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RAPORTEAZĂ

ÎNDEPLINIT

Uzina de

• întreprinderile regiunii
Oltenia

Toate întreprinderile industriale din re
giunea Oltenia și-au îndeplinit angajamen
tele luate în cinstea celei de a 45-a ani
versări a partidului. Din minele Olteniei 
au fost extrase în această perioadă peste 
plan 33 260 tone de cărbune, petroliștii au 
forat peste prevederi 16 sonde, cu 7 mai 
mult decît s-au angajat. în ramura con
strucției de mașini a fost realizată peste 
plan o locomotivă Diesel electrică și mai 
multe transformatoare.

® Industria regiunii Cluj
Oamenii muncii din industria regiunii 

Cluj, cinstesc cea de a 45-a aniversare a 
partidului, obținînd rezultate importante 
în muncă. Planul pe întreaga regiune Ia 
producția globală a fost depășit pînă acum 
cu peste 51 milioane Iei, iar planul la pro
ducția marfă cu aproape 43 milioane Ici. 
Au fost produse în plus 533 tone de oțel, 
815 tone laminate, aproape 1 500 tone sodă, 
21 000 perechi încălțăminte.

(Agerpres)

pompe București. Tlnărul Vasile Barbu — evidențiat tn Întrecerea 
socialistă — execută strunjirea unei piese

Foto : N. STELORIAN

mm usimi
Ieri, serviciul plan al Combinatului pentru industrializarea lemnului, din Tg. .Tiu, a întocmit o situație a realizării principalilor indicatori de plan pînă la data de 20 aprilie. A- cest bilanț arată că de la începutul anului planul producției globale și marfă a fost depășit în medie cu 2 la sută. Economiile la prețul de cost si beneficiile peste plan se cifrează la 50 000 și respectiv 100 000 lei. Indicatorii de calitate. stabiliți pentru fiecare sortiment și clase de produse, fu înregistrat, de asemenea, importante depășiri : la placaj cu 1.4 la sută, la cherestea cu 2.1 la sutp, iar la PAL (plăci aglomerate din lemn) cu 11.4 la sută.Acestea sînt rezultatele statistice consemnate în „Jurnalul de bord“ cu 18 zile înaintea încheierii primei etape a întrecerii — 8 Mai. Să desprindem în continuare cîteva sec-

vențe pe care le-am numi metaforic „suportul moral și material al cifrelor citate mai sus“.
1) Organizarea științifică 

a munciiNecesitatea organizării perioare a producției a fost dezbătută în adunări ale organizațiilor de bază, într-o plenară a comitetului de partid. Colective constituite din specialiști și. muncitori fruntași au cercetat în fiecare secție posibilitățile de perfecționare a procesului de producție, de creștere a productivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor și de reducere a prețului de cost. Iată cîteva din rezultatele lor. Pe combinat, un colectiv larg de dis-
CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare tn pag. a IV-a)

La Portile de Fier
0 nouă etapă

în zăgăzuirea Dunării
GURA VĂII tnserînd mul

titudinea de fapte, izbînzi, 
căutări și succese ce se împle
tesc în broderia marelui șan
tier de la Porțile de Fier, cro
nica la zi a hidrocentralei 
consemnează un capitol către 
care converg eforturile miilor 
de constructori, mineri, mari
nari, mecanici, prinși în apri
ga. confruntare cu apa și mun
tele. Pe locul unde va trece

„coloana vertebrală“ a hidro
centralei, a început de cîteva 
zile un mare și greu examen: 
unirea digului din amonte cu 
pieptul de oțel al batardoului 
înfipt în mijlocul 
Examenul 
să așezi o stavilă în fața ape
lor pe jumătate din lățimea

MIHAIL DUMITRESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Dunării.
înseamnă de fapt

® Uzinele „Republica“

La Uzinele „Republica“ din Capitală an
gajamentele luate în cinstea zilei de 8 Mai 
au fost cu mult depășite. Astfel, a fost rea
lizată o producție globală peste angaja
mentul luat în valoare de 1 590 000 lei, de
pășirile la producția marfă ridieîndu-se la 
peste 1100 000 lei.

Pînă în prezent, metalurgiștii de la „Re
publica“ au raportat realizarea a 667 tone 
de țevi finite peste plan față de cele 400 
tone cit reprezenta angajamentul lor.

N. VINȚEANU
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În am fi Tea tre le
chimiei

Pregătirea profesională la nivelul tehnicii moderne
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Vizita președintelui
losip Broz Tito

• In

Gh. Gheorghiu-Dej

• La Combinatul

chimic

de la Borzești

• La Combinatul

de cauciuc sintetic

și produse

petrochimice

• Plecarea

spre Brașov

peîn pa- ale •

In vizita pe care o Intre prinde în țara noastră, tovarășul losip Broz Tito cu soția, împreună cu tovarășii Chivu Stoica și Emil Bodnaraș au sosit miercuri dimineața în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Valea Trotușului.în drum spre acest oraș, gările Mărășești și Adjud, voazate cu drapele de statR.S.F. Iugoslavia și Republicii Socialiste România, oaspeții sînt salutați de numeroși cetățeni, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Grupuri de pionieri se urcă in tren și oferă buchete de flori.în toate gările următoare prin care trece oameni ai tenește pe slav....Orașul ghiu-Dej. chimiștilor, petroliștilor, geticienilor este un vlăstar
trenul, grupuri de muncii salută prie- solii poporului iugo-Gheorghe Gheor- Moderna așezare a ener- al

Inspirație de primăvara

Foto : ION GUCU

Combinatiti chimic de la BorzeștiLa Foto.- AGERPRESIndustriilor răsărite la confluenta Trotușului cu Oituzul și Ca- sinul. Pe locul unde se înaltă acum cartierele sale. înainte era cițnp gol. Pretutindeni este vi- zibilă pecetea tinereții : tinere sînt uzinele, tinere — ansamblurile arhitectonice, tineri — oamenii.Pe frontonul gării Borzești. împodobită cu portrete ale tovarășilor losip Broz Tito și Nicolae Ceaușes- cu, era scrisă urarea „Dobro ■ dosii dragi drugovi" — „Bine ați venit dragi tovarăși".La sosirea trenului, mii de cetățeni adunați pe peron și în jurul gării izbucnesc în aclama ții și urale. Ei flutură în aer stegulete și ramuri înflorite — grăitoare semne ale . căldurii sufletești cu care poporul nostru își primește oaspeții dragi.Au venit în întîmpinare. tovarășii Gheorghe Roșu, prim-se- cretar al Comitetului regional

steaguri, cu

Bacău al P.C.R., Ștefan Boboș, președintele Sfatului popular regional Bacău, și alte persoane oficiale locale.Bătrinul Vasile Ciocan din comuna Hirja, împreună cu un grup de fele. în costume , naționale, oferă președintelui Tilo pline cu sare și o ploscă cu vin — tradiționale simboluri ale ospitalității poporului nostru — urîndu-i bun venit pe aceste străvechi plaiuri românești, întinerite de marile prefaceri ale socialismului. Pionieri umplu brațele oaspeților cu flori proaspăt culese.în drum spre oraș, cortegiul străbate un viu coridor alcătuit din mii de locuitori veniți în întîmpinarea oaspeților. Solii poporului iugoslav și persoanele care îi însoțesc trec pe bulevardele străjuite de blocurile moderne ale noului oraș, armonioasă îmbinare de forme arhitectonice și culori. Fiecare din-
U SINftNATlIl I'ORIJMBIILIII

căzute în ultimele 
de pe ogoarele re- 

„___ ______ au intensificat
semănatul porumbului. Pînă marți 
ei Insămlntaseiă mai mult de 
45 000 ha. In frunte sînt unitățile 
trustului Gostat Medgidia, care,

După ploile 
iile, lucrătorii 
giunii Dobrogea

lolosind iiecare oră bună de lucru, 
au semănat porumbul pe trei sfer
turi din suprafața planificată. Opt 
gospodării agricole de stat, printre 
care Hîrșova, Crucea, Cochirleni 
șl Rahmanu, au terminat această 
importantă lucrare. (Agerpres)

frumoase scoarțe cu decorative ’fnoldove-
tre familiile care locuiesc în cele peste 7 000 de apartamente confortabile se consideră gazdă ; de aceea, ca buni gospodari, și-au Împodobit orașul cu flori și flamuri,; au .scos pe balcoane motive nești.De pe bulevardul Republicii se văd în perspectivă schelele noilor ansambluri de locuințe din cartierul nr. 9, care cuprinde aproape 500 de apartamente, precum și profilurile Casei de cultură și noului hotel turistic care se află în plină construcție.Prima dernul orașului, trecut. Directorul spitalului, dr.

vizită are loc la mo- complex spitalicesc al dat în folosință anul
VICTOR BlRLĂDEANU

ȘTEFAN BRATU

(Continuare tn pag. a V-a)

Maria Alexandru

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

BERLINDragi tovarăși,Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor, al poporului român vă transmitem dv. și, prin dv., întregului partid, tuturor oamenilor .muncii din Republica Democrată Germană felicitări cordiale și un salut frățesc cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Partidului Socialist Unit din Germania.Sub conducerea Partidului Socialist Unit din. Germania — continuatorul tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare germane, organizatorul operei de făurire a orînduirii socialiste în R.D.G. — oamenii muncii au obținut succese remarcabile în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea bunăstării lor materiale și culturale.Comuniștii din țara noastră, întregul popor român se bucură sincer de aceste succese.Republica Democrată Germană, primul stat german al muncitorilor și țăranilor, luptă cu consecvență pentru promovarea intereselor vitale ale. poporului german, împotriva militarismului și revanșismului, pentru rezolvarea pașnică și democratică a problemei germane, pentru apărarea păcii și securității.Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al întăririi unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului în lume.Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în opera de construire a socialismului, în lupta pentru apărarea păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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După două săptămîni din nouprin casele de cultură și cluburile Capitalei
INVITA Tn

ȘI PSEUDO INVITAȚII
Cu două săptămîni în urmă, ziarul nostru a organizat un raid prin 

sălile de dans pentru tineret de la cluburile și casele de cultură din 
Capitală. Pledînd pentru îmbunătățirea activității cultural-educative, 
raidul nostru a urmărit felul cum se îndeplinesc hotărîrile celui de-al 
VUI-lea Congres al U.T.C. privind organizarea timpului liber al tine
rilor. Constatam cu acel prilej că Ia fiecare Ioc de muncă există nu
meroase posibilități pentru organizarea pe baze temeinice a serilor dis
tractive, a reuniunilor tovărășești, precum și necesitatea ca progra
mele de la casele de cultură ale tineretului să fie la înălțimea mijloa
celor cu care au fost înzestrate. In mod firesc, una din concluzii se 
referă Ia necesitatea ca activiștii organizației U.T.C. să constituie o pre
zență permanentă în mijlocul tinerilor, la serile de dans, alături de care 
să petreacă orele libere, participînd la programele organizate împreună 
cu familiile lor. Spuneam că în acest mod dorințele, satisfacțiile și in
satisfacțiile tinerilor vor deveni, firesc, și ale lor, ceea ce îi va ajuta 
să găseasă și să ia cele mai corespunzătoare măsuri organizatorice 
pentru buna organizare și desfășurare a serilor distractive.

Cu prilejul raidului au fost formulate numeroase critici eu privire

la insuficienta preocupare a unor cluburi și case de cultură (a raionului 
23 August, a raionului N. Bălcescu, clubul „Universității“, clubul Uzi
nelor Grivița roșie, clubul „Republica", casa de cultură „30 Decembrie“ 
etc.) precum și la adresa unor comitete raionale U-T.C. (16 Februarie, 
30 Decembrie, N. Bălcescu etc.). In concluziile aceluiași raid se propunea 
ca, în spiritul prevederilor Congresului al VUI-lea al U.T.C., să se 
treacă neîntîrzit Ia o muncă susținută, bine organizată, în scopul în
deplinirii dorinței tinerilor de a găsi la casa de cultură cadrul cel mai 
potrivit distracției, petrecerii timpului liber..

Semnalele critice, sugestiile, argumentate cu opiniile și dorințele 
tinerilor, fiind limpezi pentru oricine, ele își cereau un răspuns în mo
dul cel mai concret. Iată de ce după două săptămîni, pornind pe același 
itinerar al serilor de dans, reporterii noștri au stat de vorbă cu tineri, 
cu activiști și membri ai comitetelor raionale U.T.C., în dorința de a 
evidenția acțiunile întreprinse, sau... de a menționa, pentru îndreptarea 
lucrurilor, acele locuri unde se bate pasul pe Ioc.

CITIȚI tn paginile 4—5 relatările reporterilor noștri.

Desen de NEAGU RĂDULESCU

Maria Alexandru și-a Înche
iat cu o splendidă performanță 
participarea sa la cea de-a 5-a 
ediție a Campionatelor europe
ne de tenis de masă de Ia Lon
dra. Aseară, în sala Wembley, 
reprezentanta culorilor sporti
ve ale României a cucerit titlul 
de campioană a Europei, la 
proba de simplu temei, Invin- 
gînd în finală cu 3—2 (21—19, 
14—21, 23—21, 21—23, 21—18) 
pe Svetlana Grinberg (U.R.S.S.). 
A fost o finală palpitantă, de 
mare luptă. In care Maria Ale
xandru a jucat cu o voință deo
sebită pentru a obține acest 
succes remarcabil.
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TEMEINICIA SENTIMENTEION
espre dragoste scris mult, priete- aseme- totuși aceasta

Acad. prof. Nicoiae Teodorescu

nici vreau niște

s-aDespre nie, de nea. Și temanu va fi niciodată epuizată, întotdeauna vom avea ceva de spus, ceva de adăugat, ceva de întregit. Este o temă eternă, aș spune, încerc să scriu și eu despre ea sau mal bine zis să discut a- ceastă temă cu studenții. Poate nu voi spune noutăți, nu-mi propun s-o fac -, doar să-mi mărturisesc gînduri.Munca didactică îmi dă prilejul să fiu permanent în mijlocul studenților, să-i cunosc, să le trăiesc bucuriile, îi observ, îi înțeleg, îi sfătuiesc. Mă bucur că-i văd trăind demn, frumos, că ne înțeleg sfaturile și nu le consideră niște „biblii“ care repetă invariabil precepte despre ce e bine și ce e rău. Ei înțeleg că experiența de viață, anii de muncă, pregătirea ne dau dreptul să-i îndrumăm, să-i ferim de inutile încărcări și eșecuri în muncă și în viață.îmi place să-mi cunosc studenții, uneori indiscret îi observ cum se comportă între ei — la curs, pe culuoare, în pauze, în cămine, în sălile de dans. îi știu pe mulți îndrăgostiți, îi văd asteptînd cu emoție, puși la punct, fata sau băiatul iubit. Mă bucur și le doresc o dragoste sinceră, trainică. în sala de curs, la cămin sau la bibliotecă, văd alături prieteni legați prin preocupări comune, înțelegîn- du-se, completîndu-se. Mă bucur și le doresc prietenie du rabilă, pe viață. Temeinicia sentimentelor întregește personalitatea lor, le conferă maturitate, îi însoțește în momente grele, le înfrumusețează viața.Adevărul este însă că n-am

numai motive de bucurie. Cunosc și tineri care se lasă uneori ispitiți de a trece cu ușurință peste sentimente, dovadă de o instabilitate îngrijorătoare cu cei din jurul lor. Sentimente din cele mai alese, ca prietenia sau dragostea, formează fondul relațiiior umane ; ele conduc la legături fundamentale, care sudează societatea, construiesc mediul intimi Ele trebuie să stea la baza familiei, să constituie aspirații înalte și scumpe fiecărui tînăr. A le trata cu ușurință înseamnă a se sărăci pe sine însuși, a se izola într-o singurătate stearpă și amară...Unii dintre studenți nu înțeleg la timp aceste adevăruri permanente, considerîndu-le ca pe niște bariere artificiale peste care se întrec să sară pre- zumtioși și disprețuitori cu aere de campioni imbatabili. Sentimentele acestora au caracter ocazional și dăinuiesc atît timp cit falsa bucurie ușoară, instinctuală și egoistă, ii poate amăgi. Trecînd mereu mai departe, fără a se opri, trezesc mai tîrziu singuri dezamăgiți de ei înșiși.Am cunoscut cîndva un tînăr talentat, dar plin de sine, care se considera deasupra tuturor celor din mediul său. Prieteniile pe care le lega cu alti tineri erau amăgiri în care aceștia se lăsau prinși, furați de admirația pe care i-o păstrau și pe care el știa s-o provoace printr-un vedetism de cabotin inteligent, în realitate, el îi disprețuia pe toți folosindu-i pentru măruntele sale interese și capricii egoiste. Aceeași atitudine o avea și față de fete pentru care nu nutrea nici un respect, trecînd de la o dragoste la alta cu

dînd

se 
si

Profitînd de ușurătatea unuia dintre prietenii stricat căsnicia și apoicinism. soției săi, i-a a trecut la alte aventuri. Dar și anii au trecut tot atît de ușor, într-o bună zi l-am întîlnit schimbat și îmbătrînit prematur, incapabil de a-și găsi locul în generația lui, neîncrezător în oameni și în el însuși, rătăcind obosit de pustiul care îi umplea sufletul.Astfel de indivizi apar singurateci în societatea noastră care construiește o viață surî- zătoare, curată și demnă. Ei se elimină singuri, mai curînd sau mai tîrziu, ca orice elemente anormale și sterile. Lor li se opun numeroase exemple care pun tineretul sănătos într-o lumină strălucitoare și arată tuturor celor șovăielnici adevă rata cale a vieții. Mă gîndesc la acei tineri.studenți, cel puțin tot atît de talentați, care s-au legat printr-o prietenie indestructibilă de un coleg lovit la un moment dat de o infirmitate ce l-ar fi împiedidfet complet să se dedice carierei științifice către care se simțea chemat. înconjurîndu-1 cu dragostea lor, acești tineri l-au ajutat să învețe, să adîncească știința, s-o fructifice. Nu s-au mai despărțit de el nicicînd, făcînd corp cu el, astfel încît azi numele lui de om de știință strălucește tot atît de viu ca și al lor. Iată ce poate realiza te meinicia unor sentimente no bile de prietenie generoasă, de dăruire fără rezerve. Acești tineri n-au afișat nicicînd senii mentele lor, nu le-au trîmbițat ca „porniri eroice“, trăit cu bucurie, cu fructificîndu-le la unor podoabe demne tul omului.
ci le-au optimism, înălțimea de sufle-

Gama sentimentelor temeinice înalte este întinsă, iar notele ei vibrează în inimile omenești fără deosebire de vîrstă, de profesiune, de aptitudini, de năzuințe. în mediul nostru universitar astfel de sentimente trebuie să lege pe studenți de profesorii lor, pe tînărul emul de maestrul său, pe studenți unii de alții, pe conducători de colaboratorii lor, pe tinerii între care se înfiripă o dragoste pe băncile facultății în anii de neuitat ai studenției.în viața oamenilor de știință, de cultură, de artă, descoperirea, formarea, creșterea și promovarea ucenicilor, a urmașilor lor, a schimbului de mîine constituie, aproape fără excepție, un tel tot atit de scump ca și activitatea lor creatoare, ca și întemeierea unei familii. Legăturile dintre profesori pe de o parte, și elevi, colaboratori, asistenți, pe de altă parte, trebuie să fie fondate pe o apropiere spirituală, caldă și neșo- văielnică, durabilă, ca între oamenii care se leagă pentru o viață și pentru năzuințele comune. interesele meschine, egoismul, ingratitudinea întinează aceste legături și frinea- ză idealurile creatoare și generoase ale intelectualilor puse în slujba poporului și a întregii omeniri muncitoare.în patria noastră socialistă, știința și cultura sînt considerate ca un patrimoniu de mare preț, fiind sprijinite și încurajate cu grijă luminată, cu căldură de forurile conducătoare de partid și de stat. Este o datorie de recunoștință pentru fiecare intelectual, tînăr sau matur, să răspundă cu ceea ce are mai bun, mai curat și mai nobil în ființa sa acestei înalte prețuiri, care îi asigură un rol și o poziție însemnată în viața noastră socială.

uzina

In librării

în școală
„Activitatea U.T.C

Lucrarea „Activitatea U.T.C. în școală“ de P. Băr- bulescu, A. Cazacu și A. Va- Silescu, apărută în Editura Politică, reprezintă rezultatul unei interesante cercetări științifice întreprinsă de Institutul de științe pedagogice între anii 1963— 1965 în mai multe școli din București și din țară.Analizînd și generalizînd experiența organizațiilor U.T.C. în munca politică- educativă, lucrarea oferă secretarilor U.T.C. din școli, activiștilor U.T.C., precum și cadrelor didactice un sprijin efectiv în munca desfășurată în vederea educării comuniste a tinerei generații.

de anvelope „Danubiana București. Schimbul de lucru s-a terminat...
Foto : AGERPRES

b

1

Pămîntul
și vorbele lui
La sate, casele erau 

de pămînt. Erau de 
pămînt, cîteodată și 
gardurile. Pari groși 
de j'uțjaStru și frasen, 
bătuți cu un mai, nu
iele lungi de alun sau 
de carpen erau împle
tite puternic între a- 
ceștia, paralele de 
lemn cu pămîntul, băr
bații le retezau cu o 
foarfecă, femeile fră- 
mîntatl apoi cu apă și 
paie pămîntul, copiii 
îl cărau într-o coșniță 
și bătrînii, impertur
babili în datina lor 
moștenită, lipeau gar
durile cu el. Mai tîr
ziu, primăvara, cîte-o 
nuia de alun prindea 
mugur r 
garduri, 
ajuta 
Dar asta 
foarte rar. Casele 
deau în spatele gardu
rilor, ascunse uneori 
după caiși și gutui, e- 
rau clădite și ele tot 
cu pămînt. Case-n 
podgorii departe, păzi
te de garduri și cîini 
totdeauna, primăvara 
și vara păzite de co
pii și bătrîni. Celor 
mai tineri li se făcea 
ziuă pe dealuri. Dez
gropau via, o tăiau,
dădea muguri cît mieii 
cu ciucuri pădurea,
via pe deal dădea ra
muri cu floare de stru
guri și oamenii o le
gau pe araci, o săpau, 
o îngrijeau toată pri
măvara șl vara, toam
na o culegeau pînă 
tîrziu în noiembrie și 
se mutau apoi cu casa 
acasă, din dealuri 
mari de pămînt în dea
luri mici cu pereți și 
cu prispă, acasă. în 
casele vechi de pă-

mînt, ca o amintire a- 
cum. Era și o vorbă 
acolo, se spunea des
pre o casă sau alta, 
despre oamenii ei : 
sînt săraci lipiți pă
mîntului, casă săracă 
lipită pămîntului, tris
tă. Erau și vechi cîn- 
tece populare, izvorîte 
din aceeași biografie a 
omului, a casei lui, în 
podgorii : „Casa se 
dărimă, mamă I Și o 
ia pămîntul, vamă / 
Lulu-o cere inapoi / Și

BtnMsaanmB

Miniaturi
ți frunză, în 

pămîntul o 
să-nverzească. 

I se întîmpla 
șe-

rămlnețl singuri voi". 
Era un bocet al bătrî- 
nilor care avertiza 
destinul urmașilor.

Și cîntecul a rămas 
mărturie, amintire.

Pămîntul a fost re- 
tntemelat în geografia 
sa și coordonatele lui 
înnoite. O schimbare-n 
peisaj, policromă, o 
mutație lungă-n destin, 
categorică, și pămîntul 
și-a rupt într-o primă
vară ultimele sale ho
tare. a sunat ca 
clopot de bronz în 
mințe.

Și casele I...
Casele — acolo

sate, casele-acelea-n 
podgorii, casele-n cîm- 
puri, frumoase, clădite 
cu cărămizi și ciment, 
de piatră, cu stîlpi și 
ferestre albastre, cu 
acoperișuri de fier sau 
olane, case noi, pretu
tindeni. Prezența lor 
în geografie, în acest 
relief al nostru de as
tăzi, are, statistic vor
bind, nu numai un nu-

un 
se-

la

măr imens, neîntilnit 
niciodată-n arhive, nu 
numai o densitate în 
timp și în locuri — ci 
mai ales o configurație 
nouă, spirituală, o bio
grafie nouă și ea, o 
demnitate a vieții i-aș 
spune și o trăinicie a 
ei, infinită. Căci, sta
tistic, peste 33 000 de 
case noi clădite în sa
tele regiunii Suceava, 
peste 42 00Q în satele 
Dobrogei (cităm, la în- 
tîmplare, doar două 
regiuni) înseamnă tot 
atîtea mii de familii 
noi i „casele noi fac 
omul frumos* — spu
ne o vorbă a noastră ; 
„omit1 iși face casă 
nouă și nu mai imbă- 
trinește', spune alta. 
Și în aceste case noi 
și lucrurile-s noi, e 
lumina electrică, 
dio, 
care 
care 
care

în 
gur sat, 
Traianu, 
Dunării, din cele peste 
1 QpO de case, aproape 
600 erau noi.

în 1965 în aceeași co
mună. casele noi erau 
peste 1 100. Cele noi 
în 1960 au primit așa
dar, alinierea altor 
500, într-un timp de 
numai 5 ani. Ritm de 
construcție acolo : 100 
de case pe an. Pre
vizibil, viitorul va a- 
vea desigur un ritm 
și mai mare. Și e rit
mul pămîntului acesta 
al nostru, pe unde 
trece Dunărea și în
vață să intre, puterni
că în mare.

ra- 
sînt cărți, copii 
învață, bătrîni 

se bucură, tineri 
lucrează.
1960, într-un sin- 

în comuna 
din cîmpiile

A. I. ZAINESCÜ

y
rganismul o- mului consumă permanent mari cantități de oxigen.La presiunea atmosferică normală (1,033 kg/cm.p. sîn-gele arterial (plasma) conține 0,33 mililitri din oxigenul respirat. Dar dacă se înlocuiește aerul atmosferic (care conține 21 la sută oxigen) cu oxigen pur 100 la sută cantitatea de oxigen dizolvat în 100 mililitri de sînge arterial crește de la 0,33 la 2,17 mililitri. Această concentrație, necesară in anumite „urgențe“ medicale și chirurgicale este utilizată de multă vreme cu ajutorul „măștii de oxigen“.Dacă se conjugă efectul oxigenului pur cu cel al presiunii, mărindu-se presiunea ambiantă pînă la 2—3 atmosfere, cantitatea de oxigen dizolvat poate ajunge la 7,26 milimetri la 100 mililitri de sînge, ceea ce reprezintă de 20 de ori concentrația normală 

(0,33). Aceste performanțe au

zi, mai mult oricînd, se ajunge la o totală interdependență și solicitare reciprocă intre individ și colectiv. Piesa lui H. Kipphardt este nu atît mărturia unui destin individual, cît al unuia mult mai general: situația științei în interiorul societății capitaliste. Eșecul moral al științei coincide cu cel al savantului. Cei doi termeni au devenit inseparabili.Ideea procesului se instalează în viața contemporană ca expresie a unei obligații de apreciere și reevaluare etică, in deplină luciditate, a marilor categorii sociale de care depind destinele umanității și al căror conținut a fost pervertit de către război și pericolul nazist. Știința face parte dintre aceste categorii. Reprezentația „Cazului Dr. Oppen- heimer“ trebuie să transforme analiza activității unui cercetător în aceea a științei, căreia i se descoperă atît vinile, cît și circumstanțele salvatoare. In fond, decît un reportaj, din selectarea și rescrierea aspectelor e- sențiale ale anchetei — șl din introducerea u- nor luări de cuvînt care concentrează poziția fiecărui personaj. Kipphardt a descoperit nevoia de autenticitate a teatrului și spectacolului contemporan. A- ceastă neintervenție în materialul dramatic după legile construc-

exilului total față de umanitate și știință. Dacă pe Oppenheimer îl putem atașa tradițiilor de echilibru ale cartezianismului, pentru care sfî- șierile nu ies niciodată de sub controlul rațiunii, Teller face parte din tulburata familie a spiritului germanic. Forry Etterle a compus excelent portretul personajului său, plictisit, afișînd o ușoară superioritate și dezinteres, alternată și cu puternice intervenții. Oppenheimer a fost deseori apropiat de îndoiala hamletiană, pe care actorul o aduce, alăturîndu-i și farmecul unei discrete sensibilități. Gh. Ghițulescu preia însă doar caracterele exterioare ale lui Teller, „imitînd“ ciudățeniile genialității face din acest simbol cutremurător al derutei savantului un personaj ridicol, de un vulgar reacționarism. Pentru a înțelege drama acestui geniu al fizicii moderne putem să ne amintim că cineva referindu-se la el spunea, citind din A. France : „Oare n-ați văzut că erau îngeri ?“. Teller vrînd să fie înger a devenit diavol, personificînd greșeala fizicii.piesa nu e ea constînd

La Ateneu, în pauza concertului...

DISCURI NOI

celebrelor

Muzica de cameră Zoltan Ma-
Ungureanu

compunerii 
de coarde. 
Fotino (pian) 
(oboi), Const.

ză și el în catalogul său noi lu
crări închinate dificilului gen. Re
marcabil este în această direcție un 
ultim disc cuprinzîr.d două capodo
pere ale clasicismului vienez :

Viața muzicală marchează de la 
un timp un eveniment cu totul 
semnificativ : creșterea interesului 
publicului față de concertele de 
muzică de cameră programate de 
altfel cu mai multă periodicitate.

Tinerii iubitori de artă, care în 
urmă cu numai cîțiva ani nu aveau 
dorința de a frecventa un specta
col muzical lipsit de opulența so
noră a concertului simfonic, rîv- 
nesc acum producțiile de cameră 
care reușesc cu reduse mijloace 
de expresie să realizeze lucrări de 
maximă subtilitate și interiorizare, 
de profundă meditație.

Venind în întîmpinarea acestor 
solicitări „Electrecordul” înserea-

tul lui Mozart a servit de altfel 
drept excepțional model tînărului 
Beethoven în abordarea unei lu
crări pentru o formație similară 
'care se numără de altfel printre 
cele mai reușite din creațiile sale 
înaintea 
.cvartete

Maria 
jijyarosy . ..
(clarinet) Paul Staicu (corn), Emil 
Bîclea (fagot) merită toate felici
tările noastre pentru vibrația cu 
care ne-au tălmăcit cvintetele cla
sicilor.

1
1
1

O „revoluție

în terapeutică

presiune • Revitalizarea țesu• Chirurgie sub...
turilor S Săli de operații barocamere

fost obținute recent prin utili
zarea oxigenului sub hiper- 
presiune; metoda dovedin- 
du-se extrem de utilă in nu
meroase cazuri clinice.Prima instalație de acest gen pusă la punct de prof. Boerema la Amsterdam a fost astfel folosită cu succes pentru revitalizarea țesuturilor „înfometate“ de oxigen în boli ca gangrena gazoasă, infarct cardiac sau inimă și creier în riscul unui deficitCele dinții operații de „reparații“ ale unor defecte cardiace congenitale la copii mici au fost efectuate la Boston (S.U.A.) cu ajutorul oxigenoterapiei hiperbare. Grație acestei oxigenări, chirurgii au putut opri circulația sanguină pe toată durata necesară intervenției chirurgicale. Pînă a-

intoxicații, operații pe care există de oxigen.

cum au fost făcute 60 de astfel de operații la copii cu malformații cardiace care nu ar fi putut trăi fără „corectarea“ chirurgicală.Respirația de oxigen sub presiune necesară tratamentelor medicale, se face în camere cu pereți de oțel în care se introduce oxigen pur la 2—4 atmosfere. în Franța, a fost pusă în evidență și utilizată acțiunea oxigenoterapiei hi- perbare, ca un excelent bandaj în plăgi și arsuri. Sub acțiunea oxigenului orice infecție a fost practic înlăturată, suferința bolnavilor a diminuat, iar țesutul muscular și-a reluat funcționarea fiziologică într-un timp foarte scurt.Aplicațiile terapeuticii oxigen sub presiune sînt ce în ce mai numeroase,fost comunicate astfel rezultate bune în tratamentul nou-
cu din Au

de judecăți de valoare certe. Etatizarea științei, caracter al vremii noastre, explică puternica intervenție a politicii într-o piesă despre lumea fizicii. Conturarea în spectacol a reprezentanților politicii nu atinge un nivel egal. E. Schaffer, face din acuzatorul Robb un personaj complex, animat de sincera dorință de a descoperi căile de apărare ale A- mericii, pe oamenii ei siguri, în aprecierile Sale, greșeala vine din restrîngerea excesivă a libertății în numele securității, din escamotarea Opiniei umanității asupra actelor săvîrșite de America și cetățenii ei. Mai larg și mai încrezător în oameni este Lansdale, a cărui prezență plină de farmec și optimism se datorează excelentei interpretări a lui S. Sever. Greoi și vulgar M. Bașta, de o rară platitudine N. Mavrodin, neimportant ca prezență scenică Nae Ștefănescu, iar G. Cara- bin în apărătorul Marks cochetează deseori, lipsit de seriozitatea și gravitatea răspunderii și, mai ales, neatent Ia surprinderea cu sinceritate nașterii

Operă de maturitate (scrisă în 
1784, și socotită de el în acea vre
me „cea mai bună lucrare pe care 
am scris-o în viața mea”), Cvinte-

Cvintetele pentru pian, oboi, clari
net, corn și iagot (K. V. 452 și res
pectiv op, 16) de Mozart și Beetho- 
ven.

născutului, în tratamentul te- tanosului, în infecții și în multe alte maladii. îa radioterapia tumorilor canceroase, administrarea de oxigen sub presiune produce o „sensibilizare“ accentuată a celulei neo- plazice față de razele roentgen salvatoare.Pentru terapia cu oxigen sub presiune în cazuri de urgență s-au amenajat în unele țări autosalvări cu „camere hiperbarice“ (barocamere) și s-au construit săli de operații în care presiunea oxigenului poate fi reglată pînă la 2 atmosfere.Succesele obținute cu această nouă metodă de tratament în medicin' și chirurgie deschid noi perspective, vindecării unor boli considerate pînă de curînd incurabile.
Dr. E. ROȘIANU

Polenizarea florilor... (Între
prinderea horticola „1 Mai“ 

din Capitală)
Foto: AGERP11ES

I
I

interpretare a piesei. Regizorul Cornel To- dea, în montarea sa, nu a reușit să imprime procesului real, înregistrat în text dinamismul și incandescența u- nui spectacol politic, care antrenează publicul. Reprezentația decurge asemenea unei narații și nicidecum asemenea unei dezbateri. Scena în mijlocul sălii rămîne o simplă soluție de arhitectură teatrală fără consecințe în compunerea spectacolului și în puterea lui de pătrundere în sală.întreaga piesă pune în evidență contradicția dintre a- precierea actelor de către a- cuzatorul Robb și spectator care se conduce nu după criteriile securității, ci după a- celea ale eticii. Remarcînd aceasta înțelegem cum a fost posibilă nașterea unei opoziții între loialitatea față de stat și cea față de umanitate : ele nu se mai conduc după norme comune. Astfel, nu numai savantul, ci și știința însăși este pusă în fața unei probleme omenești: alegerea. Aceasta s-a întîmplat abia după explozia de la 6 august 1945. Pînă atunci, la Los Alamos cercetările decurseseră după vechiul cod al indiferentismului față de consecințele practice. în asemenea momente se semnează pactele cu diavolul, ele nefiind altceva decît „a- panajul unei absențe a omului“ (M. Gheorghiu). Greșeala nu a fost bomba A. Perspectiva unei reușite a fascismului în acest domeniu pretindea și justifica o asemenea acțiune. Lucien despre asupra nea că mijloc, este țelul, ci raportul său dialectic cu țelul“, raport „nu de justificare morală, ci de determinare istorică“. Privind din acest punct de vedere descoperim greșeala fizicii în crearea bombei H, nejustificată de nici un comandament progre- sit. Ea a pus viața internațională sub semnul spaimei, iar Oppenheimer spunînd acest adevăr devine „un dușman al poporului“. R. Jungk remarca „pentru el (savantul atomist) bomba EI însemna atingerea exilului suprem“ într-adevăr, Teller, cel care o întruchipează, a ajuns la acest punct al

Seve într-un studiu „Concepția marxistă responsabilității“ spu- „ceea ce justifică un sau ce-1 condamnă, nu

Camus indica drept criteriu al seriozității unor opinii acțiunile pe care le angajează. Văzută astfel, existența lui Oppenheimer poate fi plasată în analiza ei la unul din cei doi poli enunțați, deoarece există un continuu decalaj între cercetarea și aprecierea ei morală. Acesta, în realitate, este însăși eșecul său din punct de vedere uman. El nu este un om al marilor acte, ci al judecăților de valoare. Prin acțiunile sale servește militarismul, dar îl trădează prin conștiință. Fără a putea deveni un martir pentru apărarea libertății, Oppenheimer ramine totuși printre aceia care au întreprins ceva în secolul acesta pentru salvarea umanității, pentru eliberarea ei de teamă. Urmărind țeluri pierdute ale democrației americane, celebrul savant cade victima statului de azi. Contradicția între direcția actelor — slujirea statului american, și interpretarea lor de către acesta îi provoacă prima suferință. Depășind-o însă în intensitate și lărgime, cea de-a doua contradicție ce ia naștere semnifică tragedia fizicianului occidental. Provo- cindu-se o sciziune între țelul umanității și cele ale statului, savantul are de ales între doi termeni capitali. Legătura este însă atît de puternică încît renunțarea la unul din ei are consecințele unei mutilări. Scrupulele morale ale lui Oppenheimer exprimă o adîn- că și autentică criză pe care o trăiește și nu o mimează, într-o societate care a instaurat epoca neîncrederii, fapte nesemnificative pun sub semn de îndoială loialitatea sa, care și-ar putea păstra puritatea doar prin sacrificarea dreptului la existență. Aceasta naște întrebarea dacă este absurdă o asemenea lume, incapabilă

raționamentelor personajului^ Cu aceleași defecte, D. Dumitrescu este lipsit și de mobilitatea primului apărător.Politica provoacă drama lui Oppenheimer, aceea sează niul tații atomistului, datorită atît posibilităților duble de utilizare a descoperirilor sale, cit, și lipsei lui de drepturi de a-și stăpîni propriile cuceriri. Rezultatele nu mai aparțin fizicii și fi-' zicienilor. Dr. Evans explică această anomalie prin necon- cordanța dintre puterea Savantului în domeniul cercetării sale și neimportanta sa ca cetățean. înțe- legînd aceasta, mulți fizicieni își sporesc participarea la viața politică și socială. Savantul recîști- gă azi pluralitatea umană a antichității. E- vans, în interpretarea lui G. Măruță, și G. Andreescu are căldura și bonomia pérsônaju- lui, dar nu întotdeauna |si aerul său ușor mucalit. Cele mai slab realizate în spectacol sînt Hans Bethe La lectură, martori ai sentimentul întîlniri a geniilor, între care se discută soarta planetei Bethe face parte din același tip uman ca și Galilei. Jean Re- der nu depășește niciodată nivelul neinteresantei relatări a unei poziții cu care nu are nimic comun, iar D. Onofrei, cu un straniu accent de Ianke, face din Raabi un personaj aproape grotesc. Fără mari reușite actoricești, fără o dinamică și clară poziție regizorală destinul acestui spectacol este pus sub un neîndoielnic semn de întrebare.Poate schimba fizicianul lumea ? Nicidecum. El are însă obligația de a colabora la aceasta. L. Sève afirma că nu ești responsabil decît de ceea ce poți schimba. Intervențiile savantului în ordinea socială sînt pretinse de cătjre responsabilitatea sa umană care nu se exercită doar in vederea unor rezultate concrete, imediate. O concepție strict pragmatică asupra actelor conduce la amoralism. Lumea fizicienilor din occident animată de aspirația de a identifica noțiunea de om și savant își afirmă speranța în forța rațiunii, în faptul că nu a fost pierdut totul. Știința și savantul, factori de prim rang ai civilizației actuale, pentru a-și îndeplini sarcinile constructive au misiunea de a nu uita niciodată cuvintele lui Galilei : „Victoria rațiunii nu poate fi decît victoria oamenilor“. Este înalta lecție de etică pe care va trebui s-o profeseze savantul.

Ea este care plain dome- ambigui- acțiuniis

depozițiile lui și I. Raabi. ci nd vin acești unei

GEORGE BANÜ



In cadrul progresului general al industriei, cerințele iață de nivelul cali
ficării, de orizontul de cunoștințe tehnice ale muncitorilor și tehnicienilor 
cresc necontenit in fiecare întreprindere și pentru toate meseriile.

Formele de perfecționare a pregătirii cadrelor, conținutul tematicilor, efi
ciența uneia sau a alteia dintre metodele folosite continuă să facă obiectul 
unei largi discuții tocmai pentru a se ajunge mai repede la experiența cea 
mai valoroasă. In continuarea dezbaterilor pe marginea articolului semnat 
de tovarășul Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice — apărut în 
„Scînteia tineretului“ nr. 5221 — re dacția noastră a întreprins de curind o 
anchetă în 5 uzine și combinate chimice aflate, parțial sau total, în 
construcție ori în probe, intrate de curind în funcțiune sau făcînd parte 
din categoria unităților existente.

Publicăm în pagina de față observațiile, concluziile și propunerile des
prinse cu prilejul acestei anchete.

la nivelul
liliS

tehnicii moderne
\ . ■ .. ■ " ' > •: • ' ’ . ■
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Sistem de pregătire

mobilTovarășul inginer NICOLAE BEJAN, șef 
de serviciu în Direcția 
personal și învățămînt 
a Ministerului Indus
triei Chimice ne rela- fa că, în prezent, se dș^fășoară o activitate«, susținută în sensul creșterii răspunderii conducătorilor de unități pentru pregătirea corespunzătoare a propriilor cadre.— Se crease o situa - 
ie neplăcută, atit pen- 
!ru noi, cil și pentru oa
menii dîi producție — 
ne explica dinsul — 
deoarece pentru cursu
rile de calificare si spe
cializare precum și pen
tru alte forme, mai ales 
cursuri de perfecționa
re a cunoștințelor pro
fesionale, primeam fel 
de fel de programe .și 
tematici spre aprobare. 
Firește, studiul fiecăre
ia în parte ne răpea 
timp prețios, lipsindu-ne 
de posibilitatea desfă
șurării, pe teren, a unei 
activități atente de În
drumare și control, de 
sesizare și generalizare 
a unor metode .bune de 
pregătire. Ministerul a 
emis apoi un regula
ment în care erau indi
cate cîtevd forme de 
pregătire dovedite a 
fi. pînă în 1964, mai 
eficiente. Dar. cu unele 
excepții, în întreprin
deri. acest regulament 
devenise „literă de le
ge" și, cu toate că ni
velul de cunoștințe „ al 
cadrelor, necesitățile 
producției reclamau 
forme de pregătire mai 
perfecționate, condu
cerile și lucrătorii din 
serviciile de personal și. 
învătămint mențineau 
an de an aceleași for
me, fapt criticat și în 
articolul tovarășului 
ministru. De aceea, 
începind cu acest an 
sarcina de dirijare a 
procesului de ridicare 
a calificării a fost în
credințată serviciilor 
tehnice din unități, care 
cunosc problemele de 
perspectivă ale între
prinderii și ponderea 
fiecăreia dintre sarci
nile de ordin tehnic 
care stau în fața colec
tivului la un moment 
dat. Ele au posibilita
tea de a orienta în a- 
ceșțe direcții și activi
tatea de pregătire și 
formare a cadrelor. îiT același timp, s-a indicat ca, în funcție de 
necesitățile procesului 
de producție, să fie a- 
doptate acele căi de 
pregătire, acele forme 
care au cea mai mare 
eficiență și se pot des
fășura într-un timp 
corespunzător impor
tanței problemelor ce 
urmează a fi studiate, 
în funcție de nivelul 
pregătirii de bază a 
oamenilor.Cum sînt aplicate a- ceste indicații în întreprinderi ?Combinatul chimico- metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej “ din Baia Mare cunoaște o dezvoltare impetuoasă. Au intrat în funcțiune noi secții și uzine, iar în prezent se apropie de sfîrșit construcția unui important obiectiv — uzina de cupru. Odată cu intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție cu un înalt grad de mecanizare și automatizare, vechile instalații similare și-au încetat activitatea. Acest lucru a pus, încă de a- cum 2 ani, în fața conducerii combinatului problema recalificării muncitorilor cxistenți în noile meserii ce a- veau să apară. Deci, 

calea folosită aici pen
tru formarea cadrelor 
1 fost recalificarea 
muncitorilor din combinat. Au apărut meserii noi sau și-au schimbat radical con-, ținutul meserii ca a- ceea de cupelator (muncitor la extracția argintului și aurului din minereurile bogate în plumb), aglomera- tor, topitor la converti- zarea cuprului. In noile unități din combinat procesele tehnologice de topire în suspensie a concentratelor metalifere, de oxidare a plumbului sau de convertizare a cuprului sînt noi. Cursurile de 
calificare și de specia
lizare au fost orienta
te cu precădere spre 
aceste procedee tehnologice noi. Astfel a fost asigurată din vreme cunoașterea noutăților tehnice și însușirea noilor procedee de ‘ producție.în combihat, tovarășul ing. GHEORGHE SZEIBERT. responsabil cu producția și calificarea în comitetul U.T.C.. ne-a sintetizat căile folosite aici pentru. pregătirea muncitorilor și cadrelor tehnice care vor lucra în noile secții. Iată-le pe scurt: 1) pregătirea în alte unități cu același ; profil a principalului nucleu tehnic și muncitoresc al viitoarelor secții; 2) pregătireaprin cursuri de specializare în cadrul combinatului a întregului personal muncitoresc — cu axare pe cunoașterea utilajelor și a tehnologiei; 3) repartizarea la coordonarea lucrărilor încă din perioada investițiilor a viitoarelor cadre. de conducere din noile secții, a maiștrilor, participarea muncitorilor la lucrările de montaj, rodaj, probe tehnologice.— Ce metode a folosit organizația U.T.C. pentru, a sprijini această acțiune de calificare și specializare a muncitorilor ?

— Firește, ne-a răs
puns tovarășul ing. 
Szeibert nu ne poate fi indiferent ce învață și cum învață tinerii, li
nul din membrii comi
tetului U.T.C. a fost în
sărcinat să se ocupe și 
să urmărească în mod 
special desfășurarea 
cursurilor ■, au fost ana
lizate în ședințe de co
mitet diversele aspecte 
ale pregătirii oamenilor. 
Din aceste analize au 
reieșit o seamă de pro
puneri prezentate apoi 
comitetului de partid și 
conducerii combinatu
lui, care, spre satisfacția 
noastră, au ținut seamă 
de ele, le-au îmbunătă
țit și le-au aplicat în 
procesul de calificare 
și de ridicare a califică
rii. Astfel, s-a arătat că a privi rezultatul acțiunii de pregătire profesională doar din punct de vedere statistic — 
număr „mare" de mun
citori cuprinși la cursuri 
sau număr „mare" de 
cursuri — nu folosește prea mult. Iată de ce a- cum cînd se face repartizarea la cursuri se are in vedere îndeosebi antrenarea muncitorilor care au nevoie imediată de cunoștințe noi. 
A mai fost însușită su
gestia dată de comitetul 
U.T.C. ca la recrutarea muncitorilor tineri pentru noile instalații să se ceară și părerea organizațiilor de bază U.T.C, pentru o mai bună selecție — din

toate punctele de «vedere — a noilor specia-, liști.Cu ce rezultate s-au soldat aceste acțiuni întreprinse de organizația U.T.C. ? Cerem părerea tovarășilor ing. GHEORGHE PLO- TTHY, șeful secției cupru electrolitic și ing. VASILE ROTH. tehnologul acestei secții.— Pe scurt, ne-au 
răspuns interlocutorii, 
efectul propunerilor ve
nite din partea comi
tetului U.T.C. este a- 
cesla : conducerea combinatului ne-a indicat să organizăm cursurile de ridicare a calificării muncitorilor din secția cupru electrolitic in două grupe : prima — 

muncitori nefamiliari
zați cu tehnologia; a 
doua — cei care aveau 

nevoie de specializare. 
Am procedat bine. Do
vadă, rezultatele bune 
obținute atit în anul 
trecut cit și în primul 
trimestru al acestui, an.Am cerut părerea specialiștilor și a cadrelor de conducere din combinat și despre oportunitatea măsurii luate de minister de a lăsa la aprecierea întreprinderii alegerea formelor de pregătire.

— Măsura este bine 
venită — ne-a spus 
tovarășul AUGUST1N 
Fi NT EA, secretarul co
mitetului de partid — 
pentru că durata unor 
cursuri de calificare și

Foto: ION CU CU 
specializare prevăzute 
in nomenclatorul ela
borat de minister nu 
mai corespunde cerințe
lor actuale. Unele 
cursuri — cum ardi cele 
pentru-metalurgiștii in 
plumb — ar putea ii 
reduse de la șase la 
trei luni. Altele, în 
schimb, de • pildă, cel 
de metalurgie a cupru
lui trebuie mărit de 
la șase la nouă luni, 
deoarece procedeele 
noi implică cunoștințe 
complexe care necesită 
în plus și scoaterea din 
producție a muncitorilor 
pe 8—12 săptămîni.Aceeași preocupare pentru pregătirea cadrelor din noile secții am întîlnit și la Cop- șa Mică. Ce trebuie 

insă reținut? Pregăti
rea cadrelor necesare 
noilor obiective, per
fecționarea lor după 
intrarea in funcțiune 
nu trebuie închistată 
in șabloane formale. 
Dimpotrivă, de la caz 
la caz, formele de pre
gătire pot fi ori simpli
ficate ori mai com
plexe, in funcție de 

nevoile efective ale 
procesului de produc
ție. In același timp e- 
xemplul organizației

Ștafeta chimistilor
J ->

din Borzesti

a ajuns și la Bej
Avem in fată două puncte de referință : una — caracterul absolut nou al fabricării celulozei și hîrtiei în nordul Ardealului .și a doua —Ordinul Ministerului Industriei Chimice — nr. 4. din 12 ianuarie 1966 — încare este evidențiată conducerea Combinatului de celuloză și hirtic din Dej pentru interesul depus în direcția asigurării unui număr cît mai mare de cadre cu o pregătire de bază temeinică. Situat într-o regiune în. care nu avea o „tradiție“ în această ramură și din care nu se puteau asigura noului combinat decît lăcătuși, electricieni, lucrători în sectorul ter- mo-energetic și ceva operatori chimiști la electroliza clorurii de sodiu, noul obiectiv al 

industriei chimice a 
intrat cu o lună în ur
mă în probe tehnologi
ce generale avînd pes
te 80 la sută dintre 
muncitori pregătiți 
prin școli profesionale 
și tehnice — cel mai 
ridicat procent reali
zat pînă acum în a- 
ceastă ramură.Cum s-a ajuns aici? Primim lămuririle necesare din partea tovarășului inginer RADU ANDARACHE, directorul combinatului:— Muzica de recru
tare, de prin împrejuri
mile Dejului, a viitoare
lor cadre și a orientării 
lor spre șcQlile de Spe
cialitate, precum' și; re
crutarea muncitorilor 
chiar de pe băncile șco
lilor profesionale și 
tehnice a început chiar a doua zi după aproba
rea construcției combi
natului de către Consi
liul de Miniștri.în momentul de fată, cînd întregul colectiv al Combinatului de celuloză și hîrtie din Dej se află la „startul“ producției, merită relevate eforturile stăruitoare ale conducerii, ale specialiștilor, ale muncitorilor înșiși pentru completarea profilului o- peratorilor chimiști' și al lăcătușilor de întreținere. Cu alte cuvinte ștafeta plecată de la Borzești, a cărei prezență a fost consemnată de redactorii și reporterii noștri la Brăila, la Craiova, la Slatina, a ajuns și la Dej. Inițiativei „Fiecare o- perator — un bun lăcătuș, fiecare lăcătuș -- cunoscător al: procesului tehnologic“ — i se acordă aici toată atenția.

U.T.C. de la combinatul 
băimărean care a sesi
zat la timp unele nea
junsuri și a venit cu 
propuneri pentru înlă
turarea lor, dovedește 
cit de important este 
ca fiecare organizație 
U.T.C. să urmărească 
cu consecvență proce
sul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor, să 
ia atitudine împotriva 
formalismului.

încă din anul trecut, din luna mai, acțiunea de inițiere în meseria înrudită a început prin organizarea a 5 cursuri de lăcătușerie pentru operatori și 5 cursuri de tehnologie pentru lăcătuși. în secții cu uri pronunțat caracter mecanic s-a mers chiar pe.specializarea definitivă a lăcătușilor în meseria de operator chimist. Bunăoară, circa 40 de lăcătuși, au fost specializați pentru secțiile de regenerare (la Suceava) și electroliză (la Călărași). De ce ? Pentru că specialiștii din combinat au considerat că în aceste sectoare, în care procesul tehnologic este automatizat și în care instalațiile sînt împînzite de vane și electrovane, precum și de sumedenie de ventile, operatorii de structură lăcătuși sînt mult mai competenti în dirijarea procesului de producție.
— Acțiunea de com

pletare a profilului 
muncitorilor, pentru a se ajuta reciproc în 
timpul producției și in 
perioadele de revizii 
ale instalațiilor, a în
ceput să se contureze 
precis — ne spunea to
varășul director. Pre
gătirile pentru intrarea 
in funcțiune fiind ter
minate din. punct de 
vedere , organizatoric, 
am format grupe de 
întreținere pe secții, iar 
acest lucru va duce im
plicit, la adincirea cu
noașterii de către lăcă
tuși a'procesului tehno
logic. Observațiile fă
cute împreună cu oame
nii asupra comportării 
instalațiilor și utilajelor 
in timpul rodajului și 
probelor tehnologice va 
face obiectul unor ,ve

rificări temeinice . ale 
cunoștințelor muncito
rilor. Deja secretarul 
comitetului U.T'.C:, to
varășul Emiliu Zeg.regn, 
a venit cu propunerea 
ca aceste verificări să 
aibă caracter de con
curs pentru a fi cit mai 
atractive și să stimule
ze spiritul de observa
ție și inițiativele tine
rilor operatori, lăcătuși, 
mecanici ATM-iști și e- 
lectricieni. Vor fi orga
nizate concursuri pe 
secții iar conducerea 
combinatului a hotărit 
să sprijine inițiativa 
comitetului U.T.C., nu
mind ingineri care să se 
ocupe de organizarea 
acestor întreceri alo
ci nd fonduri pentru pre
mieri. In viitorul apro
piat vom trece la: extin
derea acțiunii de cali
ficare în a doua mese

rie incepind cu opera
torii ambalatori pe care 
ii vom pregăti și în me
seria , de macaragiu 
pentru poduri rulante.

Bt/pă pornirea 

agregatelor

Ce urmează după e- tapa de pornire a instalațiilor noi ?La Baia Marc, secția de oicizi de plumb a Combinatului „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ a intrat ,în funcțiune cu 3 luni înainte de termenul,planificat. Eforturile , constructorilor au fost urmate în paralel de eforturile cadrelor din noua secție de a-și însuși din timp cunoștințele absolut necesare pentru punerea în funcțiune a instalațiilor. Și, astfel, în momentul demarajului toți oamenii au fost: la posturi, fiecare știind ce anume sarcină îi revine și cum să dirijeze procesul tehnologic, aproape în totalitate mecanizat și automatizat. Demarajul a fost bun. I-a urmat apoi perioada de „sedimentare“ a cunoștințelor, ■care se desfășoară și în prezent. După cum ne spunea tovarășul inginer GHEORGHE ILIA, șeful secției, aici se urmărește „universalizarea“ oamenilor în sensul cunoașterii în amănunțime de fiecare a întregului proces de producție. In luna trecută s-a pus și aici problema însușirii de către lăcătuși și e- lectricieni a procesului tehnologic, astfel ca atunci cînd fac intervenții sau modificări să-și dea seama de specificul părții respective din instalație, deci, să dea un diagnostic precis în cazul unei defecțiuni interioare.
Absență nemotivată—

îngrijirea instalațiilor

Intrind în secția de oxizi de plumb de la Baia Mare'sau în halele Uzinei chimice din Turda oricine rămîne plăcut impresionat de curățenia și ordinea de aici. Aceste lucruri se învață, așa cum se învață procesul tehnologic în multe locuri, starea bună a reactoarelor, a ventilatoarelor, , a. conductelor, a izolațiilor și chiar a pardoselii sînt hotărî- toare pentru bunul mers al producției și pentru protecția oame
★

Concluzia generală reieșită în urma acestei an
chete este următoarea : în întreprinderile chimice 
pot ii găsite atit experiențe valoroase, cît și incon
secvențe care dăunează bunei desfășurări a proce
sului de producție. Și într-un caz și în celălalt se 
observă însă lipsa acută a intervenției organelor 
din minister cărora Ii se cere mai mult în direcția 
înlesnirii circulației experienței bune de la o uzină 
ia alta, precum și o poziție mai hotărîtă față de lip
suri ca cele amintite mai sus.

De Ia măsura luată de conducerea ministerului 
despre care ne vorbea tovarășul ing. Bejan, au tre
cut abia trei luni. Ne exprimăm convingerea că 
munca de îndrumare ce va ii dusă de organele mi
nisterului se va solda cu rezultate bune și, în „am
fiteatrele“ chimiei, oamenii vor primi cunoștințe pe 
măsura tehnicii pe care o mînuiesc.

Anchetă realizată de
Ing. Artur Ioan

In principiu, aici s-a pornit bine. Rămîne ca rezultatele practice, să confirme aprecierile de pînă acum.

— Ce forme de pregătire ați folosit ?
— Toate formele au 

caracter practic, ne-a 
răspuns șeful secției. 
Dat fiind ponderea în
semnată pe care o au 
elementele de automa
tizare, vrem ca fiecare 
muncilor să învețe dia
gramele, în care scop 
in fiecare săptămină se 
organizează discuții, pe 
grupe, despre semnifi
cațiile diferitelor varia
ții de parametri — tem
peratură. vacuum ele - 
înregistrate pe diagra
me. O altă metodă 
idiosită este reglarea 
diferitelor mecanisme 
și aparate sub asisten
ța tehnică a specialiș
tilor in automatizări și 
aparate de măsurat. A- 
poi, aplicînd o metodă 
a melalurgișlilor din 
Slatina, am trecut și noi,, 
la exerciții de avarii 
false : dereglăm pentru 
perioade scurte .anumiți 
parametri și-i punem pe 
muncitori să aducă in
stalația la1 normal cit 
mai repede.— Aceste metode au dat rezultate bune ?

— Desigur. Zinic pro
ducem peste capacitatea 
proiectată, iar în timpul 
ciștigat la finele lunii, 
oprim instalația pentru 
întreținere și curățire. 
De aici și calitatea 
foarte bună atit la mi- 
nium de plumb cît și la 
litargă'-, la ambele sor
timente calitatea obți
nută de noi este cu re
gularitate mai bună decît cea prevăzută în 
contractul de garanție 
și chiar decit cea pre
văzută în proiect.

nilor, iar un muncitor sau maistru bine pregătit ține întotdeauna seama de aceste lucruri.Din punct de vedere al rezultatelor obținute pe linie de producție, colectivul Uzinei de a- lumină din Oradea, se situează printre u- nitățile care nu dau de lucru beneficiarilor, dimpotrivă livrează la timp produse suficiente și de calitate bună.Se știe că Uzina de alumină a intrat în 
★

funcțiune abia de un an. Totuși, parcurgind secție cu secție ai impresia că nu ai de-a face cu o unitate nouă ci cu una care are cel puțin 10 ani vechime. Pe lingă unele stîngă- cii ale constructorilor, apar și semnele evidente ale unei întrețineri necorespunzătoare.însuși secretarul comitetului U.T.C. tovarășul August Panțiș a- firma că aspectul neplăcut al secțiilor se datorește insuficientei griji cu care este dirijat procesul tehnologic. De acord. Urmele leșiei deversate din re- cipienți și care s-a scurs pe pereții nivelelor inferioare confirmă. Aici cel puțin operatorul n-a mai putut interveni o dată ce substanța a ajuns pe pardoseli. Dar am întîlnit la secția leșiere — descompunere, și în alte părți, porțiuni întregi ale izolațiilor conductelor desfăcute.— Vi s-a vorbit vreodată la cursurile de ridicare a calificării despre căile de e- vitare a distrugerii instalaților sau despre importanța bunei întrețineri a acestora ? am întrebat cîțiva o- peratori chimiști.
— Lecții speciale nu 

au fost predate, dar ni 
s-a amintit cite ceva. 
Problema ține mai mult 
de domeniul pregătirii 
practice, tovarășii ingi
neri puțind da explica
ții chiar în fața instala
țiilor și mai ales în 
punctele „nevralgice“ 
ale acestora.De ce n-au făcut-o ? Peste tot ni s-a răspuns la fel: „am fost ocupați cu producția“. Bine. Dar producție se va da și la anul și peste doi ani, și peste 20 de ani. Trebuie să se dea. Numai că dacă se va merge pe aceeași cale, de neglijare a stării instalațiilor și a secțiilor, nu știm cite reparații generale vor fi necesare, și deci, ce rentabilitate poate a- vea producția.Putea interveni organizația U.T.C. în a- ceastă problemă ? Putea. Bineînțeles, nu să execute izolații, să îndrepte estacade sau să pună garnituri la ventile. Dar putea să sesizeze conducerea de a- ceastă stare de lucruri. Din păcate, chiar tovarășii din comitetul U.T.C. trec senini prin băltoacele roșii de bauxită . de prin secțiile primare, sau prin apa cu pulpă în suspensie de la descompunere și evaporare, fără a spune o vorbă.

★



Atleții
îmbătrînesc
la... 20 ani?

„Uvertura“ sezonului atletio 
Iîn aer liber, care a avut loc 

în mod oficial în urmă cu mai 
bine de o săptămînă a scos din 
nou la iveală un aspect carac
teristic în atletismul nostru : 
lipsa de la startul competițiilor 
a atleților seniori. Astfel, la 
concursul cu caracter orășe
nesc de pe Stadionul Republi
cii, deschis tuturor categoriilor 
de vîrstă, s-au prezentat la 
startul probelor circa 600 de 
concurenți la categoria juniori
lor de 15—16 ani, în jur de 200 
concurenți Ia categoria juniori 
17—19 ani, și doar vreo 35 la 
seniori.

Ne reamintim că astă iarnă 
la un concurs de sală rezervat 
seniorilor au fost probe la care 
s-au prezentat 2—3 concurenți 
și de cele mai multe ori și a- 
ceștia... juniori. Faptul că la 
concursurile de copii și juniori 
II numărul participanților este 
mare, desigur să este îmbucu
rător. Acesta este rezultatul o- 
rientării corecte în activitatea 
atletică de angrenare și des
coperire a elementelor dotate 
pentru atletismul de perfor
manță. Dar ce se întîmplă cu 
acești copii ? Cea mai mare 
parte a lor se pierd din acti
vitatea sportivă încă la vîrsta 
junioratului I, iar la seniorat 
mai rămîn să activeze doar 
cîțiva dintr-o întreagă gene
rație de atleți. De ce atitea 
începuturi fără finalitate ?

Condițiile materiale excelen
te oferite, munca și timpul a- 
tîtor antrenori și profesori de 
educație fizică irosite în zadar, 
performanțele 
tîta timp care 
plinesc prin 
drum a atîtor 
s-au pus atîtea speranțe, 
clamă o analiză amănunțită a 
acestei situații din partea fe
derației de specialitate.

Trebuie revăzut calendarul 
competițional din ultimii ani, 
deosebit de sărac în competiții

așteptate de a- 
nu se mai îm- 
rămînerea pe 
juniori în care 

re-

pentru seniori, și mai ales, lip
sit în general de competiții în 
afara Bucureștiului. Lipsa me
ciurilor între cluburile din 
provincie și București, care să 
devină tradiționale și o mulți
me de alte forme competițio- 
nale pot îmbunătăți acea
stă situație. De asemenea, 
trebuie înlăturat „sistemul“ 
de a avea numărul de 
atleți necesar unei norme de 
antrenor, fără ca atleții să fie 
urmăriți în decursul anilor. 
Altfel componența acestei 
grupe se schimbă aproape în 
totalitate într-un an-doi, an
trenorul avînd numărul regle
mentar de elevi, cu toate că 
practic munca investită de el 
în anii precedenți nu dă roa
de.

Nu trebuie înlăturată acti
vitatea atletică de valoare me
die, care dă seva necesară 
marilor performanțe, care cree
ază tradiția și formează cadrul 
de concurs necesar întrecerilor 
atletice generatoare de perfor
manțe înalte. Altfel sîntem 
tentați să cultivăm atletismul 
în seră, care se depărtează de 
ceea ce este necesar să devină 
activitate atletică în mișcarea 
noastră sportivă. Activitatea 
atletică are nevoie de stadioa
ne pline de concurenți și de 
spectatori și pentru aceasta 
trebuie creată această tradiție 
prin angrenarea Ia o activitate 
continuă, sistematică, a unui 
număr cît mai mare de atleți.

Federația română de atle
tism și comisiile locale de at
letism (fiindcă această situație 
nu este specifică doar Bucure
știului) trebuie să analizeze cu 
răbdare și competență acest 
aspect al activității atletice 
fiindcă altfel se vor risipi în 
continuare energie și bani, fă
ră ca rezultatele așteptate de 
ani și ani să se ivească.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Ü ® JbÄ ...•»Oh

Dr idea ratează din nou. De astă dată singur cu portarul
Foto: V. RANGA

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Graficul ascendent al succeselor

Păreri despre finala
Campionatului 

mondial de fotbal

peceri acordă permanent, timp de 24 de ore, asistența tehnică în toate schimburile. Acest colectiv cuprindă ingineri și tehnicieni din secții și fabrici și cîte un specialist din conducerea combinatului (director, inginer șef, inginer șef adjunct, șefi de serviciu).Prezența dispecerilor în toate schimburile a fost „cheia“ care a deschis drumul ritmicității în toate fabricile. De peste două luni de zile schimburile II și III lucrează cu același randament ca și schimbul I. întrecerea socialistă pulsează acum, cu aceeași intensitate, în toate minutele și orele combinatului. Iată izvorul din care își trag seva, în principal, rezultatele de care aminteam mai înainte.

Semne

Selecționata

de întrebare

divizionară —
Cagliari (Italia) 

(2-1)

o

pe Stabholtz. La dublu au cîș- 
Furman și Davidman cu 3—1.O Echipa de baschet Dlnamo 

București a repurtat cea de-a treia 
victorie consecutivă din cadrul 
turneului interna/ional masculin de 
la Pekin. Baschetbaliștil dingmo- 
viști au învins cu scorul de 731—68 
(32—38) echipa Gwardia Varșovia, 
lăsînd o frumoasă impresie celor 
peste 15 000 de spectatori.

• Astă-seară, de la orele 19, sala 
clubului Grivița Roșie (calea Gri vi
lei 395) va găzdui o reuniune de 
box amicală. Cu acest prilej vor 
evolua o serie de tineri pugiliști 
de la Rapid, Progresul, Semânâ- 
toarea, I.C.F., Grivija Roșie și 
Constructorul.

6—2 
tigat

• Sîmbătă și duminică, sala Dl
namo va găzdui întîlnirea interna
țională de floretă dintre echipele 
reprezentative masculine șl femi
nine ale României și Poloniei., Șîm- 
bătă, de la ora 18, au loc între
cerile individuale, iar duminică de 
la ora 16,30 cele pe echipe.

o Tenismenii români, Popovici 
și Bosch și-au încheiat turneul în
treprins în Izrael, înlîlnind ia Tel 
Aviv echipa acestei țări. Jocurile 
disputate după sistemul „Cupei 
Davis” au luat sfîrșit cil scoruLde 
3—1 In favoarea jucătorilor ft-gr 
mâni. Popovici a cîștigat inccinrr- 
le cu Davidman și Shațem, 
Bosch |-a învins

treabă pînă la capăt. într-o zi, după terminarea schimbului, au fost invitați în sala fabricii de mobilă toți tinerii care aveau întîrzieri și absențe da la program. Inginerul Dumitru Neguț, șeful fabricii, a prezentat un calcul. El a demonstrat că datorită absențelor nemotivate producția fabricii este diminuată lunar cu circa 500—1 000 de scaune. Celor de față li s-a cerut apoi să explice de ce au absentat și să-și calculeze singuri numărul de scaune care nu s-a produs din cauza lor. Tinerii care pînă aici obișnuiau să spună „ce contează absența mea în- tro- zi“ erau puși acum in situația să mediteze cu toată răspunderea asupra faptelor lor. Această discuție publică, desfășurată sub forma unei autoanalize, a avut un puternic ecou educativ. Fabrica de mobilă a recuperat minusul de producție pe care-1 avea la un moment dat și acum deține cel mai mic număr de absențe nemotivate pe combinat.încheiem „jurnalul de bord“ al întrecerii cu o ultimă secvență pe care o intitulăm:
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I plămădit din metal primele duze pentru mașinile de încleiat, reductorul la mașina de
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2) Inteligența inovatoare 
în acțiuneZEZE MOREIRA — unul dintre antrenorii brazilieni — a dat un răspuns prompt specialiștilor europeni care au afirmat că „selecționata Braziliei din 1966 nu va avea nici forța, nici strălucirea e- chipei de acum patru ani“ :— Vom reuși o selecționare mai judicioasă decît aceea din Chile, a spus el. Echipa noastră va fi excepțional de bine pregătită, deoarece a- preciem că întîlnirile din Anglia vor fi dificile. Personal, sper și contez pe al treilea titlu consecutiv.

Agregatele și utilajele combinatului sînt complexe. Ele au nevoie, după al 6-lea an de producție, de piese de schimb. Procurarea lor cere uneori timp mai îndelungat și fonduri suplimentare. Doi comuniști — maistrul Pavel Faur și lăcătușul Petre Morea — împreună cu tinerii din atelierul mecanic, și-au asumat răspunderea de a confecționa aici o serie de piese de schimb. Ei au cercetat atent fiecare reper, l-au reproiectat. Și tot ei, îmbinînd munca de cercetare cu cea de execuție — au

4) „Repuneți în drepturi 
o inițiativă bună“

noștri n-au reușit să 
le rezolve. Tactic n-am 
reușit să rezolvăm ni
mic.

CRISTIAN MANTU: 
Echipa noastră a abor
dat jocul cu prea pu
tină seriozitate, s-a 
descurcat cu dificulta
te în fața unei echipe 
care aplică clasicul 
sistem de apărare cu 
„libero”, multe acți
uni rămînînd nevalori
ficate de înaintașii 
noștri centrali.

IOAN CHIRILĂ : E 
plăcut să constati că 
echipa națională capă
tă un nou jucător : Mo
canu. Consider că jo
cul de ansamblu al e- 
chipei suferă de pe 
urma faptului că jucă
torii nu au aceeași 
formă.

ION BĂIEȘU : Mi 
se pare că introduce
rea lui Dridea în echi
pă a fost o glumă. A- 
cest jucător nu-și gă
sește locui In repre
zentativa țării.

FĂNUȘ
Mi-a 
mult Pircălab. 
fost mediocru 
ultimele 15

O concluzie 
jocul selecționatei n-a 
.corespuns. Să fin doar 
un „accident" ?

In deschiderea cu
plajului Internațional 
de pe stadionul Repu
blicii au evoluat, iert, 
echipele Progresul- 
București, lidera seriei 
întli a categoriei B și 
Dunav Russe din cam
pionatul primei cate
gorii a R. P. Bulgaria. 
Oaspeții au Învins pe 
rfierit cu 3—1.

Despre ce este vorba ?Acum doi sau trei ani — explicația am primit-o de la tinerii din fabrica de placaj — în fața fabricii se afla un panou mare, închis cu geam, intitulat : „Verificați-vă săptă- mînal cunoștințele profesionale". O comisie pe combinat — formată din ingineri și tehnicieni — alcătuia pentru fiecare fabrică un număr de întrebări legate de specificul procesului de producție al unității respective. Sub lista de întrebări se afișa o bibliografie obligatorie. Tinerii studiau cărțile recomandate, își alcătuiau răspunsurile și le depuneau în „cutia poștală“ a panoului. Cele mai bune erau publicate și popularizate la stația de radioamplificare. Inițiativa aceasta era, indiscutabil, o formă atractivă și permanentă de perfecționare a cunoștințelor profesionale. Din cine știe ce motive s-a renunțat la ea și astfel a fost pierdută pe drum. Tovarăși din conducerea combinatului și a comitetului ,în drepturi această inițiativă bună !

le-am făcut noi, ci ita
lienii ca și cînd ei ar 
ii urmărit acest lucru. 
Echipa noastră n-a a- 
rătat decît in rare mo
mente o tactică de 
joc. Singurul comparti
ment mai bun a fost a- 
pararea : Mocanu a 
avut o evoluție meri
torie, Hălmăgeanu și 
Dan in nota lor obiș
nuită, Popa însă a fost 
o pradă ușoară pentru 
Riva, extrema stingă 
a echipei italiene, un 
jucător de clasă.

Jocul oaspeților a 
plăcut mult publicului. 
El au furnizat un spec
tacol agreabil datorită 
stilului modern de joc, 
cu o tactică și o orien
tare In teren bine qin- 
dită, cu individualități 
de valoare. Jucătorii 
sardiniei au o mare 
viteză, suplețe, precum 
și fantezie în joc.

La masa presei erau 
prezenfi numeroși cro
nicari 
le-am 
păreri 
meci.

EFTIM1E IONESCU t 
Echipa noastră n-a fă
cut jocul pe care l-a 
prestat cu echipa Bu
dapestei : joc de miș
care și de combinații 
între atacanții centrali 
și mijlocași, pe care-1 
cerea apărarea italia
nă cu acel clasic ,,ca- 
tenâcclo". Aglomerînd 
mijlocul terenului itali
enii au pus probleme 
foarte grele de demar- 
caj pe care jucătorii

Jocul de antrena
ment al reprezentati
vei noastre (în cadrul 
pregătirii pentru întîl- 
nirea amicală de la 
Budapesta), în compa
nia echipei italiene 
Cagliari, ocupanta lo
cului 9 în clasament, 
n-a corespuns. A tosl 
destul de departe de 
ceea ce ar ii vrut ze
cile de mii de specta
tori. Rezultatul de 2—1 
In favoarea noastră 
nu-i în măsură să ne 
liniștească. Primul gol 
n-aie un autor virtuos 
ci e rezultatul unei 
greșeli a apărării itali
ene. Și dacă scorul a 
fost deschis de Dridea, 
nu ne scutește cu ni
mic să afirmăm că ieri, 
el a fost cel mai slab 
jucător de pe teren. 
E drept că, uneori, 
spre ambele por/i s-au 
pornit ac/iuni ceva 
mai antrenante care au 
încălzit tribunele însă 
nu putem să ne decla
răm mulțumiți de jo
cul mediocru făcut de 
echipa care cu puțin 
timp în urmă a învins 
puternica reprezentati
vă a Budapestei. Înțe
legem,. că un merii de 
antrenament uj^năreșle 
anumite scopuri de o- 
mogenizare a 
de încercare 
tactici de joc 
și' că nu 
meargă 
formulă 
mai multe. Dar sîntem 
nevoi (I să constatăm' 

Încercările

PELE :— în Suedia, Brazilia a cîștigat pentru prima oară campionatul mondial ; în Chile, Brazilia a cîștigat pentru a doua oară campionatul mondial ; în Anglia, îl va cîștiga pentru a treia oară !
JAO HAVELANGE, — președintele Confederației sport din Brazilia :— Mergem la Londra cîștigăm ! este prevăzută în noastre !

GARRINCHA :— Brazilia are 99 la sută șanse în obținerea titlului suprem. Cele mai periculoase adversare mi se par — pentru noi — Italia și Ungaria. De asemenea, Bulgaria s-ar putea să ne creeze unele dificultăți în preliminarii. Anglia însă, nu are prima șansă. Jucătorii englezi a- leargă mult, fac mari eforturi, dar nu știu să finalizeze I
CORIERE DELLO SPORT — 
ITALIA :„Anglia este o mare favorită a Cupei Julles Rimet 1966“.
ALF RAMSEY — antrenorul naționalei engleze :— Anglia sau Brazilia cîștiga titlul I
HELENIO HERRERA antrenorul lui „Internazionale“ Milano :— Noi ne apărăm șansele șl sperăm să nu-i deziluzionăm pe „tifosii“ fotbalului italian.
DANNY BLANCHFLOWER — celebrul fotbalist, actualmente cronicar sportiv la „Sunday Express“ — Anglia.— Să nu uităm că întrecerea se desfășoară în Anglia. Știm cu toții ce mult contează avantajul terenului la fotbal. Dacă răsfoim agenda campionatelor vom vedea că la ultimele ediții, echipe mai modeste decît Anglia s-au calificat în finală : Suedia în 1958 șl Cehoslovacia în 1962. Specialiștii englezi spun că Anglia are 80 la sută din șanse. Dacă echipa va avea și puțin noroc, nu-i poate scăpa prilejul să ajungă în posesia mult rîvnitului trofeu.

desăînfrîngerea nu calculele

geluit, pompa de înaltă presiune necesară unei instalații de la fabrica de placaj etc. Inițiativa lor a adus combinatului un cîștig mare de timp care s-a transformat în mai multe produse și o însemnată economie de bani.
3) „Pedagogia muncii“Fabrica de mobilă deținea un record care nu-i făcea deloc cinste. De aici lipseau nemotivat de la lucru, în fiecare lună, cei mai mulți muncitori. în rîndul celor certați cu disciplina muncii se aflau și o parte din tineri. Organizația U.T.C. și maiștrii au încercat prin discuții individuale să pună lucrurile la punct. Pentru unii discuțiile au fost suficiente, pentru alții nu. Comitetul U. T. C. pe combinat și-a propus atunci să facă o

NEAGU : 
plăcut cel mai 

Jocul a 
pînă In 
minute.

comunei:
sportivi. Cîtorva 

solicitat unele 
despre acest

U.T.C., repuneți
___  do

italianul 
campionul 
cu ^4—6,

In turneul international 
de la Neapole,tenis

Pastore l-a învins pe 
României, Ion Tiriac. 
6—1, -.6—4.

• La Bremen (F. F. Germană), In 
prezenta a peste 35 000 de -spec
tatori, s-a desfășurat întîlnirea; In
ternațională amicală de fotbal din
tre reprezentativa R. F. Gelțnane 

'ți ^eî^efionata Budapestei. Viktoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
10 (0—0).

echipei, 
a unor 

difer île 
trebuie să 

pe o singură 
ci să Încerce

VASILE CÄBULEA

Dansați, vă rog". Dar ou

După două săptămîni din nou prin casele de cultură

»

vor

Fie ca această ușă să n-o mal vedem niciodată încuiată I
O. PLBGANpotot

și cluburile Capitalei

0 nouă etapă în zăgăzuirea Dunării
bătrînului Danubiu. Intre cele 
două capete de diguri mai ră
măseseră 10—12 metri. Apele 
năvălind ca pe o „poartă" își 
ridicau nivelul cu 2 metri, 
născînd o adevărată cascadă. 
In fiecare minut o basculantă 
de 10 tone descarcă mari 
blocuri de stîncă în șuvoiul de 
ape. In două schimburi se 
prăvălește aici o cantitate de 
piatră cît ar încăpea într-un 
tren cu 1 200 vagoane. Ai sen
zația că se înaintează, cuce- 
rindu-se teren milimetru cu 
milimetru. E prima mare bă
tălie a constructorilor cu Du
nărea. Inginerul Marin Po
pescu, secretar al comitetului 
U.T.C.-baraj, care dirijează 
furnicarul de mașini, își gă
sește totuși un minut și pen
tru noi.

„După calculele specialiști
lor baterea unei celule — a- 
ceste coloane de oțel înfipte 
în mijlocul Dunării — ar fi 
trebuit să dureze 24 de zile.

Echipajele celor două platfor
me autoplutitoare au scurtat 
acest termen cu 5—7 zile. Ast
fel, la acest moment unic pe 
Dunăre am fi asistat mult mai 
tîrziu. Ne străduim să fim și 
noi la înălțimea lor și să în
chidem batardoul înaintea cal
culelor. Este modestul nostru 
omagiu adus glorioasei ani
versări a Partidului".

Pentru ca forța apei să fie 
biruită, sute de oameni ince- 
pînd cu excavatoriștii din ca
rierele de piatră și pînă la 
cei ce dirijează basculantele, 
la descărcare, formează un, 
mecanism, perfect, dinamic, 
într-o necontenită mișcare. A- 
cedstă voință colectivă, hot.ă- 
rîrea și fermitatea lor, au în
scris în noaptea de 19 spre 20 
aprilie un nou succes : realizarea cu 30 de zile mai devreme decît era prevăzut în grafic a joncțiunii dintre digul amonte și batardoul celular 1

INVITA ȚII ȘI
Semnale recepționate

In urmă cu două săptămîni, între- 
bîndu-l pe tovarășul TOMA SOCRATE, 
directorul casei de cultură a Sfatului 
popular 16 Februarie dacă membrii 
comitetului raional U.T.C. participă la 
serile de dans ale tineretului, dacă se 
preocupă de distracțiile tinerilor, răs
punsul a sunat astfel:— Nu cred. în orice caz cu noi, cu conducerea casei de cultură, nu au discutat niciodată.

Vizitînd sîmbăta trecută casa de cul
tură a tineretului din raionul 16 Fe
bruarie ne-a întâmpinat cu adevărat o 
atmosferă tinerească. L-am întîlnit pe 
tovarășul GHIȚĂ CONSTANTIN, se
cretar al comitetului raional U.T.C. 
care venise să-și petreacă această seară 
printre tinerii din raion.— Seara de dans de astăzi — ne spune dînsul — este organizată de către casa de cultură în colaborare cu comitetul U.T.C. de la Uzinele „Semănătoarea“. Am înțeles din raidul publicat în „Scînteia tineretului“ că noi, activiștii U.T.C. trebuie să avem un rol mai activ în organizarea distracției tineretului. într-adevăr, faptele la care asistăm, atmosfera din această seară, cuvintele de mulțumire pe care mulți tineri le-au adresat organizatorilor sînt dovada unei concluzii temeinic însușită.

Tovarășul CĂRBUNARU ALEXAN
DRU, directorul Casei de cultură, ne 
spune că pe lingă orchestra de muzică 
ușoară și soliștii vocali ai casei de cul
tură, își dau concursul ca invitați și 
tineri din raion, cîntăreții Luigi Io- 
nescu și Sorina Dan. Notăm cu satis- 

| facție calitatea interpretativă a orches
trei, buna organizare de la bufet, de

cența și corectitudinea dansului. Iată, 
dar, că este deajuns o intervenție aten
tă pentru a face ca în același loc unde 
am găsit o atmosferă neprimitoare, ti
nerii să se distreze bine, să fie mulțu
miți.

Continuăm raidul pe vechiul traseu 
și la Casa de cultură a tineretului din 
raionul N. Bălcescu. Se simte o anu
mită înviorare, ușile sînt parcă, mai, 
larg deschise. Duminică seara au cîntaț 
pe estrada orchestrei soliști amatori, 
s-au desfășurat două concursuri — de 
rime și „recunoașteți interpretul ?“

Directorul, tovarășul ALEXANDRU 
BOȚEA, ne confirmă constatările :

— Am luat măsuri în privința lăr
girii și respectării programului. Doar 
momentele serii, adică ceea ce oferim 
în afară de dans, nu sînt încă la un 
nivel calitativ corespunzător cerințe
lor tineretului. De aceea cu sprijinul 
comitetului raional U.T.C. organizăm 
un colectiv de tineri din diferite între
prinderi care să alcătuiască un pro
gram bogat pentru serile distractive de 
la casa de cultură.

— In raidul trecut tinerii au făcut o 
remarcă despre programul învechit al 
orchestrei, despre calitatea reperto
riului.

— Pentru aceasta vom cere sprijinul 
comitetului raional pentru cultură și 
artă. (Este cazul să precizăm aici că, toate casele de cultură ale tineretului au nevoie de maj mult sprijin din partea acestei instituții culturale).

Continuăm discuția și la Comitetul 
raional N. Bălcescu al U.T.C. Tovară
șul secretar RADU DUMITRU ne spu
ne la rîndu-i, de data aceasta, cîteva 
lucruri îmbucurătoare.

— In luna aprilie vom analiza în 
cadrul biroului raional activitatea ca
sei de cultură a tineretului. Totodată, 
la începutul fiecărei săptămîni avem o 
întâlnire cu directorul casei de cultură 

a tineretului cu prilejul căreia facem 
un schimb de observații și propuneri 
cu privire la cele două seri distractive 
— sîmbăta și duminica. Cred că este o 
măsură^ operativă. La două săptămîni 
convocăm în același scop o discuție cu 
toți activiștii comitetului raional U.T.C.

— Pehtru eficacitatea acestei discu
ții iste necesar ca activiștii să’ pârti- 

■ cipe, la serile distractive ale tineretu
lui. Ce s-a stabilit în acest sens ? ■_ — S-a luat o măsură, dacă se poate 
spune așa: activiștii au sarcina plă
cută de a se distra în mijlocul tineri
lor, lucru care conferă, desigur, nume
roase avantaje. .

0 ușă închisă s-a deschis
Unul dintre primele capitole ale pa

ginii „Mai multe feluri de poftiți la 
dans" era ilustrat cu o fotografie care 
reprezenta imaginea unei uși închise. 
Sîmbătă 16 aprilie, la clubul Sfatului 
popular al raionului 23 August dceleași 
uși erau, de data aceasta, larg deschise. 

. Grupuri de tineri se grăbeau să intre 
în sala luminată sărbătorește. Un pa
nou mare așezat la intrare vestea că 
vă avea loc „o seară folclorică pentru 
tineret". A fost o acțiune nu. numai 
reușită, dar și total originală. După 
prezentarea făcută de un cercetător de 
la Institutul de etnografie și folclor a 
urnia't o seară folclorică. 300 tineri de 
la școlile din raion (Întreprinderea de 
mase plastice, întreprinderea „Progre
sul", Industria bumbacului B și altele) 
au dansat în seara aceea în ritmurile 
tonice, optimiste ale muzicii populare 
românești interpretate de taraful casei 
de cultură a Sfatului popular 23 Au
gust. In același timp peste 200 tineri 
spectatori au admirat și aplaudat cele 
36 dansuri inedite românești prezenta

te în cadrul serii folclorice. La reușita 
acestei interesante acțiuni a casei de 
cultură din raionul 23 August și-a adus 
contribuția și ambianța, realizată prin 
decorarea sălii cu exponate folclorice 
ceea ce i-a conferit un aspect nu nu
mai muzeistic, dar și sărbătoresc.

La plecare, organizatorii ne-au spus:
— Poftiți și mîine pe la noi... înce

putul de la orele cinci avem dans...

Vedeți, la asta nu ne-am 
gindit...
Din nou în raionul 23 August, în 

aceeași seară, la casa de cultură a ti
neretului. Păstrînd încă decorația ră
masă, de la carnavalul tineretului, ne-a 
întîmpinat cu aceeași indiferență a u- 
nui repaus total. (Căci nu putem să 
punem la socoteală repetiția celor cîțiva membri ai echipei de teatru, cople
șiți de singurătate în imensa sală a 
acestei frumoase și moderne case de 
cultură). Ca să ne consoleze, la intrarea 
în club, un afiș ținea să ne asigure că 
„mîine, 17 aprilie a.c. DANS“. Că du
minică se dansează aici e foarte bine. 
Dar ce fac tinerii din raion sîmbăta ? 
Unde pot ei dansa ? Poate la clubul 
Uzinelor „Republica". Aici întîlnim, ca și rîndul trecut, o sală plină cu... scau
ne goale. Ca și în urmă cu două săp- 

■ tămîni rula un film de la a cărui pre
mieră a trecut o lună de zile și care a 
fost văzut de tineri la vremea sa. In 
fața clubului :

Sîmbătă n-avem unde dansa — 
rie spune cu regret Harghel Marin, 
ftezor la Uzinele „23 August". La casa 
de cultură a tineretului se dansează 

numai duminica. Nu e bine, pentru că a doua zi sîntem obosiți.
— Ce să facem? Stăm și ne plicti

sim în holul clubului „Republica" — 
adaugă și Barbu Eugenia, salariată a 
unei întreprinderi din raion. Decît să 
mergem la sălile din centru care sînt 
nu numai departe dar și aglomerate, 
mai bine lipsă... De altfel trebuie să 
știți că la casa de cultură nu se mai 
țin de la o vreme nici joile tineretu
lui. Sau măcar dacă aici, la clubul 
„Republica", s-ar organiza acțiuni mai 
interesante : să ruleze filme în pre
mieră, să se organizeze simpozioane și 
întîlniri cu cineaști.

Privim holul elegant și spațios al 
clubului „Republica" și îi întrebăm pe 
tineri:

— Dar aici nu s-ar putea dansa ?
— Ba da, și încă foarte bine ț
— Nu se poate... intervine respon

sabilul stației de amplificare. N-avem 
bani pentru orchestră.

— De ce nu folosiți magnetofonul ? 
— i-am replicat noi.

Venind în sprijinul organizatorilor 
unor astfel de seri distractive, Casa 
creației populare a orașului București 
ar putea să realizeze mai multe pro
grame cu durata de 4—5 ore (pe bandă de magnetofon) care să cuprindă 
nu numai o riguroasă selecție de me
lodii, dar și scurte momente vesele, 
înregistrate — eventual — după cele 
mai bune spectacole de brigadă ale 
Capitalei. Cluburile, casele de cultură, 
n-ar avea altceva de făcut decît să co
pieze programele dorite, care ar urma 
să se schimbe periodic.

— Am auzit că la „Progresul" e 
dans. Nu mergeți acolo ? ne-a propus 
un tînăr. L-am însoțit și noi pe tînă- 
rul frezor Georgescu Anton de la 
U.M.F. și iată-ne în fața elegantei clă

diri a cantinei restaurant de la Între
prinderea Progresul.

In fața ușii, un grup numeros de ti
neri îi întreabă pe cei care intră: 
„N-aveți un bilet în plus". Și la dans 
se cer bilete în plus ?

Misterul ni-l lămuresc tinerii Mănes- 
cu Nicolae — lăcătuș la I.C.M.A., Mă- 
zălache Ion — strungar la 23 August, 
Epurescu Tudor — vopsitor la Filatira 
„Al. Sahia“, Ion Vasile — lăcătuș la 
Uzina de aparataj și alții.

—• Nu se vînd bilete la casă. S-au 
distribuit numai la salariați, dar sala 
este foarte încăpătoare, sînt sigur că ar 
mai fi loc pentru mulți tineri.

Tovarășul Panait Neagu, președin
tele sindicatului și Marinceanu Gh. ne 
spun că au luat măsura de a nu mal 
distribui bilete la intrare pentru a fi 
scutiți de surpriza unor oaspeți nedo
riți.

— Atunci de ce nu distribuiți bilete 
prin comitetele U.T.C. ale întreprinde
rilor din raion ?

— Vedeți, la asta nu ne-am gî.ndit I

!! fotografie în contradicție 
cu statistica

In București, numărul fetelor este 
aproximativ egal cu cel al băieților. 
Imaginea pe care ne-a oferit-o sala de 
dans de la întreprinderea „Progresul" 
—raionul 23 August — este însă în to

tală contradicție cu orice statistică. 
Cadranul ceasului de pe perete arăta 
orele 21,10. De-a lungul pereților, așezați visători pe scaune, numai băiet.i.



Conferirea unor

decorații

iugoslave și româneștiPreședintele R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, a conferit decorații iugoslave unui număr de personalități române.Au fost distinși cu Ordinul „Drapelul Iugoslaviei“ cu cordon, tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Gheorghe Rădules- cu, Leontin Sălăjan, Florian Dănălache, Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, Aurel Mălnă- șan.Distincții iugoslave au fost acordate și altor personalități din țara noastră.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a conferit Ordinul „Tudor Vla- dimirescu“ unui număr de personalități iugoslave.Cu Ordinul „Tudor Vladimi- rescu“, clasa I, au fost distinși tovarășii: Țvietin Miato- vici, Marko Nikezici, Aleksandar Grlicikov, Giurița Ioikici, Bogdan Țrnobrnia, Iakșa Pe- trici.Alte personalități iugoslave au fost distinse cu Ordinul „Tudor Vladimirescu“, clasa a Il-a, clasa a IlI-a și clasa IV-a. (Agerpres)
Vizita președintelui

losip Broz Tito
(Urmare din pag. I) pePaul Nicolau, ii călăuzește oaspeți In diverse secții, dîndu- le explicații amănunțite. El a- rată că, în cadrul policlinicii, se pot da 850 de consultații pe zi, iar In cadrul spitalului pot fi internați aproape 500 de bolnavi, care primesc îngrijire din partea unui personal sanitar competent, avlnd la dispoziție un aparataj medical perfecționat, O trăsătură specifică a spitalicesc' acestui așezămînt este specializarea sa în profilaxie, combaterea bolilor profesionale din mediul industrial petrochimic.După ce s-a întreținut cu personalul medical și cu bolnavi, președintele Tito a declarat că organizarea și înzestrarea spitalului, precum și îngrijirea acordată aici produc cele mai bune impresii.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre Combinatul chimic de la Borzești, unde oaspeții sînt așteptați In fața intrării de sute de oameni ai muncii, în întîmpinare au venit tovarășii Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Costache Sava, director general al combinatului. Un grup de tinere le oferă flori.Se vizitează expoziția cu produsele întreprinderii. Directorul general înfățișează dezvoltarea acestei importante unități a industriei noastre chimice, ară- tînd că în prezent în combinat se fabrică circa 50 de produse — cloro-sodice. fito-farmaceuti- ce, solvenți organici clorurati. mase plastice — care sînt livrate atît în țară, cît și în străinătate, cuitorilor lui, acest puternică creatoare priceperii vuțiile patriei, dînd viată politicii partidului de continuă înflorire a economiei naționale.Se vizitează apoi instalația de producere a policlorurii de vi- nil-suspensie, instalația de e- lectroliză cu catozi de mercur. Președintele Tito se Interesează de sursele de materie primă, organizarea fluxului tehnologic, procedeele tehnice folosite, primind explicații amănunțite. în camera de comandă a Instalației de electroliză, oaspetele scrie In cartea de onoare a combinatului: „Sîntem foarte entuziasmați de acest combinat, atît în ceea ce privește producția, lărgimea sortimentelor, cît și organizarea muncii. Doresc colectivului de muncă multe și mari succese".Celălalt obiectiv industrial vizitat este Combinatul de caii-,

și tratarea

Adevărată mîndrie a lo- de pe Valea Trotușu- combinat reprezintă o ilustrare a forței a poporului nostru, a cu care valorifică a-

ciuc sintetic și produse petrochimice. Oaspeții sînt întîmpl- nați de tovarăși din conducerea combinatului, de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Directorul general al combinatului, inginerul Petru Bunea, dă explicații asupra proceselor tehnologice și produselor ce se realizează aici. El arată că instalațiile întreprinderii produc anual zeci de mii de tone de „Carom" (cauciuc românesc), fenol, acetonă, polistiren, dintre care mari cantități sînt exportate în diferite țări. Președintele Tito a apreciat instalațiile, precum și sistemul de grupare a mai multor combinate care se completează reciproc.Oaspeții examinează amplele tablouri și pupitre de comandă automată ale instalațiilor. Tot ceea ce se petrece în interiorul instalațiilor — unele de mari înălțimi — este dirijat de la distanță, prin intermediul a peste 26 000 aparate de măsură, control și automatizare.Sînt vizitate apoi secția a'e coagulare și ambalare a cauciucului, camera de comandă a instalației de producere a poli- stirenului și instalația de fabricare a polistirenului expandat.în cartea de onoare a Combinatului de cauciuc sintetic, președintele Tito și soția au scris : „Sîntem foarte impresionați de tot ceea ce am văzut astăzi în acest bazin industrial. Considerăm că acest combinat are un înalt nivel tehnic. Din punctul de vedere al sortimentelor produse și al proporțiilor sale, combinatul prezintă o mare importanță în construcția socialismului în România prietenă. Urăm și pentru viitor multe succese în muncă".După vizitarea combinatului. Comitetul regional al P.C.R. și Sfatul popular al regiunii Bacău au oferit un dejun in cinstea solilor poporului iugoslav. Dejunul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie. Apoi, oaspeților li s-au în- mînat daruri.După-amiază oaspeții au plecat spre Brașov. La plecare, o mare mulțime de oameni ai muncii au salutat pe solii Iugoslaviei vecine și prietene.Prin toate așezările străbătute de coloana mașinilor oficiale, din Valea Oituzului, pînă în țara Bîrsei și Valea Timișului, de-a lungul unor regiuni pitorești, localnicii au făcut oaspeților o caldă manifestație de prietenie.In cursul serii, tovarășii losip Broz Tito și soția, împreună cu persoanele oficiale iugoslave și române, au sosit la Timiș.

In drumeție

Sărbătorirea acad. Aurei Beles
cu prilejul împlinirii vîrstei 

de 75 de ani

cimmiogmfi
LUNGI — cine-

GLOB
Soarta pieilor roșii

„Publicitatea care acoperă 
toate domeniile activității in 
Statele Unite, dă cu totul uită
rii soarta a 400 000 de oameni 
care luptă, în primul rind, pen
tru a ocupa un loc în societa
tea americană. Este vorba de 
primii locuitori ai Americil — 
„indienii“ — nota recent săptă- 
minalul vest-german „WOR- 
WARTS

Ședința omagială care s-a desfășurat miercuri la amiază în aula Academiei a fost consacrată sărbătoririi acad. Aurel Beleș, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani.Au participat academicieni, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale și departamentale, membri ai corpului didactic din învățămîntul superior, stu- denți.Ședința a fost deschisă de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei. Au luat cuvîntul Jean Livescu, membru corespondent al A- cademiei, adjunct al ministrului învățămîntului, Mircea Popescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, Constantin Dinculescu, Cristea

Mateescu, Radu Voinea, membri corespondenți ai Academiei, profesorii universitari Panait Mazilu, Alexandru Ne- goiță și Anton Sosan. Vorbitorii au arătat că academicianul Aurel Beleș, inginer constructor cu vastă experiență, și-a pus talentul și cunoștințele în slujba înfloririi patriei. El a contribuit la rezolvarea multor probleme ridicate de marile noastre construcții industriale. Numele sărbătoritului este legat de pregătirea a numeroase promoții de ingineri constructori ca și de aportul lui valoros în domeniul mecanicii solidelor.In încheiere, acad. Aurel Beleș a mulțumit călduros pentru atenția acordată.(Agerpres)
Premiera noului film românesc

9 9 Haiducii“
Cinematograful Patria din Capi

tală a găzduit miercuri seara spec
tacolul de premieră cu filmul ro
mânesc ,,Haiducii". Noua produc
ție a Studioului „București” a fost 
realizată de regizorul Dinu Cocea, 
după scenariul scris de Eugen Bar- 
bu, Nicolae Mihail și Mihai Opriș. 
Imaginea aparține operatorului 
George Voicu.

La spectacol 
piliu Macovei, 
tetului de Stat 
Artă, miniștrii, 
cultură, 
acest prilej, Eugen Mandrie, direc
torul Studioului „București", a pre
zentat spectatorilor pe principalii 
realizatori și interpreti ai filmului. 

(Agerpres)

au participat Pom- 
președintele Corni

si 
Si 

Cu

pentru Cultură 
oameni de artă 

un numeros public.

CORĂBIILE 
mascop

rulează 
13; 16; 
iești 
15,30; 18,15; 20,45), 
(orele 9,30; 12,15; 15; 
20,30), Modern (orele 
11; 13,30; 16; 18,45;

NU PLÎNGE PETER — 
mascop

rulează la Republica 
9,15; 11,30; 13,45; 16).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Luceafărul (orele 
10; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45). In completare, Cu 
acul și ața Rahova (orele 
13,30; 18; 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ 
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). In completare, Ora
șul care iubește. Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). în completare, 
Cabinetul de stampe.

HAI, FRANȚA
rulează la Festival (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). în completare, Cabine
tul de stampe. Excelsior (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18;
20), în completare. Orizont 
științific nr. 1. Melodia (o- 
rele 9,30 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Victoria (orele 10; 
12: 14; 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele 10,30; 16;
18,15; 20,30). în completare 
Tîrguri și iarmaroace.

LUMINA VERDE — cinemas
cop

la Patria (orele 10; 
18,45; 21,15), " 

(orele 9,30;
Bucu- 
12,15; 
Tomis 
17,45;
8,30; 

21,15). 
cine

(orele

Și lată că soarta „pieilor roșii,“ a populației băștinașe ce a stăpînit uriașele întinderi de pămînt de pe actualul teritoriu al S.U.A., a început să preocupe ziarele americane. Motivul acestei atenții îl constituie știrea demisiei lui Philleo Nash, numit de de- H functul președinte Kennedy în postul de director al „Biroului pentru problemele indienilor“ dependent de Ministerul de Interne al S.U.A.„Biografia indianului american este scurtă — sublinia, într-un articol redacțional, ziarul „NEW YORK HERALD TRIBUNE“. Ea poa
te fi rezumată în nu
mai patru puncte — 
de obicei, el nu are 
posibilitatea să gă
sească o slujbă, are 
cinci guri de hrănit 
cu un venit anual de 
numai 1500 dolari, 
familia sa trăiește în-

tr-o locuință cu to
tul improprie, moare 
la vîrsta de 43 de 
ani“.O anchetă întreprinsă de „Biroul pentru problemele indienilor“ în rîndn- rile celor 400 000 de locuitori ai rezervațiilor existente în 25 de state ale S.U.A. a dezvăluit că 52 la sută dintre indienii capabili de muncă sînt șomeri, 90 la sută din familiile lor trăiesc în locuințe insalubre, durata medie a învățămîntului este de cinci ani. „Sărăcia acestei 
populații — a subliniat „NEW YORK HERALD TRIBUNE“ 
— este cea mai cum
plită dintre toate 
grupurile care tră
iesc în țară“.Demisia lui Nash este interpretată ca avînd o legătura directă cu eșecul planurilor guvernului federal de îmbunătățire a soartei indi-

enilor din rezervații. „Nu ne-am îndeplinit niciodată promisiunile făcute față de ei“ —• a declarat Nash cu amărăciune cînd și-a părăsit biroul din Washington. „Programele noastre au fost bine elaborate. Dar există o lipsă cumplită de fonduri“.Ziarele americane relatează că în sud- vestul țării, populația din tribul Apaches suferă de trahomă într-un procent a- larmant. Nu a fost rezolvată nici problema învățămîntului elementar pentru copiii indienilor, pentru un număr de peste 5 000 elevi ne- existînd săli de cursuri. în ultimii ani, cu fondurile statului, au fost construite 1 500 de locuințe dar, potrivit statisticilor oficiale, sînt necesare cel puțin 60 000. Situația este la fel de grea și în ce privește dezvoltarea economică a rezervațiilor, pentru care sînt alocate numai 17 la sută din fonduri. După cum a declarat Nash, în prezent aici există 65 de mici întreprinderi și ateliere care furnizează de lucru unui număr de1 500 muncitori. To-

talul forței de muncă a indienilor americani se ridică însă la 100 000 de oameniîn cercurile politice de la Washington se recunoaște că Robert L. Bennett, care a primit sarcina să-l înlocuiască pe Nash, are de făcut față unor sarcini deosebit de grele. Aceasta în- trucît, după cum a subliniat „VORWÄRTS“, „rezerva
țiile indienilor nu 
sînt singurele regiuni 
slab dezvoltate ale 
S.U.A., care, lansea
ză, Ia rîndul lor. a- 
pelurî pentru indus
trializare“.Indienii americani continuă astfel să ră- mînă un popor uitat. Dar, în ultima vreme, ei au început să-și facă auzit glasul, cerînd o intervenție energică a guvernului pentru îmbunătățirea soartei lor. Aceasta întrucît, după cum a arătat săptămînalul vest- german, „pentru in
dienii Sioux, Chi
ppewas, Navajos, este 
o problemă de «a fi 
sau a nu fi» asigura
rea unui loc în socie
tatea americană".

P. NICOARÄ

• In aula „Mihail Emines- cu“ a Universității,, Al. I. Cuza“ din Iași a avut loc miercuri un simpozion consacrat comemorării a 80 de ani de la nașterea poetului George To- pîrceanu. Cu acest prilej au luat cuvîntul prof. univ. Constantin Ciopraga, prof. univ- N. I. Popa și Aurel Leon, redactor al revistei „Cronica“, care au evocat personalitatea poetului.• La Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România s-a 
deschis miercuri la amiază o

expoziție de tapiserii 
mande din secolele
XVII și XVIII, aflate în pa
trimoniul muzeului. Piesele 
expuse au fost țesute în cele
brele manufacturi din Bru
xelles, Quadenaarde și Lille. 
Expoziția mai cuprinde nu
meroase piese de faianță, lu
crate în atelierele orășelului 
olandez Delft, renumit centru 
ceramic în secolele XVII și
XVIII și gravuri din epoca 
respectivă.

fla- 
XVI,

(Agerpres)

PSEUDO INVITA ȚII
Unii dintre ei discută, rid, mai spun 
cîte o glumă dar se vede de la o poștă 
că nu se simt deloc bine numai în 
compania unei sticle cu bere.

— De cînd cîntă orchestra ? îl între
băm pe tînărul muncitor Gheorghe Ion 
de la Fabrica „Progresul".

— De mai bine de o oră...
— Ai dansat pînă acum ?
Băiatul surîde încurcat:
— Cu cine ? nu vedeți că 

fete ?
Privim ringul pentru dans: 

rechi 1
— De ce nu sînt și fete la

nu sînt

trei pe-

această 
seară de dans. De altfel, în anul acesta 
ganizatori.

— Or să mai vină... Cînd or ieși fe
tele noastre din schimbul doi...

Iată însă ce spune tînăra rihtuitoare 
Gălățeanu Maria :

—• Cred că n-au știut că în această 
seară e dans. De este pentru prima 
nizează o asemenea acțiune.

altfel, în anul ăsta 
oară cînd se orga-

la pumni lăudat...“ astă— Unde mergeți să dansați 
seară ?

La această întrebare, adresată 
diferite

Politeh-
Teatru,

mai
multor studenți din institute
— Universitate, Arhitectură, 
nică, Construcții, Medicină,
Conservator — am primit răspunsuri 
mai puțin diferite :

— La Drept...— La club, la Universitate...— La „303“...

Intr-adevăr, sîmbătă seara, studenții 
din aproape toate institutele erau a- 
trași parcă de un magnet către reuniu
nile de la Facultatea de drept, clubul 
Universității și căminul nr. 1 („303")
al Institutului politehnic. Explicația : 
frumusețea serilor de dans organizate 
în aceste trei locuri a devenit de 
tradițională.

De ce însă alte săli de dans 
ocolite de studenți ? Iată cîteva 
— semnificative — 
desprinde răspunsul 
bare...

...„Nu știți unde 
seară ?“. In cantina 
dențesc „Grozăvești" întrebarea se re
petă ca un leit-motiv. Dar nimeni nu 
știe să răspundă la ea. Intr-un cămin 
studențesc cu 2 500 de locatari nu exis
tă nici măcar un singur afiș care să 
anunțe manifestările cultural-distrac
tive de sîmbătă seara. Și, firește, stu
denții se îndreaptă către locurile unde 
de obicei se organizează dans : 
Drept, clubul Universității.

...La Filologie — o plîngere. 
un afiș mare anunță: „Seară de 
înăuntru peste 50 de studenți urmăresc 
programul la televizor. Tovarășul ad
ministrator, Stelian Georgescu, ne 
spune :

—• Trebuia să vină cineva de la Aso
ciație cu un magnetofon. Dar n-a ve
nit, așa că am suspendat dansul.

La Petrol, de asemenea, dansul s-a 
suspendat. Tovarășul George Scripca- 
riu, președintele Consiliului U.A.S. din 
institut ne oferă o explicație : „Ce era 
să facem ?! N-au venit decît vreo 50

din care se 
la această

acum

sînt 
fapte 
poate 
între-

astăse dansează 
Complexului stu-

Afară 
dans".

DC toate

rulează la Central (orele 10; 
12; 14,30; 16.30; 18.30;
20,30). în completare, Acolo 
unde Carpatii întîlnesc Du
nărea.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN

rulează la Lumina (orele 10: 
12; 14; 16; 18,15; 20.30) în 
completare l.enin în Samara.

REGINA CÎNTECELOR
rulează la Union
15,30: 18; 20.45).

STEAUA BALETULUI
rulează la Doina
11,30; 13,45; 16;

(orele

de studenți“. ...O rezolvare cel puțin 
cu haz. Proverbul: „La pomul lău
dat“... este continuat mai departe. Di
mineața, în „Viața studențească", citim 
o declarație a tovarășei Rodica Pave- 
lescu — directoarea clubului I.M.F.: 
„Am luat hotărîrea să invităm la ref- 
niunile noastre ți studenți din alte in
stitute". Seara, la intrarea în club, 
studenții altor institute erau însă 
opriți: „Ordin nou — spunea portarul 
— nu mai aveți voie". Deși sala de 
dans era aproape goală. Tovarășa Ro
dica Pavelescu ne-a explicat că noua 
măsură se datorește faptului că... stu
denții altor institute provoacă scandal. 
Am vrut să cerem și părerea unor 
tovarăși din comitetul U.T.C. sau din 
Consiliul U.A.S. Probabil însă că se 
distrau în altă parte. In orice caz. la 
club organizarea programului de dans 
a fost lăsată numai pe seama tovară
șei directoare.

In încheiere, o promisiune. Tovarășul 
Nicolae Ierimie, președintele Consiliu
lui U.A.S. din Centrul universitar Bucu
rești ne spune că s-au analizat toate 
posibilitățile privind extinderea spațiu
lui de dans și organizarea unor 
cultural-distractive plăcute. Cu 
prilej s-a hotărît să amenajăm
platouri pentru dans — unul în curtea 
căminului „303“ (pentru 3 000 de stu
denți) și altul în parcul Facultății de 
medicină generală (pentru 2 000 de stu
denți).

Iată promisiuni valoroase. Pe cînd 
însă realizarea lor ?

seri 
acest 
două

VICTOR CONSTANTINESCU 
ION MARCOVICI 

ATANASIE TOMA 
ADRIAN VASILESCU

(orele 
18,15; 

20,30), Program pentru copii 
ora 10.

LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ NR. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI — BALETUL 
NEGRU DIN SENEGAL — 
CARTIERE NOI ÎN BUCU
REȘTI

rulează la 
Ie 10—21

LA PORȚILE 
— cinemascop 

rulează la 
18,15; 20,30). în completare, 
Un bloc neobișnuit. Arta 
(orele 10; 12,30: 15; 17,30;
20). în completare Cocenel.

WINNETOU — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Dacia (orele 9 — 
13,30 — In continuare;
16,30; 20,15).

WINNETOU — cinemascop — 
seria I

rulează la Flacăra (orele 10; 
15,30; 18; 20,30), în comple
tare. Cu acul și ata.

WINNETOU — cinemascop — 
(seria a Il-a).

rulează Ia Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30). în completare, Vizita 
conducătorilor de partid și 
de stat in regiunea Crișana 

RASCOALA — cinemascop 
rulează la Buzești (orele 15: 
17,45; 20,30), Gloria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45). 
în competare, T«ra Hațegu
lui

TRANZIT
rulează la Crîngasl (orele 
15,45; 18; 20,15;).

FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15; 16; 18.15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
ruleaZă la Bucegi (orele 
12,30; 15,30; 18: 20,30). 
completare, Energia,

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

TOM JONES
rulează Ia Vitan (orele 
15,30; 18,15; 20,45).

DIVORȚ ITALIAN
rulează la Munca (orele 
10,30; 15,30; 18: 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII! 
rulează la Aurora (orele 10;
12,30; 15; 17,45; 20,30). în 
completare, Orizont științi
fic nr. 1, Flamura (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). în 
completare. Cabinetul de 
stampe.

PROCESUL ALB
rulează la Cosmos 
15; 17,30; 20).

DULCEA PASĂRE A 
REȚII

rulează la Moșilor 
15,30; 18; 20,30)

ARȘIȚA— cinemascop
. rulează la Cosmos ____

15,30; 17,45; 20). în comple
tare, Un costum da scafan
dru deasupra planetei

Timpuri Noi (ore- 
în continuare).
PĂMÎNTULUI

Giulești (orele 16»

10; 
în

li I

11 »

(orele

TINE-

(orele

(orele

u cîte mii sau zeci de mii de ani In urmă s-a născut, 
la oameni, necesitatea stringentă de a măsura și cîntfl- 
ri ? Evident nimeni n-a putut... măsura cu exactitate a- 
ceastă distan/ă de timp. Totuși, cîntărindu-se cu aten
ție datele cunoscute in acest domeniu, s-a ajuns la 
concluzia că unități de măsură au existat... din cele mai 
vechi timpuri.

Dar, ce fel de unități î Pe ce se bazau acestea I Cele 
mai multe dintre ele erau părți ale corpului omenesc :

palma, piciorul, degetul, cotul... Ele erau, deci, diferite, de la tară la 
tară, de la regiune la regiune și chiar de la oraș la oraș.

Fixarea unui etalon era la discreția absolută a stăpînitorului. In 
Franța, de pildă, putere de lege (ca etalon) avea... piciorul regelui. 
La 1668, după ce acest picior a fost măsurat, s-a confecționat, după 
el, o bară de fier care, expusă într-un anume loc, constituia singura 
unitate de măsură legală (pe lingă care, insă, funcționau, pe plan 
local, multe altele). Binecunoscutul yard englez nu reprezintă altceva 
decît lungimea... săbiei lui Henri 1 (secolul al XII-lea) ș.a.m.d. De aici 
dificultăți foarte mari în domeniul schimbului de mărfuri.

Dar, pe măsură ce acest schimb, ca urmare a progresului tehnic și 
social, dobîndea amploare, se simțea tot mai mult nevoia unui etalon 
științific, larg recunoscut. Acest etalon a fost stabilit de revoluționarii 
irancezi de la 1789 : metrul. Introdus în Franța în 1790, metrul (și sis
temul căruia i-a dat naștere — sistemul metric) reprezintă un ele
ment revoluționar prin excelentă. Căci, spre deosebire de vechile 
măsuri, stabilite arbitrar și nu o dată pe criterii absurde, noua uni
tate de măsură se definește ca o unitate natural—universală, care re

prezintă a patru- 
zecea milioana 
parte din meridia
nul terestru. Sis
temul metric este 
bazat pe numero- 
tația matematică, 
numerotatie care 
este zecimală. Și, 
întrucît noi nu
mărăm și socotim 
cu ajutorul a 10 
cifre, era normal 
ca lungimile, gre
utățile și volume
le să fie puse, de 
asemenea, pe ba
ză zecimală.

In luptă cu „pi
ciorul regal' me
trul iese învingă
tor în 1837. De aici 

triumfal, expediția sa 
—----- sau Alexandru Ma-

cedon apar ca opere de diletant. Rind pe rînd, numeroase țări îl adop
tă. Oiicializîndu-1 în 1864, România se înscrie printre primele țări din 
lume care au aderat la noul sistem (înaintea Germaniei, Elveției, 
Rusiei, Cehoslovaciei ele.). în decurs de 200 de ani, sistemul metric 
a cucerit trei sferturi din globul pămîntesc.

Ce reprezintă sfertul „nesupus" ? Lumea yardului. Anglia (și 
unele din teritoriile sale), Australia, S.U.A., au continuat să măsoare 
cu uncia galonul, mila, etc., pînă în zilele noastre. Cu greutăți din 
ce în ce mai mari, însă. Iată de ce în ultimul deceniu în însăși cita
delele „săbiei regale', ale yardului, s-au auzit tot mai multe voci în 
favoarea trecerii la sistemul zecimal (metric) de măsurători și, cores
punzător, la un sistem monetar zecimal. După dezbateri care au durat 
mal bine de zece ani, Anglia, in sfîrșit, a capitulat (cam în același 
timp cu Australia). Printr-o holărlre a guvernului laburist (aprobată 
de Camera Comunelor), Anglia va trece, începînd chiar din acest an, 
la sistemul metric. Totodată, sistemul zecimal va pătrunde și în do
meniul monetar. Lira, care se divide astăzi în 20 de șilingi de cîte 12 
pence fiecare — spre desperarea străinilor —, va intra pe drumul cel 
drept: ea va avea, simplu, 100 de unități divizionare (numele aces
tora n-a fost încă stabilit).

Ca orice transformare de anvergură, introducerea noului sistem cere 
și anumite sacrificii, cheltuieli destul de însemnate. Acestea sînt ne
cesare întrucît vor trebui să fie transformate sau înlocuite aproape 
400.000 de mașini de Înregistrare, 250.000 de mașini de calculat, 
aproximativ un milion de clntare și mai multe sute de mii de instru
mente diferite de măsurat și cîntăril. Numai pentru trecerea la sis
temul zecimal a lirei sterline se vor cheltui circa 130 milioane de lire.

Aceasta va fi însă ultima cheltuire a lirei în actuala ei formă — 
clnlecul de lebădă al unui sistem incomod încă de la apariție, cu 
nouă secole în urmă.

Metrul
învinge...

„piciorul regal
Încolo sistemul metric își începe marșul său 
unică, pe lingă care campaniile lui Gingis Han

ION D. GOIA

PĂRUL NEGRU, lucios al fru
moaselor spaniole a ajuns de cîtva 
timp o marfă foarte căutată, care 
este trecută prin contrabandă peste 
frontiera dintre Spania și Franța. 
Fabricanții de peruci din Europa 
occidentală preferă, în primul rînd, 
părul spaniol, acesta fiind de cea 
mai bună calitate.

Mulți negustori cutreieră orașele 
și satele spaniole, convingînd fe
meile să-și sacrifice parul bogat. 
Kilogramul de păr se plătește cu 
circa 3 000 pesetas, dar cînd el a- 
junge pe piața vest-europeană, 
prețul lui crește înzecit.

la Începutul secolului ai 
XIX-lea, italienii obișnuiau ca în 
ultimele zile ale carnavalului să 
arunce unii în alții cu migdale și 
nuci zaharisite, denumite „confet- 
ti".

în Portugalia, în loc de dulciuri, 
se aruncau boabe de mazăre. Mai 
tirziu, dulciurile au fost înlocuite 
cu bobite din ghips sau cretă. Din 
cauză că răneau fata, politia ro
mană a interzis folosirea lor. La 
sfîrșitul secolului trecut, patronul 
unui restaurant parizian s-a glndit 
să înlocuiască drajeurile colorate 
din lut cu cerculețe mărunte din 
hîrtie colorată,Eduardo Bravo Ubilla, președintele Curții de Apel a Republicii Chilie, magistrat cunoscut pentru severitatea sa, a fost deserpnat să conducă, cu puteri depline, ancheta privind condițiile inumane e- xistente în colonia agricolă germană „Dignidad“. Punerea în libertate de către judecătorul din orașul Parral a lui Hermann Schmidt, șeful coloniei, a provocat critici violente din partea presei și opiniei publice chiliene.

TURIȘTII care- vizitează Brazilia 
se opresc cu plăcere la hotelul 
„Footbal". Saloanele acestuia poar
tă denumirile „Suedia, 1958", 
„Chile, 1962“ ■—1 țări și date cînd 
fotbaliștii brazilieni au cucerit cupa 
mondială — și „Anglia, 1966" — 
în speranța că aceasță performan
tă se va repeta și peste puțin timp, 
în restaurantul hotelului, mesele 
durează cîte 45 sau 90 de minute. 
In meniu figurează, de pildă, ,»ca
fea â la Pele". Pasagerii sînt tre
ziți dimineața, cu ajutorul unor 
fluiere de arbitru.

AUTORITĂȚILE din statul Wis- 
consin fS.U.A.) au refuzat să acor
de pensie lai Billy Stenlon, deoare
ce acesta nu și-a putut dovedi cu 
acte cetățenia americană. Billy 
Stenton a împlinit 113 ani și locu
iește de 108 ani în Statele Unite.

Tunuri de ap ă...

”!unUTl“mari 'ie- aPă vor apăra pe viitor Hamburgul. oraș cu aproximativ două 
milioane de locuitori, împotriva inundațiilor. Cu toate că portul Ilamburg este situat cu 
120 km în interiorul țării, el este foarte des amenințat de furtunile de pe Maretl Nordu
lui. Portul este legat de mare prin albia lată a fluviului Elba.

Cele trei pompe uriașe cu elice vor contribui în mare măsură la protecția cartierelor 
exp™e inundațiilor. Fiecare pompă în parte poate absorbi 12 metri cubi de apă pe se-
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„viitor 

nesigur“
ne 
de
In 

aprilie, miniș
trii de externe 
ai țărilor care 
au aderat Ia 
acest pact fan
tomatic obiș- 
se întilnească.

rimă vara 
reamintim 
C.E.N.T.O.

început la 
Consiliu- 

C.E.N.T.O 
de
se

nuiesc să
Tradiția este respectată cu 
rigurozitate: două zile de 
dezbateri încheiate de obi
cei cu un comunicat în 
termeni generali, în care se 
face risipă de fraze despre 
„cooperare“ și „prietenie“, 
dar se ocolesc problemele 
nevralgice.

Miercuri, a
Ankara sesiunea 
lui ministerial al 
Dar încă înainte 
ța de deschidere 
despre „întârzierea' 
trului de externe al 
lanului. După agenția 
SSOCIATED PRESS, întâr
zierea ministrului pakis
tanez nu ar fi fost întâm
plătoare, ges 
tură să „sublinieze viitorul 
nesigur al alianței". Repre
zentanții Pakistanului au 
mai absentat de la reuni
uni desfășurate sub egida 
C.E.N.T.O., eeeace prilejuia 
unui ziar din Teheran un 
comentariu amar despre 
„atitudinea tot mai rece a 
Pakistanului“ față de ali
anță. Acest bloc militar ex
primă interesele Washing
tonului și Londrei. Pen
tru „partenerii locali" 
C.E.N.T.O. reprezintă o 
l'rînă în afirmarea proprii
lor poziții politice. Turcia, 
Iranul și Pakistanul, într-o 
măsură care desigur dife
ră, năzuiesc a obține o mai 
largă posibilitate de mișca
re în relațiile internaționa
le (să nu uităm : ziarul pa
kistanez „DAWN“ asemăna 
pactele C.E.N.T.O. și 
S.E.A.T.O. cu „pietre de 
moară atârnate de gîtul 
nostru“).

LE MONDE a publicat 
declarația ministrului de 
externe al unei țări mem
bre a C.E.N.T.O., care a 
preferat să-și păstreze a- 
nonimatul. Ministrul a su
bliniat că recentele ac
țiuni ale Franței privind 
N.A.T.O. vor avea fără în
doială repercusiuni în in
teriorul C.E.N.T.O. și chiar 
al S.E.A.T.O. Ministrul ci
tat de cotidianul parizian a 
afirmat că în momentul de 
față unele state aderente la 
C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O. nu 
mai manifestă interes față 
de aceste blocuri militare. 
Declarația, în pofida anoni
matului autorului ci, atestă 
o realitate incontestabilă : 
procesul de dezagregare al 
alianțelor tutelate de Wa
shington. Turcia, cunoscută 
ca o „aliată fidelă“ a 
S.U.A. procedează la revi
zuiri menite să acorde prio
ritate intereselor naționale. 
Iranul promovează o poli
tică de largi contacte, depă
șind barierele trecutului. 
Pakistanul și-a afirmat de
zacordul față de politica 
S.U.A. in multe- probleme 
și cu deosebire în ceea ce 
privește lumea asiatică Ră- 
mînînd în C.E.N.T.O.. Tur-

ședin- 
aflasc 

minis- 
Pakis-

A-

ițul fiind de na- 
ilinieze viitorul

cia, Iranul și Pakistanul 
doresc a dezvolta latura e- 
conomică a alianței, acțio- 
nînd pe linia cooperării 
regionale. Totuși „partene
rii majori" nu abandonea
ză ideea folosirii C.E.N.T.O. 
ca un instrument politico- 
militar. Dar ei întâmpină 
dificultăți crescînde în în
cercarea de a antrena sub 
stindardul războiului rece 
statele din această zonă.

Fără a anticipa bilanțul 
reuniunii de la Ankara, re
amintim referirea agenției 
ASSOCIATED PRESS la 
„viitorul nesigur al alian
ței“.

M. RAMURĂ

BELGRAD 20 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu. transmite : Presa din R.S.F. Iugoslavia publică pe primele pagini numeroase materiale și fotografii referitoare la vizita pe care o face în Republica Socialistă România, președintele Iosip Broz Tițo.Ziarele „Borba“ și „Politi- ka“ sub titluri ca „Bucureș- tiul l-a primit cordial pe Tito“, „Hidrocentrala de la Porțile de Fier — un exemplu minunat de colaborare fructuoasă, de bună vecinătate“, publică ample reportaje în care descriu pe larg sosi- , rea președintelui Iosip Broz Tito la București și începerea convorbirilor oficiale. Sînt publicate, de asemenea, relatări despre vizitele făcute de oaspeții iugoslavi în București.Sub titluri ca „Intre România și Iugoslavia se dezvoltă relații multilaterale de colaborare frățească“ șj „România și Iugoslavia sînt legate prin devotamentul profund față de cauza păcii, a colaborării egale în drepturi și a socialismului“, „Borba“ a publicat toasturile rostite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito la dejunul oficial oferit de C.C. al E.C.R. și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.„Borba“, „Politka“ și alte ziare subliniază atmosfera prietenească în care se desfășoară întîlnirile oficiale, cordialitatea și căldura cu care oaspeții iugoslavi sînt încon-

j urați în permanență înRomânia.Numeroase reportaje și știri despre vizita președintelui Tito în Republica Socialistă România sînt publicate și de alte ziare iugoslave printre care „Oslobojdenie“, „Dnev- nik“, „Mladost“, „Vjesnik“ „Nova Makedonia“ și alteleVizita președintelui Tit< este oglindită pe larg de posturile de televiziune și de radio din R.S.F. Iugoslavia. Televiziunea iugoslavă a transmis o emisiune specială despre călduroasa primire făcută președintelui Iosip Broz Tito la București și secvențe filmate din timpul desfășurării vizitei.Revistele „Medjunarodn; Politika“ și „Privredni Pre- gled“ publică articole despre realizările obținute de țara noastră în construcția socialistă și despre politica externă . a Republicii Socialiste România.
------•-
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Salonul internațional
al cărții științifice

La Paris s-a deschis al II- 
lea Salon internațional al căr
ții și presei științifice și teh
nice. La cele 81 de standuri 
sînt expuse peste 20 000 de 
volume și publicații clin în
treaga lume. Centrala edituri
lor și difuzării cărții din Ro
mânia prezintă un stand cu 
volume cu tematică tehnico- 
științifică. publicate în Editu
ra tehnică. Editura științifică, 
Editura Academiei, Editura 
militară și Editura tineretu
lui.
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cuprinde nici amenințarea cu extindc- 
nici avertismentul că 

cauza rasiștilor sud-a- 
adresează pur și sim-

ocul de artificii al diplomației britanice în legă
tură cu sprijinul Portugaliei pentru Rhodesia s-a 
stins repede. Și care au fost rezultatele : Oare 
„Ioanna-V“ și „Manuela" nu și-au descărcat pe
trolul la Beira ? Oricum aceste episoade par să 
fi dispărut din memoria selectivă a Foreign Of- 
ficc-ului și o nouă partidă de cărți a fost în
cepută. Miza este aceeași: Rhodesia. „Jolly Jo- 
ckerul“ salvator ne asigură o anumită presă —

se află de astă dată în mina Angliei și el se cheamă Vor- 
woerd. De ce tocmai Vorwoerd, bunul și săritorul prieten și 
coleg întru idealuri al lui Smith ?

Să recapitulăm cîteva fapte. Lucrul pe care îl dorește gu
vernul britanic cel mai mult — poate mai mult decît însăși 
eliminarea regimului rasist de la Salisbury — este de a 
păstra inițiativa în evoluția crizei rhodesienc. Această ini
țiativă îi oferă un cimp cu destul de iargă manevră și îl 
pune întrucîtva la adăpost de neplăcerile pe care poziția sa 
ambiguă i le rezervă. După ce și-a exersat intransigența în 
cazul Portugaliei, Londra și-a întors privirile spre Republica 
Svd-Africană, înceroînd să prevină sau măcar să o ia îna
intea unei acțiuni 
viguroase a țărilor 
africane împotri
va sprijinitorilor 
regimului Smith. 
Rechemarea am
basadorului brita
nic din Pretoria 
părea să prefigu
reze o inițiativă 
de mare anvergu
ră împotriva Re
publicii Sud-Afri- 
cane, bine cunos
cută ca unul din 
principalele punc
te de sprijin pen
tru Rhodesia. Dar, 
nu. Ambasadorul 
s-a reîntors la 
postul său cu un 
mesaj adresat de 
Wilson lui Ver
woerd, care nu 
rea sancțiunilor și asupra R.S.A., 
Anglia nu va mai sprijini cauza rasiștilor 
fricani la O.N.U. Mesajul se adresează pur și 
piu bunăvoinței și 'înțelepciunii lui Verwoerd pentru a-1 de
termina să tempereze puțin entuziasmul său pentru Salis- 
bur.v. Simultan, la Londra și Pretoria au fost emise păreri 
despre eventualitatea unei medieri a Iui Verwoerd în con
flictul rhodesian.

Acest joc abil are un substrat. Guvernul britanic își face 
socoteala că, dacă R.S.A. ar putea căpăta o înfățișare mai 
agreabilă și ar putea adopta o poziție aparent „neutră“ in 
criza rhodesiană. s-ar putea evita presiuni'e puternice ale 
țărilor africane în favoarea unor măsuri drastice împotriva 
tuturor celor care sprijină regimul rasist rhodesian și deci 
și împotriva R.S.A. Că asemenea măsuri ar fi pe deplin 
justificate în privința R.S.A. este. în afară de orice îndoială. 
Produsele sud-africane compun în mod normal aproximativ 
un sfert din totalul importurilor rhodesiene. Zilnic se în
dreaptă spre acest teritoriu 50 000 de galoane de benzină sud- 
africană, adică o treime din cerințele minime ale Rhodesiei. 
Ceea ce nu convine însă Angliei este prejudiciul pe care în
răutățirea relațiilor cu R.S.A. l-ar aduce propriilor ei inte
rese. într-adevăr, exporturile britanice spre R.S.A. cunosc 
un impuls deosebit. Balanța schimburilor comerciale dintre 
cele două țări este favorabilă Angliei, surplusul ridicindu-șe 
la 80 800 000 lire sterline. De pe urma investițiilor făcute de 
capitalul american în R.S.A. și a altor surse „invizibile“, 
Anglia realizează un venit suplimentar de 100 000 000 lire 
sterline pe an. Iată, așadar, de ce această risipă de imagina- 
lie diplomatică la Londra...

va fi mane ? Pentru moment această fetită dintr-un car
tier mărginaș al capitalei peruviene va avea ce minca. Fondul 
Națiunilor Unite pentru copii (U.N.I.C.E.F.) a împărțit unele a- 
limente copiilor, iar ci i-a revenit o cutie cu lapte praf. Astăzi 
hu va flămînzi. Dar după aceea ? Privirile fetiței nar să exprime tocmai această îngrijorare

îi;
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la ambasada

română

• I »

Vedere din Port Louis (Insula Mauriciu)

Miercuri după-amiază, cancelarul 
federal Josef Klaus l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, ing. Mircea Ocheană, în 
legătură cu apropiata plecare de
finitivă a acestuia din Austria. În
trevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cu același prilej, ambasadorul 
român a oferit miercuri seara.o re
cepție. Au participat cancelarul 
federal Josef Klauș, vicecancelarul 
și ministrul comerțului Fritz Bock, 
ministrul de externe Lujo Toncic, 
ministrul agriculturii Karl Schlein- 
zer, secretarul de stat Cari Boble- 
ter, funcționari superiori din dife
rite ministere, personalități ale, vie
ții publice austriece, reprezentanți 
ai corpului 
austrieci 
față, de 
onoare 
Austriac, 
tarul 1 
Kreisky.

diplomatic, ziariști 
și străini. Au fost de 

asemenea, președintele de 
al Partidului Comunist 
Johann Koplenig, secre- 

Partidtrlui Socialist, Bruno

MOSCOVA 20 (Agerpres) - Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a dat publicității chemările cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua solidarității internaționale a oameniloi muncii.C.C. al P.C.U.S. cheamă pc oamenii muncii sovietici să lupte cu perseverență pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al XXIII-lea pentru dezvoltarea continuă a industriei socialiste și a agriculturii țării în noul cincinal, pentru dezvoltarea științei și culturii, pentru construirea comunismului în U.R.S.S. „Comuniști, fiți în avangarda luptei pentru îndeplinirea hotărîriloi Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S., pentru construirea comunismului în. U.R.S.S.“.C.C. al P.C.U.S. salută popoarele din. țările socialismului, popoarele din întreaga lume care duc lupta de eliberare . națională, pe oamenii muncii din întreaga lume care își unesc eforturile în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru, eliberarea națională, pentru pace, democrație și socialism, pen-

tru încetarea cursei înarmărilor, pentru interzicerea armelor nucleare, pentru dezarmarea generală și totală.Saluturi frățești sînt adresate oamenilor muncii din R. P. Albania, R. P. Bulgaria, k. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană, Republica Cuba, R. D. Germană, R. S. F. Iugoslavia, R. P. Mongolă. R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și R. D. Vietnam, care construiesc socialismul.„Salut frățesc oamenilor muncii din Republica Socialistă România care construiesc socialismul ! Trăiască prietenia veșnică dc nezdruncinat ?i colaborarea dintre popoarele sovietic și român !“ spune în salutul adresat norului nostru.Sînt adresate saluturi poarelor din țările Africii Asiei care luptă pentru dezvoltarea necapitalistă a țărilor lor, pentru progresul social, pentru obținerea și întărirea independenței naționale. De asemenea, sînt adresata saluturi prietenești popoarelor din Franța, Marea Brita- nie, S.U.A., Italia și din alte țări, pentru colaborarea multilaterală între popoare, pentru apărarea păcii în lume.

Rectorul Universității 
Barcelona a confiscat legiti
mațiile unui număr de 80 de 
studenți de la Facultatea de 
științe economice, care au 
participat la o manifestație de 
protest împotriva concedierii 
unuia 
cursul manifestației 
avusese
— s-au

dintre profesori. In 
care 

loc cu o zi în urmă 
înregistrat ciocniri 

între studenți și poliție, care 
a încercat să-f împrăștie pe 
demonstranți.

se po-po-Și

V
izita premierului danez la Paris și decla
rațiile făcute de ministrul de externe nor

vegian au scos, din nou, în evidență pozi
ția nuanțată a Danemarcei și Norvegiei în 
actuala criză din N.A.T.O.

înainte de a avea convorbiri cu secre
tarul general al N.A.T.O. și în ajunul vi
zitei la Washington, primul ministru 
danez Jens Otto Krag a avut o întrevedere 

la Palatul Elysee cu președintele de Gaulle. Faptul în 
sine este simptomatic, semnificativ. El trebuie pus în 
legătură cu opoziția manifestată de guvernul danez 
față de o condamnare oficială a Franței de către „cei 
14". Se știe că și Danemarca are obiecții față de anu
mite aspecte ale alianței atlantice, ceea ce o determină, 
de altfel, după cum s-a remarcat în ultima vreme, să 
se dedice în măsură crescîndă colaborării nordice. în 
lumina declarațiilor clare și repetate ale guvernului 
danez, că refuză să sprijine politica S.U.A. în Vietnam și că nu va permite amplasarea armelor nucleare pe 
teritoriul Danemarcei, observatorii relevă ceea ce LA 
TRIBUNE DES NATIONS descrie ca fiind un început de cristalizare a unor tendințe de dezangajare la Copenhaga“.

în același context politic- a atras atenția și interviul 
acordat influentului ziar suedez SWENSK.A DAGBLA- 
DET de John Lyng, ministrul norvegian al afacerilor 
externe. Lyng s-a ferit să răspundă la întrebarea dacă 
ar fi indicat ca Norvegia să mai facă parte din 
N.A.T.O. după 1969 (anul expirării tratatului nord-a- 
tlantic). „Aș putea — a spus ministrul de externe nor-

vegian — să-mi . exprim doar unele păreri personale. De hotărît va trebui să hotărască parlamentul“. Prudența aceasta reflectă, fără îndoială, creșterea curen
tului de opinie din Norvegia pentru o anumită dezan
gajare de N.A.T.O., creșterea temerilor și nemulțumi
rilor față de consecințele participării la blocul militar 
atlantic. Eschivările lui Lyng nu pot fi, desigur, des-

Nuanțări

nordice
prinse de adeziunea largă pe care o înregistrează în 
opinia publică norvegiană propunerile fostului pre
mier social-democrat Gerhardsen privind organizarea 
unui plebiscit în legătură cu atitudinea ulterioară a 
Norvegiei față de N.A.T.O. Este interesant de semna
lat, că, în cadrul interviului amintit, ministrul de ex- 
ternenorvegian a ținut să sublinieze că „alianța atlantică trebuie să evolueze în sensul destinderii interna-

ționale“ și că „Norvegia tinde spre o dezvoltare a legăturilor cu țările Europei răsăritene“.
Desigur, nuanțările de la Oslo (ca și cele de la Co

penhaga), trebuie apreciate în conexiune cu inițiati
vele suedeze și finlandeze pentru o colaborare nordică 
mai activă, colaborare care ar putea deveni mai am
plă în cazul cînd Norvegia și Danemarca n-ar apar
ține blocului militar atlantic. Merită relevat în acest 
sens răspunsul lui John Lyng la o întrebare a ziariști
lor norvegieni privind poziția Norvegiei față de suges
tiile președintelui Finlandei în legătură cu crearea 
unei „zone :denuclearizate în nordul Europei." Eludînd 
o apreciere directă a sugestiilor finlandeze, Lyng a 
subliniat „dorința guvernului norvegian de a contribui Ia o destindere în Nord“ și a amintit că „Norvegia respinge orice proiect tinzînd. la stabilirea pe teritoriul său a bazelor militare sau depozitelor de arme nucleare străine“. In aceeași ordine de idei notăm că, po
trivit informațiilor din presa norvegiană, problema 
atitudinii Norvegiei față de N.A.T.O. și față de pro
punerile privind o mai largă cooperare nordică vor sta 
în centrul convorbirilor ministrului de externe norve
gian cu omologul său suedez în mai, la Stockholm,

Firește, nuanțările în poziția Osloului și Copenhagăi 
față de criza din N.A.T.O. nu trebuiesc absolutizate. 
Ceea ce merită să fie relevat este însă faptul că aceste 
rețineri, nuanțări, rezerve, reflectă .și sînt. în același 
timp o expresie a impasului în care se găsește anacro
nicul mecanism al blocului militar N.A.T.O.

Declarațiile

premierului

Pompidou
Luînd cuvîntul miercuri în Adu

narea Națională Franceză, înaintea 
votului asupra moțiunii de cenzură 
împotriva politicii guvernului față 
de N.A.T.O., primul ministru, 
Georges Pompidou, a susținut po
litica de dezangajare fată de 
N.A.T.O., arătînd că în cazul unui 
conflict provocat de Statele Unite 
din motive străine intereselor. Fran
ței, „prezența pe teritoriul francez 
a cartierului general american în 
Europa, cu rețeaua sa de comuni
cații și cu întregul său aparat, 
fără a mai vorbi de bazele aeriene 
și de depozitele de materișl, 
constitui pentru Franța un risc 
vident și grav".

Trecîndu-se la vot, moțiunea
cenzură a fost respinsă, deoarece 
nu a obținut decît 137 de voturi.

ar
e-

de

EM. RUCÄR

9 RECENT s-a deschis in . ora
șul Aarhus din Danemarca in sala 
mare a primăriei, expoziția de, artă 
populară românească, trimisă de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

La festivitatea deschiderii au 
luat parte reprezentanți ai vieții 
publice, oameni de cultură și artă, 
ziariști, studenli.

Cu acest prilej au rostit cuvin- 
țări Bernhardt Jensen, primarul o- 
rașulul Aarhus, șl C. Băbeanu, În
sărcinat cu afaceri ai al Republi

ci! Socialiste România In Dane
marca.

• LA 19 aprilie, poporul Cubei 
a sărbătorit cinci ani de la Victo
ria repurtată asupra interventio- 
niștilor la Playa Giron. La Teatrul 
Chaplin din Havana a avut loc o 
adunare festivă la care a luat 
cuvîntul Fidel Castro, prim-seerc- 
tar al C.C. a! P. C. Cuban, prim- 
ministru al Republicii Cuba.

® FOSTUL vicepreședinte al 
Kenyei, Oginga Odinga, care a de
misionat recent din funcția ce o 
deținea, precum și din partidul 
Uniunea națională africană din 
Kenya (Kanu), a fost ales marți 
lider al opoziției In Parlamentul 
tării. In funcția de locțiitor al li
derului opoziției a fost desemnat 
Bildad Kaggia. In aceeași zi, un 
număr de deputați din partea par
tidului de guvernămînt și-au dat 
demisia, declarînd că îl sprijină 
pe Odinga. Aceștia au anunțat al
cătuirea unui grup de opoziție.

FRANȚA, Recent a sosit la Paris cosmonautul sovietic Leo- 
nov, care a vizitat expoziția Jules Verne. Iată-1 In tâmpul 

unei conferința de presă ținută cu acest prilej

Muncitoarele de la 
Fabrica națională de 
armament din Liege 
(Belgia) intră în.cea 
de a nouă săptămîtiă 
de grevă. Mobilul gre
vei îl constituie reven
dicarea unui spor al 
Indemnizației orare, 

. revendicarea unei mă
riri a salariilor.

Greva declanșată la 
16 februarie a fost de
terminată de încălcarea 
sistematică a princi
piului potrivit căruia 
munca egală trebuie 
retribuită egal. In spe
ță, egalitate de salari
zare între bărbați și 
femei. Dar o statistică 
din octombrie 1965 
constata în Belgia o 
diferență între salariile 
bărbaților si femeilor 
de la 10 pînă la 20 la

Greva de
sută. Autorii acestei 
inechități vor să se 
„explice" prin argu
mente... logice. Patro
nii, respectiv asociația 
patronală „Fabrime- 
tal", avansează un sis
tem așa-zis științific de 
clasificare a ocupații
lor și posturilor, bazat 
pe estimarea și nota
rea aptitudinilor nece
sare fiecărei munci.
Conform acestui sis
tem, 93 la sută din fe
meile incluse în statis
tică ar valora mai pu
țin decît un simplu 
muncitor necalificat,

La San Jose a avut loc cel 
de al VIII-lea Congres 'al Fe
derației studenților din Costa 
Rica. La sfârșitul lucrărilor. a 
fost dată publicității o. dâ^C-r 
rație în care se cere retrage
rea trupelor interamericane 
din Republica Dominicană, 
anularea articolului din con
stituția țării care interzice 
activitatea unor organizații 
progresiste, precum și înfăp
tuirea 
reale, 
statele 
„respecte principiul autode
terminării popoarelor ca prin
cipiu de bază în relațiile in
ternaționale“, . și să se pro-- 
nunțe. împotriva oricărei in-, 
tervenții în treburile interne 
ale altor state.

unei reforme agrare 
Congresul a chemat 
latino-americane să

. Șase studenți, care au participat la o acțiune de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, au fost condamnați la cîte 60 de zile închisoare de un tribunal din Baltimore, Maryland.
După cum anunță agenția M.T.I., la Budapesta s-au deschis lucrările unui seminar studențesc internațional cu, tema „Acuzăm imperialismul“. La seminar participă 200 de tineri din țările Asiei,; Africii și Americii Latine, care studiază în Europa.

X

I
1

la Liege
cu toate că în majori
tatea cazurilor aceste 
femei prestează o mun
că. specializată, care 
cere un grad ridicat de 
calificare, dexteritate 
și concentrare. După 
cum remarcă unii co
mentatori, această dis
criminare arbitrară cu 
pretenții „științifice“, 
departe de a se mărgi
ni la Belgia afectează 
munca femeilor din 
majoritatea țărilor oc
cidentale. Diferența 
Intre salariile bărbați
lor și ale femeilor a- 
tinge 10 la sută In Bel

gia, 11 la sută în Ger- . 
mania federală, 12 la , 
sută în Franța, 7 la 
sută în Italia. Prin ur
mare greva declarată 
ie muncitoarele de la 
Fabrica națională are 
s evidentă semnifica
ție generală, cu atit 
mai mult cu cit dife
rențele de salarizare 
tn loc să se diminueze, 
tind să se agraveze, 

încercînd să apla
neze conflictul, orga
nismul patronal a ofe
rit un spor derizoriu 
sl indemnizației orare, 
toncesie simbolică. O- 
Ierta a fost respinsă și 
nuncitoarele au reîh- 
roit hotărîrea de a 
rontinua greva,
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