într-o declarație dată 
publicității zilele trecute, a 
condamnat „manevra britanică" 
de a proclama independenta 
teritoriului fără a organiza a- 
legeri libere, întrucît procedînd 
astfel guvernul britanic „încear
că să mențină la putere în 
Bechuanaland un guvern care 
să apere interesele britanice". 
Or, aceasta ar însemna, de 
fapt, „o sfidare a drepturilor și 
aspirațiilor poporului din Be
chuanaland la libertate și in
dependență națională".

O altă problemă dificilă că
reia trebuie să-i facă față noul 
stat african este amenințarea 
din partea Republicii Sud-Afri- 
cane. în acest sens ziarul alge- 
rian „EL MOUDJAHID" scria: 
„în timp ce la Londra se des
fășoară lucrările Conferinței 
constituționale pentru acorda
rea independentei Bechuanalan- 
dului, planurile anexioniste ale 
Pretoriei constituie o serioasă 
amenințare pentru viitorul a- 
cestui teritoriu. „Ziarul aminteș
te că premierul sud-african, 
Verwoerd, și-a făcut cunoscut 
încă din 1963 planul de anexa
re a acestei țări. El a lansat a- 
tunci formula unui „Common
wealth sud-african" și se pare 
că nu a renunțat nici in mo
mentul de fată la această idee. 
De aceea, observatorii de presă 
africani consideră că asupra 
teritoriului a cărei soartă a fost 
discutată la Londra, planează 
pericolul „de a cădea sub o 
altă dominație străină după 
ce-și va obține independenta".

Conferința de la Londra a 
hotărît în mod definitiv că 
Bechuanaland-ul se va proclama 
independent la 30 septembrie 
sub denumirea de Botswana ; 
noul stat va face parte din 
Commonwealthul britanic.

ION D. GOIA

Asaltat de ziariști la înapoierea sa dintr-o 
călătorie în Europa occidentală și Orientul Mij
lociu, generalul Costa e Silva, ministrul apărării 
al Braziliei, a refuzat să facă orice declarație 
cu privire la candidatura sa Ia președinție, îna
inte de a avea o convorbire cu președintele țării, 
mareșalul Castello Branco.

După cum s-a anunțat 
recent; la Brasilia a fost 
promulgat „actul insti
tuțional nr. 3“ care stabi
lește agenda electorală 
din acest an precum și 
modalitățile de desfășura
re a alegerilor preziden
țiale și de guvernatori 
(in statele in care nu au 
avut loc alegeri în toam
na anului trecut). Cel 
de al treilea act institu
tional prevede ca alege
rile de guvernatori și vi
ceguvernatori să aibe loc 
la 3 septembrie ; la 15 
noiembrie vor fi aleși 
membrii Camerei inferi
oare a Congresului și 
două treimi din numărul 
senatorilor, urmlnd ca 
noul președinte să fie 
desemnat de actualul 
Congres la 3 octombrie. 
De remarcat că hotărîrea 
„actului instituțional nr. 
2“ care prevede ca pre
ședintele să fie ales prin 
vot indirect, a fost apli
cată prin ultimul decret 
prezidențial și la nivelul 
guvernatorilor. O dată cu 
stabilirea y principalelor

date ale campaniei elec
torale, formarea celor 
două mari grupări politi
ce, prevăzute în actul 
instituțional anterior, a 
intrat în faza finală. In

nunțe candidații la pre
ședinția republicii. Gru
parea pro-guvernamenta- 
lă a anunțat deja că este 
hotărită să sprijine can
didatura generalului Cos
ta e Silva. Președintele 
Branco și-a anunțat in
tent ia de a sprijini și el 
pe actualul ministru al 
apărării, e Silva, cu con
diția ca acesta să conti
nue politica regimului.

Ziarul JORNAL DO

teaptă rezultatele reajus
tărilor instituționale, ur
mărind cu neliniște nor
malizarea procesului de
mocratic, stabilizarea 
costului vieții, posibili
tăți mai bune de angaja
re în muncă". Gruparea 
de opoziție nu și-a anun
țat pină acum candidatul. 
Insă, un număr crescînd 
de reprezentanți ai Miș
cării democratice brazili
ene și-au exprimat păre

Brazilia:

Anul electoral
perioada imediat urmă
toare se așteaptă ca Ali
anța națională pentru re
construcție (organizație 
grupind forțele care se 
pronunță pentru conti
nuarea actualei orientări 
politice) și Mișcarea de
mocratică braziliană (la 
care au aderat partide
le de opoziție ce se îm
potrivesc politicii mareșa
lului Branco, în special 
in ceea ce privește ale
gerile indirecte) să-și a-

BRASIL referindu-se la 
creșterea influenței ofi
țerilor în cadrul puterii 
statului, reflectată în 
candidatura lui Costa e 
Silva, arăta că, „elita 
clasei militare s-a inves
tit cu o gamă de puteri 
care n-au fost acumulate 
de nici un alt guvern". 
„Opinia publică, conside
ra ziarul, nu este indife
rentă față de succesiunea 
de „acte" care se corijea
ză unul pe altul; ea aș

rea că în condițiile im
puse de actele institutio
nale, dar mai ales 
prin introducerea alege
rilor indirecte, opoziția 
este lipsită de posibilități 
politice egale cu organi
zația Alianța națională 
pentru reconstrucție. Li
derul mișcării din opozi
ție, Veira de Me/o, arăta 
recent că prin alegerile 
indirecte „guvernul trans
feră dreptul poporului de 
a alege guvernatori a-

dunărilor legislative pe 
care el însuși le denunța 
ca fiind „corupte" și me- 
ritînd cea mai severă re
structurare". Pe de altă 
parte, 20 de senatori, a- 
derenți la gruparea din 
opoziție, au citit in Se
nat și Camera inferioară, 
un manifest care acuză 
guvernul că încearcă să 
se mențină la putere cu 
„mijloace ilegale". Mani
festul adresează un apel 
cetățenilor de a-și inten
sifica lupta pentru resta
bilirea ordinei juridice și 
a „unei democrații re
prezentative".

Oricum, observatorii 
politici din Brazilia con
sideră că desființarea u- 
nuia din ultimele privi
legii care Ie mai rămi- 
nea alegătorilor, acela al 
votului direct, reflectă în 
mare măsură și teama 
față de o reală consul
tare populară. Restrînge- 
rea progresivă a unor li
bertăți cetățenești, intro
ducerea sufragiului in
direct, concesiile acorda
te „liniei dure" nu au fă
cut decît să sporească 
pretențiile acesteia și să 
atragă nemulțumirea 
populației.

IOAN TIMOFTE
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