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PROIECTUL STATUTULUI 
COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE
IN DEZBATEREA ȚĂRĂNIMII

DIN LUMEA
LARGĂ
— Pictura japoneză
— Tezaurul

lui Neptun
— Papuașii

CONSTANTA

Pentru 
litoral 1966

Deși mai este mult pînă la noul 
sezon estival, litoralul se află în 
plină pregătire. Zilele acestea 
s-au terminat lucrările de zidărie 
și înveliș la cele trei clădiri ale 
noului complex hotelier cu 1 000 
de locuri și restaurant din zona 
de nord a stafiunii Mamaia. Spa
tii verzi, bazine cu apă, lucrări 
de artă plastică decorativă le 
vor completa. La Costinești — 
sfafiunea de odihnă a sfudenfi- 
lor,— se lucrează la construirea 
a șase pavilioane însumînd 568 
locuri, și la extinderea taberei 
camping. In apropiere de sfafiu
nea Mamaia, pe insula Ovidiu de 
pe lacul Sufghiol, se construiește 
un bufet cu terase largi.

V. MIHAI

în sala de operație a spitalu
lui clinic de copii al raionu
lui „30 Decembrie" din Capi

tală

BAIA MARE

A intrat în funcfiune:

Fabrica de oxizi
de plumb

La Combinatul chimico-meta- 
lurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Baia Mare a intrat 
în funcfiune fabrica de o- 
xizi de plumb — cea mai 
mare și mai modernă unitate de 
acest fel din fără. Ea va produce 
anual circa 5 000 tone de miniu 
de plumb și litargă — materii 
prime folosite în industria de 
lacuri și vopsele, industria elec- 
trotahnică, la profecjia metale
lor împotriva coroziunii etc. Pro
iectată de specialiști român', 
noua fabrică a fost dotată cu 
instalafii și utilaje la nivelul teh
nicii mondiale. La sfîrșiful probe
lor tehnologice parametrii tehnici 
prevăzufi în proiect au fost rea- 
lizafi în întregime.

I. VLANGA

Noua secție 
a Muzeului 
de istorie

La Muzeul de istorie din Cluj 
s-a deschis o nouă secfie, cea 
a evului mediu, care cuprinde 
documente de arhivă, hărfi, fo
tografii machete, obiecte etc., 
referitoare la o lungă perioadă 
istorică, începînd cu secolul al 
X-lea și pînă la revoluția din 
1848. Sînt expuse mărturii ale 
feudalismului timpuriu provenind 
din descoperirile arheologice, 
documente despre mișcările ță
rănești din Transilvania. Princi
palele momente istorice și repre- 
zenfanfii săi cei mai de seamă — 
Mihai Viteazu, Horia, Cloșca și 
Crișan, pregătirea revolufiei de 
la 1848, diferite mărturii de cul
tură feudală sînt de asemenea 
larg reprezentate.

Al. MUREȘAN

ȘTACHETA“ CALITĂȚII ÎNTÎLNIREA ZIARIȘTILOR DIN TARILE

MEREU MAI SUS

(Continuare 
în pag. a V-a)

Ing. Bujor ROȘCA 
directorul Uzinelor 
de produse sodice Govora

BALCANICE Șl ALE ZONEI MĂRII ADRIATICE

la o oră de desen tehnic Foto : Agerpres

(Continuare în pag. a V-a)

COMUNICAT

pe an

(Continuare în pag. a V-a)

agenții de presă 
radioteleviziune, 

periodice de vi- 
unor seminarii

• La Govora, cu aceleași instalații 
produse cu caracteristici superioare
• Cînd nu te împaci cu jumătăți de mă 
sură • Accent pe organizarea și diri 
jarea modernă a proceselor tehnologice

Uzina noastră este re
lativ tînără, nu are decît 
șase ani de la intrarea în 
funcțiune. Ca un element 
esențial, din activitatea 
noastră se desprinde fap
tul că, în ultimii ani, cali
tatea produselor a cunos
cut o dinamică ascenden
tă. Cîteva rezultate cre
dem că sînt semnificative. 
Peste 95 la sută din pro
ducția întreprinderii noas
tre este de calitate superi
oară. De la începutul anu
lui și pînă în prezent s-au 
produs peste plan 35 500 
tone de sodă calcinată de 
calitate superioară și aproa
pe 10 000 tone de sodă 
caustică de calitatea I șl 
superioară. Socotim aceste 
rezultate drept un merit 
al întregului colectiv.

Experiența de pînă a- 
cum în îmbunătățirea ca
lității produselor ne-a 
convins că această acți
une nu poate fi dusă cu 
jumătăți de măsură, ci 
pe un front larg, canali- 
zînd eforturile și iniția
tiva colectivului în direc
țiile hotărîtoare. De aceea, 
ne-am străduit să delimităm 
cu precizie sfera proble
melor, să nu ne dispersăm 
forțele, să punem accentul 
pe cele mal bune soluții 
tehnologice șl, ceea ce e 
mai important, să urmărim 
cu perseverență aplicarea 
lor în producție pentru a se

bbține maximum de rezul
tate economice. Specialiș
tii din serviciile tehnice 
au colaborat strîns cu oa
menii din secțiile produc
tive și au soluționat în 
comun, cu competență, 
probleme legate de per
fecționarea continuă a 
tehnologiilor de fabrica
ție, care la prima vedere 
păreau greu de rezolvat.

îmi stăruie în minte un 
exemplu. După serioase 
studii și cercetări de la
borator, un colectiv de 
ingineri, maiștri și opera
tori chimiști a ajuns la 
concluzia că poate fi îm
bunătățită calitatea sodei 
calcinate prin scăderea 
conținutului de oxizi 
de fier. Pe baza unor 
calcule științifice și expe
rimentări minuțioase, s-a 
identificat varianta cea 
mai eficientă : desincrus- 
tarea coloanei după pre
cipitare, în momentul în 
care ea funcționează 
drept coloană de precar- 
bonare. Rezultatele au 
fost peste așteptări. S-a 
ajuns ca soda calcinată să 
aibă un conținut de 20— 
30 grame oxizi de fier pe

Victor EFTIMIU

Frumosul orășel medieval care, 
pe drept cuvînt, a fost decretat, în 
întregime, monument istoric, a fost 
întemeiat puțină vreme după fon
darea, acum mai bine de 750 de 
ani, a Brașovului, cam în același 
timp cu Sibiul și Bistrița și a căpă
tat numele românesc Sighișoara, de 
la mijlocul veacului XV, cînd a lo
cuit acolo Vlad Dracul, numit Dra
cula, tatăl lui Vlad Țepeș.

Așezată într-un peisaj acciden
tat, cu un climat dulce, cu vechi și 
grandioase monumente, dominată 
de cetatea și tumul catedralei. Si
ghișoara este o aglomerație de 
case armonioase, cu fațadele zu
grăvite în tot soiul de vopsele, cu 
străzi înguste, întortocheate, urcînd 
și coborînd, un aspect într-adevăr 
medieval, amintind vechile burguri 
germane.

Nu numai ca aspect e medievală 
Sighișoara, dar și ca fel de viață. 
Sînt oameni rezervați, taciturni, 
trăind mai rnult în intimitatea fa
miliei. Faptul acesta a făcut ca o- 
rășelul să rămînă în vechile lui ti
pare și să se găsească înainte de 
război, față de alte localități ale ță
rii, oarecum înapoiat.

Acuma însă, o viață nouă 
pulsează între venerabilele lui zi
duri.

S-au mai deschis cîteva parcuri, 
s-au înfrumusețat 
tente. Orașul e 
a fi ' canalizat, 
liile palatului telefoanelor,

cele exis- 
pe cale de 

Se pun teme-

(Continuare în pag. a Il-a)

Luni seara au luat sfîrșit lucră
rile Intîlnirii ziariștilor din țările 
balcanice și ale zonei Mării Adria
tice.

în ședința de dimineață a conti
nuat schimbul de vederi privind 
cooperarea profesională a gazeta
rilor din această parte a lumii.

In cuvîntul său, Vias Markides, 
directorul general al Societății de 
Radio din Cipru, a salutat ideea or
ganizării acestei Intîlniri, care se 
încadrează în contextul deosebitei 
importanțe pe care o are înțelege
rea reciprocă pentru viitorul feri
cit al întregii omeniri. în conti
nuare, ziaristul cipriot s-a referit 
la preocupările actuale ale Socie
tății de Radio și Televiziune pe care 
o reprezintă, în vederea stabilirii 
unui profil propriu și îmbunătățirii 
continue a programelor. în această 
ordine de idei, vorbitorul a subli
niat forța și influența considerabilă 
a actualelor mijloace de informare, 
rolul pe care poate să-l joace pre
sa . și radioteleviziunea pentru în
țelegerea între popoare.

Vincenzo Bettiza, care reprezintă 
direcția ziarului italian „Corriere

della Serra“, a adresat ziariștilor 
români un cordial salut și mulțu
miri pentru spiritul de organizare 
și modul în care au știut să creeze 
această posibilitate de lărgire a 
cadrului de colaborare și a con
tactelor.

în continuare, ziaristul italian

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază pe parti
cipant la întîlnirea ziariștilor 
din țările balcanice și ale zonei 
Mării Adriatice.

Au asistat Emil Bodnaraș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis

a tovarășului»
Tovarășul Paul Thom

son, membru al Comite
tului Executiv al P.C. din 
Danemarca, al doilea re
dactor șef adjunct al zia
rului „Land og Folk“, a 
făcut o vizită de 12 zile 
în țara noastră.

In ziua de 13 decem
brie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a 
primit pe tov. Paul Thom
son, la cererea acestuia. 
Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească.

DE LA SEMNĂTURĂ NR.1
LA NR. 170

în școlile profesionale tinerii se pregâtesc pentru profesia pe care au îndrăgit-o, îmbinfnd studiul teoretic 
cu activitatea practicâ. In fotografie, elevi din anul I ai școlii profesionale „Electroaparataj" din Capitală

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale Domnului

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc să exprim Excelenței Voastre sincerele mele 

mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare trimis 
cu ocazia zilei independenței Finlandei.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă adresa cele 
mai bune urări de fericire personală și de progres și 
prosperitate continuă pentru poporul român.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

s-a referit la unele aspecte ale 
relațiilor țării sale cu țări și po
poare din Balcani, la contactele 
tot mai intense în sectoarele eco
nomic și cultural. în legătură cu 
aceasta, el a vorbit despre impor-

trul afacerilor externe, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului, Voinea Marinescu, mi
nistrul sănătății și prevederilor 
sociale, Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din România.

(Agerpres)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
A PRIMIT DELEGAȚIA ACADEMIEI 

NAȚIONALE DE ȘTIINȚE DIN S. U. A.
Președintele Consiliului 

de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni la 
amiază delegația Acade
miei Naționale de Științe 
din S.U.A., compusă din 
prof. Frederick Rossini, 
decanul colegiului de 
științe al Universității 
„Notre Dame“, prof. 
George Palade, de la In
stitutul de cercetări me
dicale al Fundației Roc
kefeller, și prof. Marvin

Chodorow, de la Univer
sitatea din Stanford, care 
ne vizitează țara la invi
tația Academiei Repu
blicii Socialiste România. 

La convorbirea care a 
avut foc cu acest prilej 
au participat acad. Ilie 
Murgulescu, președintele 
Academiei, George Maco- 
vescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
și acad. Miron Nicolescu.

(Agerpres)

® Despre fixarea pre
țurilor unor produse ale 
cooperației meșteșugă
rești • Cooperativă — 
Uniune, Uniune — 
U C E C O M... • Comisia 
de omologare... nu omo
loghează • Întîia, a 
doua și a treia etapă 
• 200 de „romane"

In legătură cu produsele unită
ților UCECOM, pe adresa redac
ției a sosit o scrisoare din care 
reproducem. „Cu ocazia unei 
expoziții pusesem ochii pe un mo
del de bluză de vară. Am aștep
tat nerăbdătoare apariția lui în 
magazine. Dar a trecut primăva
ra, vara și bluza căutată n-a mai 
apărut. De fapt și alte obiecte 
expuse acolo au... dispărut. De 
ce? Unde?“

Aceleași întrebări le-am pus, la 
rîndul nostru,. tovarășilor de la 
UCECOM. Răspunsul ? Bluza nu a 
ajuns încă în rafturi pentru că pur 
și simplu nu s-a confecționat. 
Care e cauza ? Sînt greutăți în a- 
provizionarea cu pînză, cu nas
turi și cu ață? Sînt mașinile de 
cusut defecte ? Nimic din toate a- 
cestea. Bluza nu s-a putut lucra 
pentru că n-are... preț. într-o oră 
pot fi produse mii de bluze, dar 
fixarea prețului cît durează ?

La o cooperativă meșteșugă
rească oarecare a fost creat un 
model nou de pijama. Ce se întîm- 
plă cu el înainte de a apare în 
magazin ?

Intr-o primă etapă autorul mo
delului își prezintă creația colegi
lor. „E necesar pe piață” — își 
dau părerea cei de la serviciul 
desfacere. „Putem să-l fabricăm 
în serie” — apreciază tehnicienii. 
„Nu ducem lipsă de pînză" — 
spun cei de la aprovizionare.

Etapa a doua. Pijamalei i se în
tocmesc formele de omologare. 
Adică : o fișă de identitate (nu-

Gheorghe GRAURE

Intre 11—13 decembrie 1965, la 
invitația Uniunii Ziariștilor din 
România, a avut loc la București 
întîlnirea ziariștilor din țările bal
canice și ale zonei Mării Adriatice. 
La această întîlnire au participat 
reprezentanți ai asociațiilor profe
sionale ale ziariștilor, ai ziarelor, 
agențiilor de presă și instituțiilor 
de radio și televiziune, gazetari de 
prestigiu din : ALBANIA — A jet 
Simixhiu, secretar general al U- 
niunii Ziariștilor, Javer Malo din 
partea ziarului „Zeri i Popullit“, 
Mynever Shuteriqi, din partea U- 
niunii Ziariștilor ; BULGARIA — 
Gheorghi Bokov, președintele U- 
niunii Ziariștilor, redactor șef al 
ziarului „Rabotnicesko Delo“, Ilia 
Kiulovski, vicepreședinte al Uniu
nii Ziariștilor, redactor șef al zia
rului „Otecestvén Front“, Nedelcio 
Ganciovski, directorul Radiotelevi
ziunii bulgare, Țonu Țonev, publi
cist, Dimitr Kalev, redactor șef al 
ziarului „Trud“, Elia Ignatov, se
cretar general al Uniunii Ziariști
lor, Ivaila Vulkova, redactor șef 
adjunct al ziarului „Zemedelski 
Zname“, Velislav Hadjiatanasov, 
publicist, Tveato Zveatkov, redac
tor șef al ziarului „Dunavska 
Pravda“ ; CIPRU — Vias Marki
des, directorul general al Societă
ții de radio, Husrev Suleyman din 
partea ziarulüi „Halkin Sesi“, A- 
ratan Ekrefn Ural din partea zia
rului „Bozkurt“, Gavriel Angelos 
din, partea ziarului „Agon“, An
dreas Kannauros, vicepreședinte al 
Asociației ziariștilor ; GRECIA — 
Grigoris Gerassimos, membru în 
Consiliul de conducere al Uniunii 
redactorilor presei ateniene, Con
stantin Calligas, redactor politic al 
ziarului „To Vima“, Phedon Val- 
samakis, redactor politic al ziaru
lui „Anendotos“, Iraclis Tzathas 
din partea ziarului „Avghi“, Ale
xander Filippopulos. redactor șef 
al ziarului „Messimvrini“, Ekate- 
rini Scordialos, de la revista „Pan
theon“, Marc Marceau Pobanz, e- 
ditor al revistei „Europe Sud-Est“; 
ITALIA — Vincenzo Bettiza, re- 
prezentînd direcția ziarului „Cor
riere della Serra“, Tadeo Conca, 
reprezentînd direcția ziarului 
„L’Unita“, Renzo Farinelli, repre
zentînd direcția ziarului „Avanti“. 
Paolo Pardo, reprezentînd direcția 
ziarului „Paese Sera“, Paulo Va
lenti, reprezentant al Radiodifu
ziunii italiene ; IUGOSLAVIA — 
Bojidar Novak, președintele Fede
rației ziariștilor, directorul ziaru
lui „Vjesnik“, Jașa Almuli, șef de 
redacție la agenția Tanjug, Mio
drag AvramoVici, secretar general 
al Federației ziariștilor, Branislav 
Dadici, președintele Uniunii Zia
riștilor din Serbia, redactor șef la 
Radio Belgrad, Alexandar Javor- 
nik de la ziarul „Delo“, Iosif Ian- 
kulovski, redactor șef la Radio 
Skoplje, Slobodan Glumac, redac
tor șef al ziarului „Vecernje No- 
vosti“, Vojislav Dukici, de la zia
rul „Politika“, Dejan Lukici de la 
ziarul „Oslobodjenje“ ; TURCIA — 
Ilhami Soysal, vicepreședinte al A-

sociației ziariștilor din Ankara, 
Cavit Yamaci, redactor șef al zia
rului „Adalet“, Dervișoglu Ruhi, 
vicedirector al Agenției de presă 
Anatolia, Muammer Yașar Bos
tanei de la Radio Ankara, Cenap 
Cetinel Yalcin de la ziarul „Ulus“, 
Abali Aii de la ziarul „Cumhu
riyet“, Mete Akyol și Kohen Sami 
de la ziarul „Milliet“ ; ROMÂNIA 
— Nestor Ignat, președintele U- 
niunii Ziariștilor, George Ivașcu, 
vicepreședinte al Uniunii Ziariști
lor, Andrei Vela, director general 
al Agenției Române de Presă „A- 
gerpres“, George Ionescu, vice
președinte al Radioteleviziunii, Ni
colae Corbu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia“, Mircea Ră- 
dulescu, redactor șef al ziarului 
„România Liberă“. Dezideriu Szi- 
lagyi, redactor șef al ziarului „E- 
löre“, Gheorghe Dolgu, redactor 
șef adjunct al revistei „Viața Eco
nomică“, Ernest Breitenstein, re
dactor șef adjunct la ziarul „Neuer 
Weg“, Aurelian Nestor, secretar 
general al Uniunii Ziariștilor.

Au fost prezenți George Fra- 
dier, șeful diviziei de presă, re
prezentant al directorului gene
ral al UNESCO, și Sepp Fischer, 
secretar general al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor.

Desfășurată într-o atmosferă 
colegială, întîlnirea a prilejuit un 
larg și fructuos schimb de opinii 
consacrat dezvoltării cooperării 
profesionale a ziariștilor din țările 
balcanice și ale zonei Mării Adria
tice.

în dorință de a contribui la cu
noașterea mai temeinică a po
poarelor din această parte a lumii 
printr-o informare obiectivă, par- 
ticipanții au făcut numeroase pro
puneri și sugestii privind îmbogă
țirea mijloacelor de informare a 
opiniei publice prin stabilirea și 
dezvoltarea de contacte directe 
între ziariști, între asociațiile pro
fesionale. ziare, 
și instituții de 
prin schimburi 
zite, organizarea 
sau simpozioane pe diferite teme 
de specialitate.

Apreciind însemnătatea acestei 
prime Intîlniri a ziariștilor din 
țările balcanice și ale zonei Mării 
Adriatice, participanții și-au ex
primat încrederea că astfel de 
reuniuni, menite să lărgească le
găturile de colaborare între zia
riști, vor contribui la promovarea 
ideii de cooperare internațională, 
în interesul cunoașterii și bunei 
înțelegeri între popoarele din a- 
ceastă parte a lumii.

Cu privire la viitoarea întîlnire, 
delegația Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Bulgaria a propus ca ea să 
aibă loc, în 1967, la Sofia.

Participanții la întîlnire au ex
primat mulțumiri Uniunii Ziariș
tilor din România pentru inițiativa 
sa, pentru ospitalitate și buna or
ganizare a Intîlnirii ziariștilor din 
țările balcanice și ale zonei Mării 
Adriatice.

București, 13 decembrie 1965.
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CeamurI încărcate cu stuf din 
noua recoltă se îndreaptă spre 

Combinatul de celuloză
Foto : Agerpres

Orășele 

ale copiilor

Ä început construcția a două 
orășele ale copiilor din Ca
pitală, în Piața Gh. Gheoighiu- 
Dej și în Parcul Obor. în pri
mul vor exista numeroase 
jocuri acționate mecanic, elice 
centrifuge, păpuși mecanice 
etc. Se vor amenaja, de ase
menea, un ecran și o scenă 
pentru prezentarea de filme 
documentare, scurt-metraje, de
sene animate, programe ale 
teatrelor „Ion Creangă* și 
„Țăndărică* etc. Vor ii ame
najate scări muzicale — fie
care treaptă va emite, cînd 
se calcă pe ea, un sunet. Nu 
vor lipsi idei omul de zăpadă, 
leagănele și alte „centre de 
interes* pentru cei mici, între 
care un labirint cu panouri 
ilustrlnd personaje din basme. 
Un trenuleț, cu Moș Gerilă ca 
mecanic, va face curse trans
ported micii pasageri.

Podoabe 
pentru
Pomul de iarnă

Peste 1 milion ?i jumătate 
de podoabe — globuri și vir- 
furt, steluțe, moși gerilă, ghir
lande și altele stau la dispozi
ția cumpărătorilor din Capi
tală pentru înfrumusețarea 
tradiționalului pom de iarnă. 
Pentru instituții și întreprin
deri desfacerea acestor articole 
se face prin opt unități comer
ciale cu plata prin virament. 
După data de 15 decem
brie, la magazinele „Așchi- 
nță", de pe Calea Griviței 
nr. 350, „Lumea copiilor" de 
pe Lipscani 69 și „Scufi
ța roșie“ de pe Șos. Mi
hai Bravu nr. 2 se vor orga
niza, în colaborare cu secția de 
jucării a întreprinderii „Me- 
talo-Globus", „demonstrații 
practice" pentru micii cum
părători. S-au pregătit pentru 
aceeași ocazie și cîteva zeci de 
tone de dulciuri.

In fotografie : purtătorii de 
podoabe, brazii, au fost puși în 
vînzare.

E -C O ■ U. R’ I

LICEELE DE SPECIALITATE
în ultimele luni, ziarul nostru a publicat o sui

tă de articole în care au fost formulate opinii 
și propuneri cu privire la sistemul de organi
zare și la programele viitoarelor licee de spe
cialitate, a căror înființare a fost preconizată de 
Directivele Congresului al IX-lea al partidului. 
Publicăm, în rîndurile ce urmează, cîteva noi 
puncte de vedere.

Cerințele complexe ale pregătirii 
pentru producție și facultate

înființarea și organiza
rea liceelor de speciali
tate, măsură binevenită 
preconizată de Congresul 
al IX-lea al partidului, 
ridică unele probleme de 
rezolvarea cărora depinde 
asigurarea unor buni spe
cialiști pentru economia 
și cultura socialistă. Răs
punsurile depind în fapt 
de un singur aspect : care 
va fi rostul absolventului 
liceului de specialitate ?

în raportul prezentat 
la Congres se precizează 
că tinerii vor avea po
sibilitatea să devină teh
nicieni, sau să continue 
studiile în învățămîntul 
superior. Cele două căi 
care se vor deschide 
în fafa absolvenților li
ceelor de specialitate de
termină, între altele, și 
raportul ce urmează să 
fie stabilit între disciplinele 
de cultură generală și spe
cialitate și instruirea practică. 
S-au publicat în ziar di
ferite opinii pe această 
temă. Mulți consideră că 
e bine ca în primii ani să 
primească o pondere mai 
mare disciplinele de cul
tură generală, iar în ulti
mii ani disciplinele de 
Specialitate. Există în a- 
ceste păreri o serie de a- 
vanta.ie, între care cel 
mai important îl consti
tuie organizarea rațională 
a pregătirii teoretice și 
practice la disciplinele de 
specialitate. în ultimii ani 
de studii, fapt care asi
gură o mai bună pre
gătire tehnică și pre- 
mizele unui reușit exa
men de absolvire Totuși, 
după părerea mea, este im
portant ca în ultimii ani de 
studii să se pună accent, 
pe lingă disciplinele de 
specialitate, și pe unele dis
cipline de bază astăzi 
pentru progresul tehnic : 
matematică, fizică, chi

mie, biologie, de la spe
cialitate la specialitate, pe 
aprofundarea unei limbi 
străine, pe limba șl litera
tura română. Istoria și geo
grafia României, economia 
politică și socialismul știin
țific.

Mi se pare că succesul 
stabilirii în planul de în- 
vățămînt a volumului op
tim de ore pentru practică 
constă pe de-o parte în 
efectuarea practicii numai 
la cîteva din discipline (3-4] 
pe fot parcursul cît se pre
dau disciplinele respective.

Restrîngerea practicii în 
producție la un număr 
mai mic de discipline de
rivă din necesitatea pre
gătirii tehnice într-o spe
cialitate mai restrînsă, 
pentru a se asigura teh
nicianul care să-1 secun- 
deze pe specialistul cu 
calificare superioară în 
secția în care acesta lu
crează.

După părerea mea ar fi 
bine ca absolventul liceu
lui de specialitate să poată 
urma numai la acele facul
tăți care sînt foarte apro
piate de profilul tehnic al 
liceului. De exemplu, ab
solvenților liceelor agri
cole să li se dea dreptul 
să urmeze numai facul
tățile de agricultură și 
horticultura, ai liceelor 
industriale — numai fa
cultățile din politehnică, 
ai celor economice — fa
cultățile din Institutul de 
științe economice etc.

Conf. Gh. BÎLTEANU
prorector o! Institutului 
agronomic „N. Bâlcescu“ 
din București

Pregătirea tehnicianului 
arhitect și constructor

Ținînd seama de dez
voltarea tehnicii în viitor, 
de pregătirea profesională 
a actualelor cadre de ni
vel mediu, viitoarele licee 
tehnice și industriale sînt 
chemate să asigure dez
voltarea , învățămîntului 
tehnic din țara . noastră, 
pentru, etapa , corespunză
toare drumului, ascendent 
pe, care merge economia 
noastră socialistă. în a- 
cest scop, considerăm nece
sar ca viitoarele licee indus
triale să fie organizate pe 
sistemul industriei ; pentru 
fiecare ramură industrială 
să se creeze unul sau mai 
piuite licee industriale, am
plasate în diferite regiuni 
ale țării, acolo unde ramu
ra industrială are ponderea 
cea mai mare și unde exis
tă bază materială, cadre di
dactice și condiții optime 
pentru desfășurarea pro
cesului de învătămînt. 
Pentru ramura industriei 
construcțiilor, atît pentru 
sectorul de proiectare cît 
și pentru sectorul de exe-

cuție, propunem înființa
rea unor școli de ramură 
denumite „licee de arhi
tectură și construcții“.

Avînd în vedere că 
progresul științei și teh
nicii cere permanent' noi 
și noi cunoștințe, socotim 
potrivit ca în liceele in
dustriale obiectele de 
specialitate ale ramurii 
iriduStriale respective să 
fie‘^studiate din anul I. 
numărul de ore urmînd să 
crească treptat pînă la ul
timul an de studii, în care 
să devină preponderent. 
Propunem ca durata învăță- 
mînîului să se stabilească 
tot în funcție de specificul 
și complexitatea ramurei 
industriale, în nici un 
caz mai mică de 5 ani. 
De asemenea, structura 
învățămîntului în liceele 
industriale și tehnice tre
buie legată de specificul 
ramurii industriale, pu- 
nîndu-se accent însă . pe 
matematică, fizică și chi
mie, științe care ocupă un

loc important în tehnică. 
Totodată, opiniem și pen
tru introducerea în pla
nul de învățămînt a unei 
limbi străine, care să per
mită viitorului tehnician 
o documentare mai largă, 

în cadrul unei ramuri 
industriale funcționează 
mai multe specialități ca
racteristice (de exemplu, 
în sectorul de proiectare 
a construcțiilor sînt nece
sari tehnicieni arhitecți, 
decoratori de interioare, 
constructori, instalatori 
topografi etc. ; în sectorul 
de execuție a construcți
ilor, de asemenea, este 
nevoie de anumite spe
cialități : atașamentiști, 
laboranți etc.). De aceea, 
considerăm util ca ultimul an 
sau ultimii ani de studii să 
fie rezervați pregătirii teh
nice de specialitate pe me
serii. Legat de această 
specializare, propunem ca 
absolvirea cursurilor să se 
facă printr-o lucrare de di
plomă în care să se rezolve 
probleme de specialita
te legate de producție. 
De exemplu, pentru sec
torul nostru : proiecte de 
arhitectură, de decorații, 
de rezistență, de instala
ții etc. O problemă la fel 
de importantă este și se
lecționarea elevilor pen
tru anul I al acestor li
cee. Ar fi oportun, după 
părerea noastră, ca la 
concurs să se facă și o 
verificare a aptitudinilor. 
Bunăoară, cei care vor 
urma arhitectura și de
corații de interior să sus
țină examen de aptitudi
ne la desen

Un rol deosebit în noua 
formă de învățămînt teh
nic revine și cadrelor, di-,. 
dactice de specialitate.":? 
Selecționarea acestdrd^ar ■ 
trebui să constituie pen
tru forurile tutelare 
ale liceelor de specialita
te o preocupare continuă 
în sensul alegernj éçïor ' 
mai buni specialiști din 
producție din ramura 
respectivă, cadre cu o 
bună experiență pedago
gică.

Arh. Jean FAINARU 
profesor fruntaș
Ing. lordache 
ANASTASIU
Școala tehnică 
de arhitectură 
și construcția orașelor- 
București

La Ieșirea din schimb Foto : M. Andreescu

Sighișoara
(Urmare din pag. I)

unei fabrici de chimicale, ale unui 
așezămînt de cultură, se repară cel 
vechi. La cîteva sute de metri în 
sudul Sighișoarei se află localita
tea Albești, unde funcționează o 
importantă fabrică de faianță și 
sticlă, construită de curînd.

La Albești s-au găsit vestigii 
daco-romane.

S-a descoperit, recent, acolo, și 
o scrisoare de prin 1783, adresată 
primarului Metz al Albeștilor, de 
către un frate al său din Alba- 
Iulia, și care frate, ca să potoleas- 

■ că panica stîrnită de revoluție, li
niștea pe nobilii și bogătașii din 
regiunea Sighișoarei, informîndu-i 
că Horia a fost executat.

La Sighișoara au pătruns și in
filtrații din revoluția lui Gheorghe 
Doja. Pe cîmpia Sighișoarei și-a 

e găsițiuii sfîfșit anonim marele poet 
maghiar'Pețăffi, al cărui nume ono
rează piață-din cetate, și pe care 
poetul nostru Eugen Jebeleanu ni-1 
va dărui, în curînd, într-o ediție cu- 
prinzînd peste zece mii de versuri.

Urcînd de la Brașov spre Cluj, 
șoseaua asfaltată lasă în urmă 
Feldioara, tip, și ea, de burgadă 
saxonă, cu biserica și cetatea de 
pe culme, cu case colorate și pline 
de pitoresc. Șoseaua pătrunde în 
pădurea Bogată pe care o străbate 
vreme de 14 kilometri. Drumul din 
codru e înzestrat cu spirale, cu ur
cușuri și coborîșuri. Vara și toamna 
e o adevărată feerie. Numai stră
baterea acestei păduri poate oferi 
turistului un țel și o desfătare. 
Cîțiva kilometri de la ieșirea din 
pădure, iată Rupea, vechiul Rupens

roman, cu biserica-i înaltă și tur
nul vestit în care își păstrează sa
șii slănina fragedă și fără rival.

Tot peisajul înconjurător e o în- 
cîntare, cu colinele dulci, cu văile 
și șesurile lui bogate, cu satele și 
clopotnițele care se profilează la 
orizont.

Sighișoara care, văzută din tren, 
e o surpriză fermecătoare, o viziu
ne de basm, se vestește, pe șosea, 
de departe, cu înalta ei turlă de pe 
cetate, cu coroana de case care vi
brează în toate culorile curcubeu
lui, și de-al căror aspect nu s-a a- 
tins nimeni. Toată lumea veghează 
ca noile construcții să nu altereze 
stilul moștenit din veacuri al aces
tui burg prestigios, un adevărat 
decor de teatru.

Oamenii au astăzi alte nevoi spi
rituale, orizonturile lor s-au lărgit. 
Ei caută alte satisfacții sufletești, 
mobilizarea totală în muncă și pro
gres, adevărul științific, cunoștin
țele folositoare, luminarea minții, 
frumusețea artistică.

In parcul orașului, am salutat, cu 
emoție, monumentul lui Ilarie 
Chendi, criticul și animatorul care, 
în revista „Viața literară și artisti
că”, mi-a pujblicat, prin 1906, pri
mele poezii.‘’L.Cong,etățenii lui si- 
ghișoreni îi cinstesc memoria.

El își iubea orășelul copilăriei, 
așa cum îl iubesc astăzi toți cei ce 
viețuiesc în această urbe cu aspect 
de legendă și în slujba căreia, a- 
semeni tuturor conducătorilor altor 
centre din Republica Socialistă 
România, edilii, administratorii de 
instituții, consilierii culturali, cu 
concursul întregii populații, nu-și 
precupețesc eforturile ca să facă 
din Sighișoara și din împrejurimile 
ei un focar de viață intensă, vred
nic de peisajul paradisiac în care 
a fost sălășluită, de tradițiile ei, de 
nobila și grațioasa ei înfățișare 
medievală, vrednică de locuitorii 
ei români, germani și unguri, care 
trăiesc într-o creatoare prietenie.
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Nu-mi amintesc multe 
filme românești care să 
fi fost atît de aspru ju
decate de critica cine
matografică. Cu practic 
neînsemnate deosebiri 
de nuanțe sau de argu
mentație — cronicile a- 
părute au fost unanime 
în a consemna nereu
șita acestei adaptări li
bere a „Domnișoarei 
Nastasia*. Și tofuși, o- 
biectiv vorbind, „Din
colo de barieră* nu este 
— sub raport cinemato
grafic — lipsit de orice 
însușiri ; momente izbu
tite de atmosferă, unele 
tipuri pitorești, evoca
toare, un cadru plastic 
și o imagine cu reale 
virtuți — se fac simțite 
în filmul lui Francise 
Munteanu. De ce, a- 
tunci, această producție 
a studioului „București" 
este privită ca un eșec?

Cu toată libertatea 
incontestabilă a adap- 
taforului de a se înde
părta de opera literară, 
nu poți face abstracție 
de forța dramatică, evo
catoare a comediei-tra- 
gice a lui George Mi
hail Zamfirescu, de com
plexitatea psihologică a 
personajelor, de sensul 
profund, simbolic, al 
destinelor eroilor prin
cipali. Și nici de faptul 
dacă prelucrarea cine
matografică, schimbările, 
deplasările de accent, 
interpretările pe care le 
dă cineastul sînt, în- 
tr-adevăr inspirate; dacă 
adaptarea reliefează va
lorile esențiale ale pie
sei și depășește limitele 
ei ; dacă filmul dobîn- 
dește astfel originali-

„DINCOLO
DE BARIERĂ"
și drumul spre public
fate, vigoare artistică 
iar lumea pe care o 
evocă, conflictele ei sînt 
convingător înfățișate pe 
ecran.

Sau dacă, dimpotri
vă, nu sînf...

Există multe deosebiri 
între film și piesa de 
teatru. Scoțîndu-le în 
evidență, critica a con
semnat simplificări sau 
vulgarizări care impie
tează asupra ' lucrării 
cinematografice și o si
tuează astfel mulf sub 
nivelul de intensitate 
dramatică și de interes 
al operei de la care a 
pornit : Nastasia apare 
ca un personaj plat, a- 
proape episodic (dato
rită în mare măsură și 
interpretării), Vulpașin 
se conturează incert, iar 
combustia lăuntrică a 
personajului este înlo
cuită cu o violență de 
suprafață declarată os
tentativ, momentele- 
cheie ale filmului (crima 
lui Vulpașin și răzbu
narea Năsfasiei) nu au 
pe ecran nici pregătirea

psihologică și nici apro
fundarea capabile să 
pună în lumină semni
ficația socială a întregii 
tragedii și să ridice ast
fel povestirea cinemato
grafică deasupra unei 
oarecari „drame pa
sionale". Dar proble
ma pe care filmul 
acesta o ridică în pri
mul rînd nu este, după 
părerea mea, strict a- 
ceea a atitudinii reali
zatorului față de piesa 
de teatru.

Se pare că, partizan 
declarat — și pe bună 
dreptate — al „filmului 
de public", Francise 
Munteanu s-a orientat 
greșit, în cazul de față, 
în alegerea drumului 
spre inima și inteligența 
spectatorilor săi. „Din
colo de barieră" în
dreptățește părerea că 
cineastul a mizat pe a- 
tractivitatea pitorescu
lui de suprafață, pe re
ceptivitatea unei părți a 
publicului față de ro
mantismul spectacular, 
față de melodramă. Deși

are cunoscute afinifăf) 
literare cu mediul de
scris în „Domnișoara 
Nastasia, fiind el însuși 
autorul unor scrieri re
marcabile consacrate 
periferiei românești din
tre cele două războaie 
(„Hotel tristețe", de pil
dă), autorul adaptării a 
respins sugestiile piesei 
care i-ar fi permis să 
dea pö ecran o imagine 
revelatoare a acestei 
lumi și să arate că tra
gedia pe care o trăiesc 
eroii filmului exprimă, 
de fapt, conflictul ire
ductibil dintre omul 
care aspiră spre un 
ideal și mediul inuman, 
declasat care-i înăbușă 
aspirațiile, sfrivindu-1. 

în discuțiile în jurul 
filmului s-a emis ideea 
că ceea ce și-a propus 
cineastul în primul 
rînd, a fost „reabilita
rea" lui Vulpașin. Cum 
apare acest personaj pe 
ecran ? Sînt cîteva sec
vențe în care este afir
mată dorința lui Vulpa
șin de a se ridica la un

alt fel de viață. Perso
najul este lipsit însă 
de acele elemente bio
grafice și de carac
terizare menite să-i 
motiveze comportarea, 
oscilările între brutali
tate dezlănțuită și sen
timentalism. Francise 
Munteanu preciza, în- 
tr-un interviu, că urmă
rește să descătușeze 
potențialul acestui e- 
rou, să prezinte drama 
lui Vulpașin în toată 
plinătatea ei, în spiri
tul lui G. M. Zamfires
cu. Autorul adaptării nu 
era, desigur, obligat să 
accepte sugestiile pie
sei pentru a explica din 
punct de vedere psiho
logic crima lui Vulpa
șin. Dar, după părerea 
mea, el era artisticește 
obligat să nu neglijeze 
perspectiva în care este 
prezentat acest mo
ment-crucial al acțiunii. 
(Gestul final al Nasfa- 
siei este și mai palid 
prezentat în film — nu 
vedem deloc marea 
dramă pe care o tră
iește eroina după ce se 
convinge cine l-a ucis 
pe Luca și pînă în 
ziua nuntii, jocul ei du
blu, al răzbunării, me
nit să-l înalțe pe Vul
pașin și să-l prăbușeas
că apoi de la înălțimea 
idealului pierdut).

Nu încape îndoială că 
dacă unele secvențe ar 
fi fost mai bine rezol
vate cinematografic și 
dacă ar fi existat mai 
puține stridențe ale jo
cului actoricesc, moar
tea Nastasiei i-ar fi fă
cut pe mulți să lăcri
meze. Dar se poate mă
sura valoarea unul film

după numărul batistelor 
ude de lacrimi ?

Spectatorii și critica 
au aplaudat calitățile 
filmului anterior al lui 
Francise Munteanu („La 
patru pași de infinit") 
tocmai pentru că cineas
tul a evitat cu grijă 
patetismul exterior, em
faza, dovedind o stăpî- 
nire mai deplină a mij
loacelor de expresie ale 
cinematografului și pri
ceperea de a le subor
dona fără ostentație 
scopului artistic propus ; 
iar acest scop : realiza
rea unei confruntări 
dramatice vii, dezbate
rea unor probleme ma
jore de viajä, de con
știință, l-a condus pe 
autorul filmului mai di
rect spre public decîl 
concesiile pe care le-a 
făcut, în „Dincolo de 
barieră", spectaculosu
lui gratuit, facilității.

Experiența autorului 
ne îndeamnă să a- 
minfim despre răspun
derea care incumbă 
unui cineast (mai ales 
cînd își asumă dubla 
calitate de scenarist și 
regizor al filmelor sale). 
Este o răspundere care 
începe cu alegerea te
melor, cu clarificarea 
ideilor în scenariu.

Producțiile studioului 
„București" au prilejuit 
adeseori observații cri
tice privitoare la incon
sistența unor scenarii 
de film, accepfafe de 
regizori — și de studio 
— în pofida unor ca
rențe evidente și deloc 
neglijabile. „Dincolo de 
barieră" reprezintă, de- 
siqur, un caz printre al
tele ; existența — ca

etalon — a piesei lui 
G. M. Zamfirescu de
monstrează însă cît de 
mult ar fi putut cîștiqa 
acest film dacă de la 
scenariu s-ar fi acordat 
mai multă atenție as
pectelor esențiale, de 
conținut. Desigur că 
aici se poate invoca 
„libertatea adaptatoru- 
lui”. Dar asta este 
altă poveste. Pentru că 
însăși realizarea unui 
film după „Domnișoara 
Nastasia’ poate părea 
lipsită de sens dacă 
prelucrarea cinemato
grafică păstrează nu
mai numele persona
jelor — nu și com
plexitatea caracterelor 
lor. Desigur că nu 
pledăm pentru cal
chierea textului literar. 
Disfanțîndu-se de ro
man, creatorii „Pădurii 
spînzuraților”, de pildă, 
au realizat un film 
profund original, în ca
re sensurile majore ale 
cărții, mesajul ei, do- 
bîndesc forță artistică 
generalizatoare. Proble
ma — în cazul unei a- 
dapfări libere — nu 
este, deci, aceea a fi
delității față de litera 
scrisă. Problema este : 
ce aduce adaptatorul 
in schimb.

Drumul spre public 
presupune mai mult de- 
cît căutarea unei a- 
tractivități de suprafață, 
iar formulele cinemato
grafice „de succes" nu 
sînt chiar atît de si
gure cum s-ar părea... 
Este, cred, ceea ce de
monstrează în primul 
rînd filmul „Dincolo de 
barieră".

D. COSTIN

E
• Sala Palatului : CANIOTA 
(spectacol prezentat de Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra") -» 
19,30.
• Teatrul de Operă șl Balet: RĂ
PIREA DIN SERAI — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă S 
CLOPOTELE DIN CORNEVILLB
— 19,30
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale* (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, Sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : VISUL 
REVISTEI (spectacol prezentat 
de Teatrul de stat din Deva) — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : SFINTA IOANA
— 19,30, (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : SONET PENTRU O 
PĂPUȘĂ — 19,30, (sala Studio) : 
3.3.3. — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : UMOR PE 
SFORI - 9, AMNARUL — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO« 
RUL DE FRANCEZA - 20, (Sala 
Victoria) : VESELIE LA 174 — 
20.
O Circul de stat : BAL MASCAU 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

CINEMATOGRAFE
• OLD SHATTERHAND - film 
pentru ecran panoramic ; Patria
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE s 
Republica (completare Plante ac
vatice) - 10; 12; 14; 17; 19; 21.
• CLOCHEMERLE : Cinemateca
— 10: 12; 14.
• FATA LUI BUBE : Luceafărul
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Flamura - 9.15; 11,30; 13,45; 16j
18,15; 20,30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ : București — 9,15j 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Fero
viar - 8; 10,15; 12,30; 14,45: 17ț
19,15; 21,30, Excelsior — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Tomis .
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. .
O ÎN COMPANIA LUI MAȚ' 
LINDER : Capitol (completare
știință șl tehnică nr. 2/1965) — ' 
9,30; 11,45; 14,30; 16,30; 18,45; 21,
Floreasca (completare De la pes
cari adunate) — 9,30; 11,45; 14|
16,15; 18,30: 20,45. ,
0 EXPRESUL PARIS-MÜN
CHEN : Festival (completare Tot 
mai sus) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Grlvița - 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Modern — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
0 CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE : Victoria (completare 
Sport nr. 5/1965) — 10: 12,30; 15; 
17,45; 20,30
0 NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
cinemascop (ambele serii) ; Cen
tral (completare Acolo unde Car- 
pațil întîlnesc Dunărea — cine
mascop) — 9,45; 13; 16.15; 19,30.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB 5 
Lumina - 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30, Giulești - 14,30; 16,30; 18,30;
20.30 (la ambele completare t.a
carnaval), Bucegi (completare 
YR cere decolare) — 10: 12; 14; 
16; 18,15: 20,30, Melodia (comple
tare Poveste cu cartonașe) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
Lira (completare Plonierla nr. 
6/1965) 10,30; 15; 17; 19; 21.
o CARTIERUL VESELIEI : Union
— 15,30; 18; 20.30.
0 PROGRAM PENTRU COPII I 
Doina — 10.
0 800 DE LEGHE PE AMA. 
ZOANE . Doina (completare Sport 
nr 6/1965) - 11,30: 13,45; 16; 18.15: 
20,30, Cosmos (completare Orașe 
vechi bulgărești) — 16; 18; 20.
0 DIAVOLII — SURORILE 
PRESS - NAICA — PIONIERIA 
nr. 6/1965 — DE LA PESCARI 
ADUNATE — PLANTE ACVATI
CE : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
0 BOCCELUȚA : Cultural (com
pletare Vezi rîndunelele se duc)
— 10,30; 16: 18.15; 20,30
0 DULCEA PASARE A TINERE-, 
ȚII — cinemascop : Dacia — 9,30- 
14 în continuare ; 16,15; 18,45; 21. 
0 DUMINICA LA NEW YORK : 
Buzeștl - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, Viitorul - 11; 15,30: 18; 20.30. , 
0 WINNETOU — cinemascop : 
Crîngașl (completare Poveste 
despre ceasuri) — 16; 18.15; 20,30. 
0 ULTIMA VACANȚA : Unirea 
(completare Universuri picturale)
— 16: 18.15. 20.30.
0 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABA : Flacăra - 15,30; 17,45; ■
20. Miorița — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21.
0 VESELIE LA ACAPULCO : Vi- 
tan (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Cluj» — 11; 16; 18.15;
20.30
O UN SURIS IN PLINA VARA : 
Munca (completare Ceramica din 
Oboga) - 10,30; 16,30; 18,30; 20,30. 
0 MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop : Popular — 10.30; 165 
18,15; 20,30.
0 DINCOLO DE BARIERA : Arta 
(completare Cel mai puternici 
din Europa) — 10; 12,15: 16; 18,15;
20.30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA i 
Moșilor - 11; 15,30; 18; 20.30,
Drumul Sării — 11; 15; 17,30; 20. 
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Colentlna (completare La cel 
mal inalt nivel) — 15,30; 17,45; 20. 
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN: 
Volga (completare Yr cere deco
lare) - 10; 12; 14,15; 16,30: 18.45;
21, Pacea — 11; 14; 16; 18; 20.
0 CĂPITANUL DIN TENKES — - 
ambele serii : Rahova — 15,30; 19.
O CINE EȘTI DUMNEATA (. 
DOMNULE SORGE ? — cinema
scop: Progresul — 15,30; 18; 20,30.
0 RUNDA 6 > Ferentari (comple
tare Vizita conducătorilor de
partid și de stat în regiunea
Maramureș) - 15,30; 18; 20.30.
0 FURTUNA DEASUPRA ASIEIt 
Cotroceni (completare Anul naș
terii : 1805) - 14; 16,15; 18,30; 20,45.

CUMEVREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 15, 16 și 17 decembrie. în țară: 
Vreme în încălzire ușoară, cu 
cerul variabil, temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere la început, 
apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și 7 gra
de, iar maximele între zero șl 
10 grade. Ceață dimineața. In 
București : Vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, 
temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară la început, apoi sta
ționară.
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Creste fondul 
de acumulare 
cresc veniturile

© Pentru siguranța șl ritmicitatea 
Investițiilor

Articolul 26 din proiec
tul de statut reglementea
ză problema realizării pro
porției dintre fondul de a- 
cHmulare și fondul de con
suni. Practica cooperativei 
noastre, ca și a altor uni
tăți cooperatiste, a demon
strat că baza dezvoltării 
continue a producției agri
cole, a sporirii veniturilor 
cooperatorilor, o constituie 
fondul de acumulare. Iată 
pentru ce noi am alocat, 
an de an, sume tot mai im
portante pentru acumulări. 
Așa se face că valoarea 
fondurilor fixe a ajuns în 
1965 la 7 100 000 lei, cu

Organizare temeinică 
a muncii

• Atribuțiile brigadierului sâ fie 
mai bine precizate

Cooperativa agricolă de 
producție din comuna Mi- 
reșu-Mare, raionul Șomcuta, 
a obținut în decursul anilor 
o bună experiență în spori
rea producției și dezvoltarea 
proprietății obștești. Faptul 
că la noi toate lucrurile se 
fac la timp se datorește bu
nei organizări a muncii 
pe brigăzi și echipe. în pro
iectul de statut al coopera
tivei agricole de producție 
se aduc lucruri noi in legă
tură cu brigada, sînt preci
zate rolul și forma ei de or
ganizare. Faptul că în toate 
unitățile brigada va fi for
ma de bază în organizarea 
muncii, că ea se va consti
tui ținînd seama atît de ce
rințele producției, cît și de 
necesitatea folosirii depli
ne și raționale a forțelor de 
muncă, constituie fără în
doială un lucru foarte bun.

După părerea mea, în sta
tutul cooperativei agricole 
de producție ar trebui preci
zat un lucru. Datorită noii 
sale structuri și mai ales 
sarcinilor ce-i revin, briga
da va fi unul din factorii

• Cine face normarea muncii și 
după ce criterii ?

Stabilirea drepturilor și în
datoririlor organelor de con
ducere și de revizie ale coo
perativelor va contribui la în
tărirea conducerii colective și 
atragerea tuturor cooperato
rilor la conducerea treburilor 
obștești. Nerespectarea prin
cipiilor enunțate în proiec
tul de statut poate duce la lu
cruri de felul celor înfîmplate 
în trecut în cooperativa noas
tră. Fostul președinte, Nicolae 
Igna, conducea de unul sin
gur, lua măsuri fără a se con
sulta cu consiliul de condu
cere, cu adunarea generală. 
Unde au dus aceste lucruri 
este -lesne de înțeles: încăl
carea democrației cooperatis
te, îndepărtarea membrilor 
cooperatori de la participarea 
la treburile obștești, înfîrzie- 
rea muncilor și, ca urmare, di
minuarea producției și a va
lorii zilei-muncă.

încă de fa începutul a- 
cesfui an, adunarea generală 
a luat măsuri organizatorice 
corespunzătoare pentru res
pectarea democrației interne 
în cooperativă. Acest lucru 
s-a concretizat în mai buna 
organizare a muncii pe bri
găzi și echipe, în participa
rea masivă a membrilor coo
peratori la toate lucrările a- 
gricole. La rîndul său, consi

2 600 000 lei mai mult decît 
în 1962.

Creșterea fondului de a- 
cumulare ne-a permis să 
obținem producții sporite. 
In- 1965 cooperativa noas
tră a realizat în medie la 
hectar — peste 3 300 kg 
grîu, 26 580 kg cartofi și 
24 890 kg sfeclă de zahăr. 
Aceasta a făcut să crească 
și veniturile cooperatorilor 
la an. In acest an noi vom 
realiza un venit de peste 
6 300 000 lei, iar valoarea 
zilei-muncă însumează 39 
lei. Cooperatorii noștri sînt 
hotărîți să acorde mal 
multă atenție gospodăririi 
chibzuite a fiecărui leu.

determinant! In desfășura
rea producției. în acest caz, 
rolul brigadierului crestè 
foarte mult. în proiectul de 
statut nu sînt însă precizate 
atribuțiile acestuia, gradul 
lui de răspundere fată de 
activitatea brigăzii. Iată de 
ce propun să se precizeze 
ca brigadierul să răspundă 
personal de producția pla
nificată în brigadă. Atunci 
cînd din cauza slabei orga
nizări a muncii, «au alte 
motive nejustificate nu se 
realizează producția plani
ficată, să i se reducă și lui 
pînă la 10 la sută din zilele- 
muncă cuvenite, la fel ca ce
lorlalte cadre de conducere 
Cuprinderea lor In statut 
— și a altora care se vor 
mai face — va contribui la 
întărirea rolului de condu
cător al brigadierului, 11 va 
lega de colectivul In care 
muncește, sporindu-i auto
ritatea.

Ștefan TAMAȘ
membru al cooperativei 
agricole Mireșu-Mare, 
regiunea Maramureș

liul de conducere a desfășu
rat o muncă colectivă și a 
tradus în viață hofărîrile a- 
doptate de adunarea genera
lă. Rezultatele n-au înfîrziat 
să se arate. In acest an am 
realizat în medie la hectar 
cîte 2 113 kg grîu, 3 217 kg 
porumb boabe, 26 100 kg la 
sfeclă de zahăr, peste 3 000 
kg mazăre. Depășiri simțitoa
re ale producției planificate 
s-au înregistrat și în sectorul 
zootehnic. Producțiile sporite 
au dus la depășirea venitu
rilor bănești realizîndu-se în 
acest an 3 450 000 lei față de 
2 770 000 cît era prevăzut. Aș 
vrea să fac unele propuneri. 
In proiectul de statut să se 
precizeze cine face norma
rea muncii și pe ce criterii. 
De asemenea, retribuirea su
plimentară să se acorde numai 
acelor membri care au reali
zat numărul minim de zile- 
muncă stabilit de adunarea 
generală. Tnfrucît atribuirea 
loturilor se face încă din pri
măvară, să se fină seama și 
de participarea la muncă în 
anul precedent.

Dumitru HORA 
membru
al cooperativei aqricole 
din Șînnicolaul Român, 
regiunea Crișana 

Cei circa 850 900 lei pe 
care îi vom aloca anul vii
tor la fondul de acumula
re, alături de munca pres
tată de membrii cooperati
vei noastre, vor fi folosiți 
la executarea unor lucrări 
de irigații, la mecanizarea 
în zootehnie și o sumă mai 
mică va fi folosită pentru 
terminarea unei magazii 
începute în 1965.

In încheiere, aș dori să 
fac cîteva propuneri. Con
sider necesar ca viitorul 
statut al cooperativei agri
cole de' producție să pre
vadă ca planificarea inves
tițiilor din fondul de acu
mulare să se facă ținîndu- 
se seama de nivelul reali
zărilor obținute în anul pre
cedent. Acest lucru va 
crea o siguranță în ce pri
vește investițiile și ritmici
tatea lor în tot cursul anu
lui. In proiectul de sta
tut se stabilește ca tine
rilor căsătoriți să li se a- 
tribuie locuri de casă. Ar fi 
bine dacă s-ar face preci
zarea — ele să fie atribui
te numai acelor care au a- 
numită vechime în coope
rativă și participă cu re
gularitate la muncă.

Dumitru STANC1U 
președintele cooperativei 
agricole de producție 
Ghimbav, regiunea Brașov

Adunarea generala 
și organul sâu executiv

• Pe cît timp sa fie ales consiliul 
de conducere

Practica ne-a convins că 
adunarea generală este 
singurul organ în măsură 
să exprime gîndirea și ho- 
tărîrea colectivă a mem
brilor cooperatori. De a- 
ceea, tinerea lor cu regu-

După terminarea arăturilor 
de toamnă

Foto : A. Carto]an

Vestitor
de „semne bune"

*’  *   ' 1 ■ ...   !»

de Al. Ivan GHILIA

Tncepuful acesta de iarnă blajină, cînd nu s-a 
așezat bine pe zloată și toamna pare să vrea cu 
fot dinadinsul să răzbată pînă dincolo de pra
gul noului an, găsește satele noastre angajate 
într-o vie și cuprinzătoare dezbatere.

Cu emoție, cu spirit de răspundere și gravita
tea necesară marilor împrejurări de viafă cînd 
toate ușile prezentului sînt deschise spre viitor, 
țăranii, membri ai marei obști socialiste a țării, 
cumpănesc temeinic și discută cu însuflefire Ra
portul cu privire la îmbunătățirea conducerii și 
planificării agriculturii, prezentat la Plenara din 
11—12 noiembrie 1965 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și recentul proiect de statut al coope
rativelor agricole de producjie.

Așteptat cu cel mai viu și legitim interes, ca o 
cerinfă vitală a transformărilor structurale petre
cute în alcătuirea morală, materială și sufleteas
că a țăranului român și a satului românesc, noul 
statut este înfîmpinaf de toată suflarea satelor 
dintr-un capăt în celălalt al țării, ca legea de 
bază a activității cooperativelor agricole de pro
ducție — lege ce reflectă strălucit, în esența ei, 
justețea politicii partidului nostru, a înțelegerii 
și grijii celei mai atente și pline de respect pen
tru munca, demnitatea și-nfreaga personalitate a 
omului care a fost cel mai obidit și nedreptățit 
din întreaga noastră istorie. Proiectul noului sta
tut stabilește pînă în cel mai mic amănunt, în 
spiritul cointeresării materiale a membrilor săi, 
toate resorturile și pîrghiile organizării și activi
tății cooperativelor agricole de producție, con
form cerințelor stadiului actual de dezvoltară, 
pe baza experienței prelungite, în lumina inte
reselor și cerințelor economiei și ritmului dezvol
tării societății contemporane românești.

Deci, acest început de iarnă vestește din plin 
„semnele bune" ale anilor viitori, înflorirea pe 
mai departe a satului nostru...

lâritate a devenit o nece
sitate în viața cooperativei. 
De 9 ani sînt brigadier. 
Am luat parte la toate a- 
dunările generale desfășu
rate în cooperativa noastră 
și am putut constata că 
atunci cînd ele au fost te
meinic pregătite și hotărâ
rile adoptate porneau din 
necesitățile producției au 
constituit un ajutor prețios 
pentru munca consiliului 
de conducere, a brigadie
rilor, a șefilor de echipă. 
Mă voi referi la un exem
plu. în urmă cu cîțiva ani 
normele de muncă nu erau 
discutate și aprobate de 
adunarea generală. Acest 
lucru a dus la o risipă 
mare de zile-muncă în di
verse sectoare ale produc
ției. Consiliul de condu
cere împreună cu specia
liștii și cooperatorii frun
tași au studiat posibilitatea 
reglementării normelor de 
muncă. Hotărîrile stabilite 
de ei au fost discutate și 
aprobate de adunarea ge
nerală devenind obligatorii 
pentru fiecare cooperator. 
Care a fost urmarea ? Toți 
am luat parte la îndepli
nirea lor. Acum noi am_a- 
juns să economisim pînă 
la 28 000 zile-muncă anual, 
ceea ce a asigurat o creș
tere substanțială a valorii 
zilelor-muncă efectuate. La 
retribuția în bani, de pil
dă, valoarea zilei-muncă a 
crescut cu 50 la sută, iar 
în natură — de peste 3 ori.

în vechiul statut se spu
nea că: brigadierii și șefii 
de ferme zootehnice se 
numesc de către consiliul 
de conducere și sînt con
firmați de adunarea gene
rală. Prevederea din noul 
proiect de statut, potrivit 
căreia adunarea generală 
trebuie să confirme briga
dierii aleși în adunările pe 
brigăzi are o mare însem
nătate. Brigadierii trebuie 

să dovedească că sînt le
gați efectiv de soarta coo
perativei, sînt pricepuți în 
gospodărirea averii ob
ștești, duc la îndeplinire 
sarcinile ce li se încredin
țează, sînt apreciați pentru 
calitățile lor morale și 
profesionale.

Consiliul de conducere, 
ca organ executiv, a pus 
întotdeauna în discuția a- 
dunării generale cele mai 
importante probleme ale 
activității de producție. 
Hotărînd asupra lor, coo
peratorii se simțeau răs
punzători să le ducă la în
deplinire. Propun ca în sta
tutul cooperativelor agri
cole să se prevadă ca, con
siliul de conducere să aibă 
dreptul de a da sancțiuni a- 
celor care încalcă prevede
rile statutului, a hotărîrilor 
adunării generale și a con
siliului de conducere. Acest 
lucru este necesar pentru 
a se justifica acea prevede
re din proiectul de statut în 
care e'te vorba de exami
narea plîngerilor coopera
torilor nemulțumiți de ho
tărîrile consiliului de con
ducere privind aplicarea de 
sancțiuni disciplinare. O al
tă propunere, care socotesc 
că ar trebui studiată, este 
și aceea privind durata de 
timp pe care să fie ales 
consiliul de conducere și 
împuterniciți! din rîndul 
cooperatorilor. O continui
tate mai mare în muncă 
atît a consiliului de con
ducere cît și a împuterni- 
ciților permite ca și expe
riența cîștigată de ei să 
poată fi aplicată mai bine 
în practică. Statutul să 
precizeze dreptul adunării 
generale de a lua măsuri 
organizatorice ori de cîte 
ori este cazul, pentru com
pletarea consiliului de con
ducere sau a numărului 
de împuterniciți.

Ion TUDOR
brigadier, cooperativa 
agricolă de producție 
Gighera, regiunea 
Oltenia

Problemele producției sînt discutate amănunțit de către consiliul de conducere al cooperativei agricole 
din Vidra, raionul Giurgiu Foto : M. Andreescu

Drepturi și Îndatoriri
© Răspundere pentru calitatea 

lucrărilor

Muncești mai bine — 
cîștigi mai mult 
® Un sistem premial îmbunătățit 

în sectorul zootehnic
Citind proiectul noului 

statut al cooperativei a- 
gricole de producție 
m-am oprit mai mult a- 
supra capitolului în care 
se vorbește despre drep
turile și îndatoririle 
membrilor cooperatori. 
Se subliniază aci nece
sitatea ca fiecare să 
muncească conștiincios, 
să respecte disciplina 
muncii, să facă lucrări 
de bună calitate. Succe
sele obținute de noi în 
sporirea producției se 
datoresc și respectării 
acestor cerințe. Au fost 
și cazuri cînd adunarea 
generală a trebuit să 
discute pe unii membri 
cooperatori pentru ne
respectarea prevederilor 
statutului. Unii dintre co
operatori nu participau 
cu regularitate Ia muncă 
și din această cauză lu
crările nu puteau fi fă
cute la timp.

Sînt numeroase argu
mente care conving pe 
toți cooperatorii noștri 
că muncind cu regulari
tate veniturile lor sînt 
mai mari. Cîteva exem

Producție pe baze științifice
Reglementînd problemele 

de bază ale vieții interne ale 
cooperativelor agricole, noul 
proiect de statut asigură tot
odată cadrul necesar pentru 
dezvoltarea continuă a pro
prietății obștești, pentru creș
terea neîntreruptă a produc
ției agricole, potrivit intere
selor cooperatorilor, ale în
tregii noastre societăți. Proiec
tul de statut subliniază carac
terul științific, organizat pe 
care trebuie să-l aibă activi
tatea cooperativei. Aceasta 
desigur a devenit posibil da
torită sprijinului permanent și 
multilateral pe care partidul 
și sfatul nostru îl acordă dez
voltării cooperativelor agri
cole de producjie prin trac
toare și mașini, seminje, în
grășăminte, credite, asistență 
tehnică etc.

Cele mai multe din coope
rativele agricole au devenit 
organizații economice socia
liste puternice care realizea
ză producții și venituri mari. 
Cu patru ani în urmă, coo
perativa agricolă din comuna 
Vînători, raionul Galați, unde 
lucrez, era socotită o uni
tate slab dezvoltată. Pe baza 
sporirii producției,<n numai 
trei ani, venitul obținut la 
suta de hectare teren a 
sporif de la 150 000 lei la 

ple sînt concludente în 
această direcție. Familia 
lui Nicolae Hriban, care 
a efectuat în acest an 
680 zile-muncă a obținut 
un venit de peste 13 000 
lei, iar Ion Iancu, care a 
efectuat 400 de zile-mun
că a realizat 8 000 lei. 
Majoritatea celor care 
muncesc cu regularitate 
în cooperativa agricolă 
și-au făcut case noi, 
și-au cumpărat mobilă, 
aparate de radio, televi
zoare etc. Cu sprijinul 
organizației de partid îi 
vom ajuta și pe ceilalți 
membri cooperatori să 
înțeleagă și să respecte 
îndatoririle ce Ie revin, 
precizate limpede în ca
pitolul 3 al proiectului 
de statut.

Profit de această oca
zie pentru a face și o 
propunere. In statut să 
se precizeze răspunderi 
pentru calitatea lucrări
lor pe care le execută 
cooperatorii.

Gh. V. RIGLEA 
membru 
al cooperativei 
agricole Săucești, 
regiunea Bacău

• Sâ fie stabilite mai precis rolul 
specialiștilor și relațiile lor cu 
conducerea cooperativei

225 000 lei. Este urmarea fi
rească a preocupării consiliu
lui de conducere al organi
zației de partid, pentru în
tocmirea și traducerea în 
viață a unor planuri de pro
ducție bine chibzuite, care au 
avut permanent în vedere 
folosirea deplină a pămîntu- 
lui, a celorlalte mijloace de 
producție și a forței de 
muncă.

Pe terenurile destinate cul
turii cerealelor am extins me
canizarea, folosind din an în 
an, pe baza unui plan de 
fertilizare a solului, cantități 
fot mai mari de îngrășăminte. 
Fiind o unitate situată în 
apropierea orașului Galați, 
am dezvoltat puternic zoo
tehnia și îndeosebi creșterea 
vacilor și păsărilor. In pre
zent avem 800 capete tau
rine, din care 350 vaci și 
juninci. Pînă în 1970, apli- 
cînd o selecție riguroasă, din 
totalul taurinelor 55—60 la 
sută vor fi vaci. Am asigurat 
de pe acum condiții să creș
tem anual 15—20 000 păsări.

Cointeresarea materia
lă pentru producția care 
se obține îi stimulează 
pe cooperatori să mun
cească mai bine, mai cu 
spor. Prin aplicarea re
tribuirii suplimentare la 
prășitoare s-a reușit ca, 
în cooperativa noastră, 
toate lucrările să fie fă
cute Ia timp și de bună 
calitate. Ca urmare, s-au 
obținut producții mai 
mari la hectar. Datorită 
muncii deocalitate și de
pășirii producției, coo
peratorii care au muncit 
la cqltura sfeclei de za
hăr Și a porumbului au 
primit ca retribuție su
plimentară 13 vagoane 
porumb și aproape 
40 000 lei.

Fiind mulgător vreau 
să mă refer în special 
la problemele legate de 
retribuirea suplimentară 
în zootehnie în acest an 
am obținut o producție 
medie de peste 1 800 
litri lapte pe cap de 
vacă furajată, ceea ce 
după părerea mea este 
puțin. începînd din a- 
cest an se aplică și la 
noi retribuirea suplimen
tară. La producția de

Pe baza unui studiu, noi am 
trecut la o bună valorificare 
a terenurilor în pantă slab 
productive. Am înființat plan
tații de vii și pomi pe pan
tele terasale. Astăzi sectorul 
vifipomicol ocupă 70 ha.

Cooperatorii din Vînători 
își stabilesc obiective fol mai 
îndrăznețe. La toate acestea, 
ca specialist, sînt bucuros că 
am posibilitatea să-i sprijin. 
Consider o cinste că proiec
tul de statut prevede ca unul 
dintre specialiștii din coope
rative să fie ales în consiliul 
de conducere. Eu, de pildă, 
am fost ales acum doi ani 
în funcția de vicepreședinte. 
Trăind permanent în mijlocul 
cooperatorilor, luînd parte la 
frămîntările lor, pot să inter
vin cu mai multă eficientă la 
rezolvarea problemelor de 
producție.

Proieclul de sfafuf subli
niază marea însemnătate a 
planului de perspectivă. El 
trebuie să stea la baza pla
nului anual de producție șl 
financiar. De multe ori însă 

lapte se acordă 0,10 lei 
pentru fiecare litru lapte 
muls peste plan.

în lumina noului pro
iect de statut, sistemul 
premial va trebui îmbu
nătățit și în sectorul 
zootehnic. Vor trebui e- 
laborate norme care să 
prevadă premieri pentru 
îngrijitorii de tineret bo
vin în funcție de sporul 
de greutate realizat. De 
asemenea, va trebui îm
bunătățit și sistemul de 
premiere la producția de 
lapte. în prezent mulgă
torii nu au avantaje 
materiale în raport cu 
grăsimea laptelui muls, 
cu toate că unitatea 
noastră beneficiază de 
venituri în plus dacă 
gradul de grăsime este 
mai ridicat.

Aplicarea corectă a 
sistemului de retribuire 
suplimentară va con
tribui la obținerea unor 
rezultate mai bune în 
sectorul zootehnic.

Koncz IOSIF
mulgător 
la cooperativa 
agricolă Chendu Mare, 
raionul Tîrgu Mureș

asemenea planuri de perspec
tivă, după cum am putut 
constata, con(in prevederi ne- 
realisfe, care nu au la bază 
un studiu aprofundat. Astfel 
de planuri nici nu au viabi
litate, sînt repede date uită
rii. Eu socotesc că o aseme
nea lacună poate fi și tre
buie înlăturată. Pentru aceasta 
este necesar ca specialistul, 
consiliul de conducere să fie 
sprijiniți mai îndeaproape de 
consiliul agricol. Consiliile a- 
gricole ar putea organiza în 
unități cu condiții asemănă
toare, cu sprijinul nostru, al 
specialiștilor, cercetări precise 
asupra celor mai bune soiuri 
de plante agricole, asupra 
cantităților optime de îngră
șăminte chimice ce trebuie 
administrate la diferite cul
turi ele. Confruntarea unor 
asemenea date obținute în 
două, trei unități cu condiții 
asemănătoare, ar permite tra- 
qerea unor concluzii pre
țioase.

Consider necesar ca în sta
tutul cooperativei agricole să 
se precizeze rolul specialiști
lor din aceste unități și re
lațiile lor cu conducerea coo
perativei.

ing. Dumitru ȘERBANESCU 
cooperativa agricolă 
Vînători, regiunea Galați
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STRĂVECHI COMORI ALE ARTEI

Acad. G. OPRESCU

din 
zeul castelului

Arta extrem-orientală a 
deșteptat interesul europe
nilor destul de tîrziu și nu 
la toți în același timp, căci 
unii dintre ei au luat cu
noștință de ea înaintea al
tora. In ce privește arta 
japoneză, din pricina difi
cultăților de a pătrunde în 
Japonia, ea a fost multă 
vreme necunoscută euro
penilor. Efectul ei cel mai 
puternic asupra artei eu
ropene se petrece abia în 
a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, cînd stam
pa populară japoneză îșin 
face apariția sub forma tri
vială a unor petece de 
hîrtie, cu care, în unele 
magazine olandeze se în- 
fășurau obiecte ce se vin
deau, magazine ai căror 
proprietari aduseseră aces
te hîrtii, în realitate fru
moase stampe japoneze, 
din călătoriile lor în Extre
mul Orient. Ele au intrat în 

•to mîinile unor artiști din O- 
.. landa și din Franța, iar re

zultatul a fost o impresie 
decisivă asupra acestora, 
care s-a tradus prin influ
ența pe care coloritul și 
compoziția lor a avut-o la 
nașterea și dezvoltarea cu
rentului impresionist. Dar 
scopul nostru este să vor
bim astăzi nu de aceste 
stampe, care necesită o a- 
naliză specială, ci de stră
vechi tezaure de artă japo
neză. Pentru aceasta tre
buie să ne întoarcem cu 
multe secole în urmă. Ope
rele de artă chineze și ja
poneze, fie sub formă de 
tablouri, de ceramică sau 
de obiecte uzuale, totdea
una admirabil lucrate, cînd 

' au venit în contact cu eu
ropenii, erau greu de deo
sebit unele de altele, din 
lipsa unor 
țite, pe de 
că tehnica 
erau foarte 
pe de alta 
biectului, și 
sau a faptului să scrierea, 
care ocupa adesea o su
prafață importantă înțr-o 
operă, era identică, deși în 
japoneză același semn se 
citea altfel și însemna alt
ceva. Astăzi însă, cunoș
tințele noastre s-au preci
zat și arta japoneză apare 
cu o individualitate destul 
de deosebită de cea chi
neză.

Evident, aceste deosebiri 
țin în primul rînd de tem
perament și de atitudinea 
omului în țața vieții și a 

. naturii. Budismul japonez, 
Zen, venea asupra unui po
por în care, cu mult înainte 
de apariția budismului, 
orice om avea sentimentul 
că face parte din natură, 
considerată ca un tot, cu- 
prinzînd cerul, pămîntul și 
pe toți oamenii. Pentru ja
ponezi, legătura dintre 
imensul număr de divini
tăți, locuitorii cerului, în
treaga natură cu toate in
finitele ei forme de existen
ță din lumea animală, a 
plantelor și a solului, adi
că a tot ce există, fără de
osebire, și cu totalitatea 
oamenilor, era ceva așa de 
natural, îneît legătura între 

, unii și alții era ceea ce 
ședea la baza convingerii 
fiecăruia. Divinitățile pot 
să aibă contacte cu oame
nii, omul cu plantele, cu 
animalele și cu orice exem
plar din natură, care nu 
numai sînt animate, au via
ță, dar au o individualita
te, pot vorbi între ele, cum 
sînt cazuri în literatura ja
poneză cînd vulcanul Fuji 
are conversații cu un alt 
vulcan. Acest sentiment 
care înviorează viața Ja
ponezului este ceea ce dă 
artei sale o însemnătate 
optimistă, deosebită de 
arta celorlalte popoare ex- 
trem-orientale, la care nu 
totdeauna optimismul este 
trăsătura esențială.

Omul este deci, orice om, 
o parte din tot ; și acest 
tot e viu. întreprinzător. 
Pentru o ființă modestă, 
ceea ce-i aparține se cu
vine să fie de mici propor- 
țiuni De aceea, o locuință 
de mici dimensiuni, cu pu
ține mobile, alese cu grijă, 
și cu puține obiecte de 
artă la unii, la alții uzuale, 
dar de forme alese și lu
crate cu mare îndemînare, 
chiar la cei foarte avuți, 
este de regulă Din comu
nitatea omului cu natura 
rezultă o dragoste și un in
teres deosebit pentru toț 
ce există în natură , de aici 
și nașterea peisajului ca 
gen de artă și. ca o con
secință. sentimentul care 
face să se dorească de 
multe ori în jurul casei as
pecte ale naturii, aranjate 
de mîna omului. însă în 
asa fel si cu atîta price
pere și oust. îneît arhitec
tura acestor grădini artifi
ciale devine un gen de 
grtă tot așa de important

de altele, din 
studii amânun- 
o parte pentru 
și materialul 
asemănătoare, 

din pricina su- 
el asemănător,

în Japonia ca genurile de 
artă care în Occident sînt 
de rangul artei decorative. 
La fel în ce privește aran
jarea florilor într-un buchet 
sau ca decor al locuinței.

Pictura japoneză este e- 
xecutată în același fel și

neobișnuită peisajului. Am 
zis peisajului, fiindcă a- 
cesta este genul cel mai 
des întîlnit în pictura japo
neză, lucrat în tuș, cu 
pensula. Portretul care este 
atit de frecvent la chinezi 
este mai rar la japonezi. E

se considerabil în arta Ja
poneză. Această întoarcere 
spre o epocă mai veche 
este și rezultatul unei călă
torii în China. Tabloul, la- 
viu de cerneală, cu pensu
la, pe hîrtie, reprezintă un 
cocor pe o stîncă, într-un 
peisaj de iarnă. Totul res
piră melancolie și este în
văluit într-o ceață ușoară, 
din care ies în evidență, la o 
margine, o creangă subțire 
de copac, iar în mijlocul 
compoziției atitudinea tristă 
a păsării. Stînca pe care se 
găsește constituie malul 
unei ape, ale cărei valuri 
line se simt în partea de 
jos a tabloului. Execuția. în 
pete de diverse forme, este 
o capodoperă de inventivi
tate tehnică și de simpli
tate expresivă. Tabloul este 
unul din cele 4 sau 5 exem
plare, singure în toată lu
mea, în afară de Japonia.

Al doilea exemplar este 
un makemono și reprezintă 
o vînătoare de samurai, cu 
gonaci, la poalele munte
lui Fuji, executată de Kano 
Sikenobu, care a trăit între 
1660 și 1728. Călări, samu-

Față de viteza de a- 
K8S lergare a omului, 
(socotind recordul obți
nut la Jocurile Olimpice 
pe distanța de 100 
metri), animalele ar stră
bate în același timp : 
leul — 120 metri, girafa 
— 130 metri, iepurele — 
220 metri, struțul — 250 
metri și gazela — 270 
metri.

ra Există ființe cu sîn- 
11-13 ge albastru (fără a 
avea nimic... aristocra
tic). Este vorba de niște 
viețuitoare marine ase
mănătoare meduzelor, 
care trăiesc în mările 
din apropierea Austra
liei.

TO Palmierul de ceară 
a® (Ceroxylon andico- 
la) din Munții Anzi, este 
cel mai mare producător 
de ceară. Un palmier cu 
înălțimea de 45—50 cm 
poate da pînă ia 14 kg 
de ceară pe an.

apropierea orașu- 
Durrës (R. P. Al- 
a fost

alte
antice,

■ a 

bania) 
printre 
unelte
unic in genul 
fecționat din 
șie, cînd este 
lumină, inelul 
ză in 
ta și

descoperit, 
pbiecte și 

un inel 
său. Con- 
piatră ro- 
privit ’a 
infățișea- 

pe Afrodi-

KțS Cea mai mare co- 
lecție de goblenuri 
lume se află Ia Mu-

Wawel
din Cracovia Celebrele 
țesături decorative din 
fir de iînă colorată, de 
mătase, de aur și argint 
valorau încă acum 500 
de ani cît greutatea lor 
în aur.

Amfore romane datînd din anul 150 î.e.n. au fost recent găsite in apropierea coaste
lor Siclliei, la o adîncime de peste 40 m

Și

de 
ultra- 

percep

condimente se 
tăieței care se 
apă și ulei.

interior
Eros. Vechimea lui 
de circa 2 000

pod neobișnuit 
află in orașul 

(R. P. Chineză).
confecționat din’

555 lingouri de aur — 2 379 000 de lire sterline — Iată 
„recolta" scafandrilor care au adus la suprafață tezau
rul vasului englez „Niagara", scufundat de submari
nele germane în timpul celui de-al doilea război mon-

au

Kano Sikenobu : Vînatoare

singur și adevărat

un kakemono, 
bucată de hîr- 
mătase, mon- 
material mai

Ion VLADUȚIU
doctor în istorie

unui marind-anint

cu aceleași materiale ca și 
cea chineză. Era natural 
ca dragostea de natură să 
ducă pe artistul chinez la 
o redare a aspectelor din 
peisaj care îl impresionau. 
Așa au procedat și japo
nezii. Ca și chinezii ei au 
diferite forme de prezentare 
a unui tablou. Unele sînt 
pictate pe 
adică pe o 
tie sau de 
tată pe un
durabil, care, ca să iie vă
zute, trebuie să se desfă
șoare cu încetul, așa în- 
cît compoziția să fie vă
zută succesiv descoperită 
de sus în jos ; sau încă 
sub formă de makemono, 
adică desfășurîndu-se ori
zontal, pe o întindere une
ori de zece pînă la doispre
zece metri, sau încă pe o 
suprafață de lemn culisan- 
tă, intrînd sau ieșind din- 
tr-un ascunziș. După cum 
se vede, curiozitatea privi
torului este ținută trează, 
căci el nu poate vedea de 
la început întreaga operă, 
ci ea îi apare desfășurîn- 
du-se treptat, sau ieșind din 
locul în care era ascunsă.

Japonezii nu simt nevoia 
de subiecte grandioase, ci 
aleg din natură mai ales 
ce e delicat și de mici pro
porții, ceea ce face apel la 
sensibilitate, de multe ori 
un fragment, tratat cu toată 
minuțiozitatea și în execu
tarea căruia pot să facă e- 
vidente însușirile remarca
bile de care dispune artis
tul : un fragment de bam
bus bătut de vînt ; o ra
mură dintr-un copac ~ pe 
care se găsește o pasăre ; 
o trestie, cu insecte pe ea, 
sau ceva similar Punctul 
de vedere de unde este 
luată imaginea nu se asea
mănă cu punctul de vedere 
din care sînt luate imagi
nile în Occident. S-ar pă
rea uneori că perspectiva 
este à vol d'oiseau; alteori 
subiectul este văzut de 
la oarecare înălțime. Pe e- 
fecte de perspectivă în 
sens european, japonezii 
nu pun preț, și nici pe con
traste puternice de umbră 
și lumină. In schimb, însă, 
întreaga compoziție apare 
adesea ca acoperită de 
ceață, prin care, în afară 
de obiectele din primul 
plan, puternic delineate, 
celelalte se întrevăd ca în 
vis. Totul desenat în trăsă
turi de o precizie și de o 
finețe admirabilă — să nu 
uităm că pictura are la ei 
atîta contact cu caligrafia 
— dar uneori și din pete 
care prin forma și prin di
recția lor dau o vibrație

de samurai la poalele muntelui Fuji (Tuș și acuarelă pe 
hîrtie. Muzeul Republicii)

totuși 'interesant de consta
tat că, pentru a ajunge la 
peisajul, pur, care apare în 
Japonia încă din secolul al 
II-lea al e.n., a trebuit eu
ropenilor sute de ani, în 
care o imagine a naturii 
apărea uneori în fundul 
unei scene religioase.

Din fericire, în Muzeul de 
Artă al Republicii există 
două peisaje japoneze de 
aleasă calitate, unul operă 
a celebrului pictor Toyo 
Oda Sesshu (1420—1506). 
Este opera unui preot bu
dist din secta Zen și repre
zintă, din punctul de vede
re al evoluției peisajului, o 
întoarece către arta chine
ză, a cărei influență scăzu-

răii -cu picioarele în niște 
scări, cum se întîmplă să 
fie una în Muzeul nostru, 
sînt prinși în atitudini ex
presive, gonind cete de că
prioare și de cerbi, cu cîini 
de diferite rase și cu gonaci 
urmărindu-i alergînd. Dese
nul este în culori de acua
relă, precis și de o mare 
finețe, ceea ce dă întregu
lui o valoare deosebită. 
Totuși, între execuția unui 
Sesshu și cea a lui Sike
nobu există deosebire, deși 
prin dimensiuni, prin varie
tatea scenelor, prin adevă
rul expresiilor, și această 
operă constituie un exem
plar excepțional de la sfîr- 
șitul secolului XVII.

Noua Guinee de nord-est. Relații amicale cu un „stră
moș"

u trecut mai mult 
de patru veacuri de 
cînd insula Noua 

si- 
Pacific, la 
continentul 
fost des- 

portughezul 
vremea, 
diferite

insula 
Guinee (Irianul), 
tuată în 
nord de

a 
de

Cu
din

australian, 
coperită 
Menezes, 
cercetători 
țări au îmbogățit și îm
bogățesc mereu 
tințele despre limba, traiul, 
obiceiurile și datinile pa
puașilor, despre munca și 
creațiile lor, despre viața 
și organizarea lor socială.

In zone considerate ne
locuite sau care apăreau 
ca pete albe pe harta insu
lei, se descoperă și azi tri
buri noi, necunoscute. Acum 
11 ani, de pildă, în cursul 
explorării lanțului muntos 
central din Noua Guinee, 
geologii au descoperit în 
valea denumită mai tîrziu 
Shangrila, cam o sută de 
mii de papuași care tră
iesc încă în epoca pietrei.

cunoș-

Băștinașii insulei nu își 
spun papuași. Această de
numire își trage originea 
de la cuvîntul malayez pa- 
puwa, care înseamnă creț. 
Intr-adevăr, una din tră
săturile lor caracteristice 
este părul creț. Papuașii 
sînt oameni de statură 
înaltă, bine tăcuți, cu pie
lea de culoare șocolatiu 
închisă. îmbrăcămintea 
este alcătuită de obicei 
doar dintr-o cingătoare 
împleiită, petrecută în ju
rul coapselor. Nelipsite 
sînt arcul cu săgeți, pre
cum și trăistuța în care-și 
țin cele mai felurite lucruri 
de primă necesitate. Pa
puașilor le place să 
poarte podoabe, bărbațiloi 
mai mult chiar decît fe
meilor. Așa, de pildă, ei se 
împodobesc la gît și pe 
piept cu coliere din scoici, 
dinți și bucățele de lemn, 
la mîini își pun brățări îm
pletite cu flori și frunze, în 
păr își înfig adesea pene

S® Viperele nu fac ouă, 
ci nasc cîțiva pui, 

înveliți într-o membra
nă, de unde ies imediat, 
înzestrați cu venin din 
primul minut.

RjjS „Diapazonul“ vede- 
*™ rii Ia diferite insec
te este diferit și se deo
sebește în mare măsură 
de cel al omului. Albi
nele, de pildă, văd per
fect razele ultraviolete 
pe care omul nu Ie per
cepe. Furnicile văd, 
asemenea razele 
violete, dar nu 
culoarea roșie.

în regiunea Haba- 
rovsk (U.R.S.S.) e- 

xistă un lanț muntos 
care seamănă perfect cu 
craterele circulare exis
tente pe lună. Diametrul 
Iui este de 8—10 km, 
înălțimea medie — 1 300 
m, iar punctul cel mai 
adîncit din interiorul 
său are altitudinea de 
700 ni.

|F5 în multe părți ale 
** Africii, bananele 
sînt o mîncare națională. 
Din făina de banane, a- 
dăugîndu-se piper, sare 
și alte 
prepară 
fierb în

Cendu
El este
20 de frînghii de bam
bus, fără nici o întăritu- 
ră metalică și are o lun
gime de 340 m. Podul 
rezistă de 150 de ani și 

dă semne de uzură.

Unele insecte sînt 
atit de puternice în- 
pot roade chiar me

talul. Cercetări speciale 
făcute cu larve de Lepi
doptere arată că în spe
cial Arctia caja poate să 
„consume" cu ușurință 
aluminiul, mai ales dacă 
este uns cu... zahăr.

TUN
Cei vechi și-l închipu

iau pe zeul mărilor stăpî- 
nind cu tridentul nemăr
ginita împărăție a apelor 
adinei, a valurilor mereu 
călătoare. Dar încă din 
vremurile care au gene
rat legende se știa că îm
părăția lui Neptun ascun
de și alte comori decît cea 
a peștilor și a scoicilor cu 
perle ca laptele...

Comorilor pe care 
le-a însușit Neptun de pe 
urma scufundării vechi
lor trireme și galere li 
s-au adăugat de-a lungul 
veacurilor și altele. Aur, 
argint, monede bătute în 
capitale din care n-a ră-

mas decît amintirea, pie
tre prețioase, statui de fil
deș 
cine 
este 
mai 
care

și de marmură 
știe dacă oceanul 
cel mai mare și 
inaccesibil muzeu 
îl are omenirea ? 

Comorile scufundate 
ațâțat întotdeauna imagi
nația aventurierilor dor
nici de îmbogățire. Soli
tari, organizați în bande, 
sau mascați (în vremuri 
mai apropiate) de iniția
lele unor „societăți ano
nime“, acești oameni por
nesc pe urmele comorilor 
în jurul cărora dansează, 
ca niște vrăjitoare, legen
dele. Și cîte nu sînt locu-

rile în care legendele țin 
și locurile comorilor? Căci 
nimeni nu e în măsură sa 
stabilească o geografie și 
să întocmească o statisti
că a comorilor scufun
date. Se cunosc doar une
le dintre ele. Din care au 
fost pînă acum recupera
te numai cîteva...

„Epava de aur“

® In Valea Shangrila: 0 sută de mii de oameni 
mai trăiesc ca in epoca de piatră • Fiecare sat 
cu... graiul său ® „Cuvîntul 
este unul

galbene ale „păsării raiu
lui" și pene negre de ca- 
zuar, iar în cartilagiul na
sului unii își introduc colți 
de mistreț.

Uneltele principale de
muncă ale papuașilor erau 
pînă recent, la unele triburi 
din interior sînt încă și azi, 
toporul de piatră, răzuitoa- 
rea de os și așchiile ascu
țite de scoică. Unele tri
buri trăiesc din cultiva
rea primitivă a plantelor, 
altele îngrijesc arbori fruc
tiferi ale căror fructe le cu
leg tot anul, altele se ocupă 
numai cu pescuitul sau cu 
olăritul și practică între ele 
trocul.

Populația băștinașă a 
insulei, formată în marea ei 
majoritate de papuași, se 
ridică la peste două milioa
ne de oameni. Limbile pa
puașe nu au înrudiri cu nici 
o altă familie de limbi de 
pe glob. Cu mai puțin de 
un veac în urmă s-a 
consemnat că aproape fie
care sat își avea un grai 
al său. Locuitorii dintr-un 
sat nu înțelegeau aproape 
nimic din ceea ce vorbeau 
locuitorii altui sat situat nu 
mai departe decît cale de 
un ceas. Ca să poată ajun
ge să înțeleagă pe cei din 
satele ceva mai îndepăr-

täte ei aveau obiceiul, 
practicat și în veacul nos
tru, de a face schimburi de 
copii. După ce își însușea 
bine limba maternă, copi
lul . era dat tribului vecin 
unde învăța limba, datini
le, obiceiurile gazdelor 
sale.

Papuașii cred că spiri
tele strămoșilor ocro
tesc pe cei rămași în 
viață. De aceea le cinstesc 
în mod deosebit, 
sate papuașe se 
în fața caselor 
sau înlăuntrul lor, 
menești sculptate 
ce par să reprezinte, după 
părerea unor cercetători, 
imaginea celor mai vene
rați oameni decedați din 
sat. In alte sate se sculp
tează figuri de lemn în 
care se introduc 
celor decedați.

La papuași este foarte 
dezvoltat respectul față de 
cuvîntul dat. Chiar la ma- 
rind-anim — unul din gru
pele de papuași din sud- 
vestul insulei, considerat 
a fi printre cele mai îna-

poiate, — cercetătorii au 
înregistrat în vorbirea lor 
expresia curentă : „Cuvîn
tul unui marind-anim este 
unul singur și adevărat". 
Papuașilor le place să po
vestească. Subiectele sînt 
foarte variate. De mult de 
tot, se arată într-una din 
povestirile papuașilor ma- 
rind-anim, trăia o familie 
alcătuită din soț, soție și 
fiu. O secetă cumplită a 
pus o dată în pericol recolta 
de banane și de taro. Luînd 
rădăcini de taro și arbuști 
de banani, fiul merse în pă
dure și săpă o groapă a- 
dîncă. Apoi făcu un foc pe 
margine, aruncă în groapă 
cele aduse, precum și frun
ze de croton, ce au putere 
de farmece, turnă peste ele 
apă și le acoperi cu pietre 
și pămînt. Și atunci, din 
groapă, apa se ridică pînă 
la cer, de unde reveni sub 
formă de ploaie... în fond, 
povestirea cuprinde ele
mente din practicile cu

craniile conținut magic de invocare 
a ploii.

Datinele și cultura papu
așilor prezintă numeroase 
aspecte interesante care ne 
îmbogățesc cunoștințele cu 
privire la felul în care se 
desfășura viața în epoca 
pietrei.

în unele 
întîlnesc 
obștești, 
figuri o- 
în lemn,

La 9 octombrie 1799, pe 
o dimineață senină, fre
gata engleză „Lutine" 
porni spre continent a- 
vînd la bord solda des
tinată corpurilor expe- 
diționare, precum și mari 
cantități de lingouri de 
aur și argint, aparți- 
nînd unor negustori inte
resați în operații europe
ne. Dar nu totdeauna ziua 
bună se cunoaște de di
mineața. In seara de 9 oc
tombrie 1799, în apropie
rea coastei olandeze, o 
furtună cumplită abătu 
„Lutine“ din drumul său 
și valurile dezlănțuite 
sfărâmară fregata...

Tezaurul scufundat

rare a fost continuată de 
„Artiglio II“. O dată găsi
tă, nava „Egypt“ a tre
buit cucerită pas cu pas, 
metru cu metru. Tezau
rul se afla în pîntecele 
epavei și a fost necesară 
o muncă uriașă și o răb- 
dare nespusă pentru 4 
desfunda, rînd pe rînd, 
fiecare punte a vasului. 
Eforturile echipajului 
s-au soldat uneori cu 
surprize tragi-comice, 
cum a fost bunăoară 
descoperirea unei mari 
cantități de bancnote de 
5, 10 și 100 de rupii. Im
primate la Londra pentru 
statul Hyderabad, aceste 
bancnote erau lipsite toc
mai de amănuntul care 
le conferea valoarea : 
semnătura, care urma să 
fie imprimată în Indii l

Alte
alte

rosturi, 
sensuri

o 
dată cu „Lutine“ făcu să 
roiască în jurul epavei 
numeroase ambarcațiuni 
ai căror pasageri erau 
minați de un singur 
gînd ; acela de a smulge 
mării aurul și argintul 
scufundat. Deoarece epa
va se găsea chiar lîngă 
țărm, la o adîncime mică, 
unii din aventurieri au 
reușit în zelul lor. Potri
vit unui bilanț, în anii 
1800 și 1801 „s-au recol
tat“ de pe „Lutine“ 58 
bare de aur, 35 lingouri 
de argint, cîteva mii de 
ludovici de aur și argint, 
ca și zeci de mii de pis
toli de aur, în total va
lori ce însumau 56 000 
lire sterline. „Epava de 
aur“ își merita pe deplin 
denumirea.

După mai bine de un 
secol, în 1922, alt naufra
giu ațîță nervii căutăto
rilor de comori, 
zi de mai a 
an nava engleză 
gypt“ părăsise 
pentru Bombay, 
portînd 
bare de 
dimensiuni, 
sterline aur și peste 1 200 
lingouri de argint, expe
diate de banca 
băncilor indiene, 
zi, o 
făcu 
navei, 
luminoase și sonore 
care le lansa fură zadar
nice. Căci deodată o si
luetă amenințătoare lovi 
vasul, înainte ca acesta 
să poată schița cea mai 
mică tentativă de mane
vră. Cargoul francez 
„Seine“, care făcuse un 
ocol pentru a evita o 
zonă periculoasă, tăie 
calea navei engleze și o 
lovi în tribord. Dezastrul 
a fost rapid ; doar tele
grafistul mai reuși să 
semnaleze locul naufra
giului : „S.O.S. 48010’
Nord 5030’ Vest“. Ceea 
ce nu se verifică imediat. 
Cert fu însă 
nava zăcea la 
adîncime.

Intr-o 
acelui 

„E- 
Tamisa 
trans- 

peste 1 000 de 
aur de diferite 

165 000 lire

negură 
anevoios
Toate

Angliei 
A doua 

densă 
drumul 

semnalele 
pe

faptul că
100 metri

„Artiglio“ 
în acțiune

celebrăAșa deveni 
nava italiană „Artiglio“, 
ai cărei scafandri au 
adus la suprafață bogății 
fabuloase de pe multe 
vase scufundate la mari 
adîncimi, printre care și 
„Egypt“.

Adîncimea la care se a- 
fla vasul naufragiat limita 
și stînjenea mult opera
țiunile scafandrilor. In cele 
din urmă, „Artiglio“ a 
naufragiat în Canalul Mî- 
necii. Acțiunea de recupe-

Dar 
tiglio 
urmă, 
mai Concepțiile, ci și teh
nica, Dintr-o aventură, 
recuperarea tezaurelor 
scufundate a devenit o 
afacere...

Acum 9 ani, a avut loc 
în apropierea insulei Nan- 
tuckett un accident cu ur
mări tragice : vasul co
mercial italian „Andrea 
Dorea“ s-a ciocnit cu 
transatlanticul suedez 
„Stockholm“ și s-a scu
fundat. Măsurătorile au a- 
rătat că nava se afla la o 
adîncime de aproape 70 de 
m. Și iată că s-a anunțat 
înființarea unei societăți 
speciale, al cărei scop 
mărturisit este aducerea 
la suprafață a lui „An
drea Dorea“. A fost dată 
publicității (evident, în li
mitele îngăduite de „se
cretul profesional“) și me
toda de recuperare. Ea 

în principal în 
în interiorul 

a unei ;

și vremea lui „Ar
ii“ a rămas în 
Au evoluat nu nu-

constă 
pomparea 
structurii navei 
spume plastice care în 
contact cu apa de mare 
se solidifică imediat. Ma
teria plastică ar lua ast
fel locul apei și vasul ar 
urca spre suprafață. Pe 
scurt, aducerea la supra
față a epavei ar fi o afa
cere care s-ar solda cu 
un cîștig net de 60 000 000 
de dolari. Din care nu vor 
trebui scăzuți decît. 100 0(?v 
reprezentînd capitalul in
vestit...

★
dintr-un motiv 
comorile scu-

Firește,
sau altul ___ __
fundate vor atrage mereu 
pe oameni. Unii vor fi 
minați de acea „bleste
mată sete de aur“ — pe 
care o înfierau încă înțe
lepții antichității. Alții 
din dorința de a reda o- 
menirii poate nu atît au
rul și argintul solidificata 
în bare, cît mai ales a- 
cele neprețuite opere de 
artă în care s-au încorpo
rat măiestria și puterea de 
creație a unor generații. 
Căci nu o dată cercetă
torii adîncurilor au adus 
la suprafață, alături de 
metale prețioase și fieră
rie, mărturiile unor civi
lizații apuse. Apele Mă
rii Negre, ale Meditera- 
nei și ale altor mări aco
peră orașe din care 
arheologii submarini au 
descoperit străzi pietru
ite, coloane și portice, 
sarcofage de marmură și 
piatră, amfore și lespezi 
funerare. Și în cîte alte 
locuri, Neptun nu ține 
" comorile

argintul,
ascunse

Aurul,
încă 
sale ?
marmura fildeșul așteap
tă, acoperite de ape, co- 
lumbii moderni care să 
le dea alte rosturi, alte 
sensuri.

Mariana VARGA



I • ■ ’ ■
scInteia PAGINA 5

ÎNTÎLNIREA ZIARIȘTILOR DIN ȚĂRILE
BALCANICE Șl ALE ZONEI MĂRII ADRIATICE

In memoria luptelor muncitorești din 13 Decembrie 1918

Depuneri de coroane
la placa comemorativă din Capitală

(Urmare din pag. I)
----- -,----------------------
tanta unei mai mari „circulații a 
faptelor, a persoanelor, a ziarelor“.

El a subliniat în încheiere în
semnătatea actualei întîlniri meni
te să constituie un punct de ple
care pentru colaborarea permanen
tă între ziariștii din această parte a 
Europei.

Faptul că ne găsim aici, la Bucu
rești, întruniți pentru a discuta 
problemele noastre, este semnifi
cativ — a spus Tadeo Conca, re
prezentant al direcției ziarului 
„Unita“. Prezența noastră aici are 
importanță și pentru a sublinia 
dorința arzătoare de a găsi, prin 
intermediul unor schimburi de 

.opinii, puncte de contact care pot 
fi utile muncii noastre. Participa
rea la această întîlnire este prin 
ea însăși o contribuție la accelera
rea acelui proces care duce po
poarele către înțelegere reciprocă 
și către coexistență pașnică.

Referindu-se la alte aspecte ale 
acestei întîlniri, ziaristul italian a 
subliniat că ea reprezintă totodată 
un pas serios pe calea depășirii a- 
numitor bariere, în vederea găsi
rii „unei platforme comune care să 
ne permită să avem într-o zi o or
ganizație internațională a ziariștilor^ 
într-adevăr imitară și mondială“.

Exprimîndu-și acordul cu propu
nerile prezentate de alte delegații, 
vorbitorul a formulat dorința ca în- 
tîlnirea de la București „să nu se 
termine aici, să fie primul act al u- 
nei serii de inițiative... pentru ca 
lucrările să aibă acea dezvoltare pe 
care noi toți ne-o dorim“. In con
tinuare, el a prezentat unele dezi
derate ale presei din țara sa, inte
resată să primească prompt infor
mații despre ceea ce se întîmplă în 
această parte a lumii.

încheind, vorbitorul a spus : Ceea 
ce s-a făcut aici, la această primă 
întîlnire a noastră, într-un dialog 
simplu, constituie o bază pentru a 
avea alte asemenea întîlniri utile 
nu numai pentru munca noastră, 
dar mai ales pentru înțelegerea re
ciprocă între popoare.

Poporul albanez și ziariștii săi — 
a spus la începutul cuvîntării sale 
Ajet Simixhiu, secretar general al 
Uniunii ziariștilor din R.P. Alba
nia — au fost legați întotdeauna 
printr-o prietenie tradițională de « 
poporul și ziariștii români. El a a- 
mintit că primele publicații alba
neze, începînd din secolul al XIX- 
lea, și-au avut începuturile lor și în 
România.

Noi apreciem scopurile bune ale 
Uniunii Ziariștilor din România și 
inițiativa de a convoca această în
tîlnire care, prin intermediul 
schimbului de experiență profesio
nală, trebuie să servească obținerii 
unei bune înțelegeri între ziariștii 
din această zonă. Vorbitorul a sub
liniat că R.P. Albania, Uniunea 
Ziariștilor din această tară au fost 
și sînt interesate într-o înțelegere 
adevărată, fără discriminări, ba
zată pe normele cunoscute care 
reglementează relațiile internatio
nale. El a prezentat apoi unele as
pecte ale activității Uniunii Ziariș
tilor din Albania, ale presei alba
neze.

„Delegația noastră este de părere 
că ziariștii zonei Balcanilor și 
Adriaticei au o înaltă misiune, 
aceea de a-și pune pana în servi
ciul popoarelor lor, în serviciul 
bunei înțelegeri și prieteniei între 
statele noastre. Noi știm din isto
rie că între popoarele balcanice a 
existat întotdeauna o colaborare 
în lupta împotriva dușmanilor 
comuni. Ziariștii progresiști și pa
triot din acel timp au dus o mun
că nobilă pentru prietenia și buna 
înțelegere dintre popoarele balca
nice. Noi, ziariștii albanezi, vom 
continua și în viitor să ne aducem 
contribuția la crearea bazelor pen
tru bună înțelegere între ziariștii 
și statele din zona Balcanilor și 
Adriaticei, deoarece aceasta este 
dorința poporului nostru“.

Redactorul șef al ziarului „Mes- 
simvrini“ din Grecia, Alexander 
Filippopoulos, a spus, printre alte
le : Transmit felicitări călduroase 
pentru ideea pe care au avut-o zia
riștii români să organizeze aceas
tă întîlnire a ziariștilor din țările 
vecine nouă, și subliniez buna 
organizare și ospitalitatea cal
dă. Menționînd că țelurile întîlni- 
rii — întărirea colaborării între 
ziariștii din această parte a Euro
pei — au găsit deplinul acord al 
participanților la întîlnire, vorbi
torul a spus : „Se pot face multe 
lucruri pe acest tărîm. Fiecare din
tre noi poate să ajute în această 
direcție. Personal, declar că voi 
contribui la continuarea și întări
rea colaborării permanente dintre 
ziariștii acestei regiuni. Propuneri
le care au fost făcute în această 
întîlnire sînt o contribuție spre a- 
cest tel“.

A luat apoi cuvîntul Grigoris Ge- 
rassimos, membru în Consiliul de 
conducere al Uniunii redactorilor 
presei ateniene. La începutul inter
venției sale, vorbitorul a relevat 
importanța și utilitatea acestei în
tîlniri a gazetarilor dintr-o regiu
ne geografică care are atîtea lu
cruri comune din punct de vedere 
istoric și cultural. în continuare, el 
s-a referit la unele propuneri pre
zentate de participanții la întîlnire, 
în scopul promovării cooperării 
profesionale. Va trebui să ne stră
duim în vederea intensificării vi
zitelor de ziariști între țările noas
tre, atît pentru transmiterea de 
știri cît și pentru stabilirea de con
tacte. Ziariștii din Atena au avut 
ocazia să facă asemenea vizite la | 
colegii lor din România și Bulga- M 
ria, să cunoască țările lor. Pronun- | 
țîndu-se pentru schimburi mai g 
frecvente între gazetari, vorbitorul | 
a arătat că deși actuala reuniune 1 
este o primă întîlnire, bunăvoința I 
care se dovedește din toate părțile S 
trasează bune perspective pentru | 
viitoarele întîlniri.

Dacă acest spirit de înțelegere I 
care domnește în întîlnirea noas- I 

tră, a spus Iraclis Tzathas, repre
zentant al ziarului „Avghi“, îl 
vom transpune în ziarele noastre, 
aceasta va fi o contribuție foarte 
importantă pentru cunoașterea 
popoarelor noastre. Pe noi, zia
riștii, ne desparte limba, care este 
diferită, dar ne unesc multe lu
cruri comune și, în special, dorința 
de a milita pentru un viitor mai 
bun. Succesele oricărei țări din 
zona noastră să fie relatate în co
loanele ziarelor noastre fără 
prejudecăți. Prejudecata este un 
element de înapoiere, este un 
obstacol pentru progresul unei 
țări, este o denaturare a dorințe
lor sale pentru un viitor mai bun. 
Datoria ziaristului este să facă 
cunoscute succesele în toate do
meniile de activitate. Cred că în
tîlnirea noastră evidențiază un 
drum just, și nouă ne revine dato
ria să transpunem în viață ceea 
ce constatăm aici că ne unește. 
Datoria noastră este să slujim o- 
mului și vom face acest Jucru.

„Aș dori să subliniez că relațiile 
de prietenie dintre greci și români 
sînt foarte profunde — a spus în 
încheiere vorbitorul. în timpul 
luptei pentru independență, po
porul român a ajutat poporul nos
tru. Tradiția prieteniei cu Româ
nia a devenit un simbol care va 
lumina gîndul nostru pentru^ în
tărirea pe mâi departe a legături
lor dintre popoarele noastre, pen
tru o cunoaștere și o înțelegere și 
mai deplină“.

Phedon Valsamakis, redactor po
litic al ziarului grec „Anendotos“, 
a făcut unele propuneri care se 
adaugă la cele făcute de colegii 
săi.

Luînd cuvîntul, Paulo Valenti, 
reprezentant al Radiodifuziunii 
italiene, a spus printre altele = 
Multă vreme s-a discutat dacă și 
cum se introduce ziaristica în Ra
dio și Televiziune. Nu există nici o 
îndoială asupra importanței pe 
care o au serviciile gazetărești ale 
Radioului și Televiziunii, atît din 
punct de vedere tehnic, cît și al 
unei mai bune înțelegeri. Radio 
și Televiziunea și-au început acti
vitatea lor ca mijloace de difu
zare a spectacolelor, și numai în 
mod secundar din punctul de ve
dere al informației. Acum consta
tăm că în toate țările Radio și Te
leviziunea sînt considerate, din ce 
în ce mai mult, mijloace princi
pale de comunicare a informații
lor, al căutării adevărului. In 
orice program se dau știri. Noi am 
distribuit echipele noastre aproa
pe peste tot. pentru a înlesni fie-

Recepție oferită de președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al Capitalei

Președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al Capi
talei, Ion Cosma, a oferit luni 
seara. în saloanele Casei Centrale 
a Armatei, o recepție în cinstea 
participanților la întîlnirea ziariș
tilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice.

La recepție au luatparte Eduard 
Mezincescu și Gheorghe Pele, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relații culturale cu străi
nătatea. academicieni și alte per
sonalități ale vieții științifice, ar
tistice și culturale, redactori șefi 
ai ziarelor centrale și ai unor 
ziare regionale, publiciști. Au luat 
parte, de asemenea, ambasadorii 
R. P. Albania. R. P. Bulgaria, 
Greciei, Italiei, R. S. F. Iugoslavia, 
Turciei, atașați de presă și cores-

„Ștacheta“ calității 
mereu mai sus

(Urmare din pag. D

tonă, ceea ce corespunde caracte
risticilor calității „extra“. Nu ne-am 
oprit aici. S-au aplicat și alte solu
ții pentru eliminarea compușilor 
care afectau calitatea produsului 
finit.

Este vorba, printre altele, de mai 
buna organizare a rampelor de dis
tribuire a apei pe filtrele rotative 
de bicarbonat de sodiu. Ca urmare, 
soda calcinată a căpătat noi pro
prietăți, care o fac utilizabilă în 
orice condiții de fabricație în alte 
sectoare ale economiei.

Nu mai puțin importante sînt și 
îmbunătățirile aduse procesului 
tehnologic de fabricație a sodei 
caustice. La acest produs, benefi
ciarii ne-au solicitat să sporim 
conținutul de hidroxid de sodiu. în 
fața noastră s-a ridicat problema 
realizării în condiții industriale a 
unui cît mai înaintat efect de de
cantare. Soluția a fost găsită : s-a 
construit un dozator cu patru vi
teze și s-a montat o rețea de aburi 
la caustificatoarele verticale, obți- 
nîndu-se în final un randament de 
caustificare cu 5—6 procente mai 
mare. Concomitent, s-a modificat 
schema tehnologică a stației de 
evaporare, precum și instalația de 
spălare a bicarbonatului de sodiu. 
Specialiștii uzinei s-au ocupat cu 
stăruință și de îmbunătățirea ca
lității unui alt produs — și anUc 
me, silicatul de sodiu. Printr-o 
granuläre rațională s-au perfec
ționat caracteristicile calitative și 
aspectul acestui produs, ceea ce a 
făcut ca el să fie din ce în ce mai 
mult solicitat la export.

Evident, nu a fost suficient doar 
să perfecționăm tehnologiile de 
fabricație. Tot atît de important a 

cărui cetățean, fiecărui om, un 
contact cu realitatea, cu adevărul. 
Această experiență încercăm s-o 
împărtășim și altora, să organi
zăm transmisiuni care permit a- 
cest lucru. în încheiere ziaristul 
italian a mulțumit pentru buna 
desfășurare a întîlnirii de la 
București și pentru condițiile 
create ziariștilor participanți.

în încheierea ședinței a luat cu
vîntul Andreas Kannauros, vice
președinte al Asociației ziariștilor 
din Cipru, care într-o scurtă in
tervenție s-a declarat de acord cu 
un număr de propuneri făcute în 
cadrul întîlnirii.

★
în ședința de după-amiază, Cavit 

Yamaci, redactorul șef al ziarului 
„Adalet“ din Turcia, a mulțumit, 
în numele colegilor săi participant! 
la întîlnire, pentru posibilitatea 
oferită de ziariștii români de a se 
întîlni la București, exprimîndu-și 
în același timp speranța că în vii
tor vor avea loc alte întîlniri si
milare.

Georges Fradier, șeful diviziei 
de presă din UNESCO, a mul
țumit pentru ospitalitatea oferită 
de ziariștii români, asigurînd că va 
informa pe directorul general al 
UNESCO, pe care l-a reprezen
tat la întîlnire, despre „înalta ți
nută a lucrărilor întîlnirii, care va 
avea cu siguranță o mare impor
tanță în viitor. Părăsesc tara dum
neavoastră cu o minunată aminti
re despre România, cu certitudi
nea unei prietenii de neuitat“.

în încheiere, a fost adoptat în 
unanimitate un Comunicat cu pri
vire la întîlnirea ziariștilor din 
țările balcanice și ale zonei Mării 
Adriatice. Participanții au salutat 
cu aplauze adoptarea Comunica
tului.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din Republica 
Socialistă România, care, în nu
mele ziariștilor români, a mulțumit 
călduros tuturor participanților la 
întîlnire, tuturor celor care au luat 
cuvîntul pentru contribuția adusă 
la reușita lucrărilor, prin nume
roase propuneri interesante pentru 
lărgirea cooperării profesionale a 
ziariștilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice. Relevînd că 
întreaga desfășurare a lucrărilor a 
scos în evidență și mai mult nece- 
sitatea cooperării ziariștilor, vorbi
torul a subliniat totodată spiritul 
de adevărată colaborare colegială 
care a caracterizat întîlnirea.

(Agerpres)

pondenți ai presei străine acredi
tați la București.

Salutîndu-i pe oaspeți, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei a 
spus, printre altele :

Este îmbucurător faptul că opi
nia publică din - țările noastre 
poate să constate lărgirea și adîn- 

.cirea unor legături prietenești 
tradiționale, care materializează 
dorința lor de colaborare și apro
piere. Medicii și matematicienii, 
istoricii și etnografii, artiștii și 
sportivii, reprezentanți ai vieții 
publice, culturale și științifice, iar 
acum ziariștii, prin întîlnirile și 
contactele lor, aduc o contribuție 
valoroasă la construirea unui edi
ficiu trainic al prieteniei și co
laborării în zona noastră geogra
fică.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres) 

fost să organizăm științific con
trolul calității și să dirijăm cît 
mai bine operațiile în complexele 
instalații industriale. Controlul 
tehnic de calitate se efectuează pe 
toate treptele procesului tehno
logic.

Eforturile făcute în direcția 
creșterii ponderii producției de ca
litate superioară și diversificării 
sortimentelor își găsesc reflectarea 
și în îmbunătățirea indicatorilor 
financiari ai întreprinderii. In 
intervalul scurs din acest an, 
valoarea beneficiilor se ridică la 14 
milioane de lei, iar cea a economiilor 
suplimentare la preful de cost la peste 
3,8 milioane de Iei.

O înrîurire puternică asupra în
tregii activități de ridicare a cali
tății produselor a avut-o munca po
litică desfășurată de organi
zația de partid a uzinei. Ea a 
dezvoltat la întregul colectiv dorin
ța arzătoare, ambifia de a obține 
produse mereu mai bune, spiritul de 
intolerantă față de orice tendință, ori- 
cît de mică, de stagnare, hotărîrea 
neclintită de a merge pe un drum me
reu ascendent în domeniul îmbună
tățirii calității produselor. La indica
ția comitetului de partid al uzi
nei, variantele soluțiilor tehnolo
gice au fost dezbătute în colective 
largi, s-au completat cu propuneri 
valoroase din partea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. Orga
nizația de partid, conducerea în
treprinderii au dezvoltat în rîndu- 
rile specialiștilor pasiunea de a 
urmări soluționarea pînă la capăt 
a problemelor tehnice, i-au îndru
mat să extindă colaborarea cu In
stitutul de cercetări chimice din 
Capitală, cu cadrele de înaltă cali
ficare de la facultățile de chimie 
de la Cluj și București, să priveas
că în perspectivă perfecționarea 
calității produselor sodice, să fie în 
orice moment la curent cu tot ce 
s-a realizat mai bun în acest do
meniu pe plan mondial.

Firește, nu ne putem opri la re
zultatele obținute pînă acum. 
Anul viitor, colectivului nostru îi 
vor reveni sarcini cantitativ și 
calitativ superioare, pe care le 

în semn de cinstire a memoriei 
luptătorilor pentru libertate, pace, 
democrație și o viață mai bună, a- 
sasinați mișelește la 13 decembrie 
1918, delegații de oameni ai muncii 
din Capitală au depus, luni dimi
neața, coroane de flori la placa co
memorativă din Piața Teatrului 
Național.

La solemnitate au luat parte re-

Premiera filmului
„Amintiri din copilărie"

Premiera de luni seara de la ci
nematograful „Republica“ a prile
juit o întîlnire în cinema cu uni
versul lui Ion Creangă. „Amintiri 
din copilărie“, film realizat de Eli- 
sabeta Bostan, este o adaptare li
beră, concepută și realizată după o- 
pera marelui povestitor. în distri
buție : Ștefan Ciobotărașu (Ion 
Creangă), Ion Bocancea (Nică a lui 
Ștefan a Petri), Corina Constanti-

A

în cadrul Aranjamentului de 
schimburi în domeniile culturii, 
educației, științei și tehnicii, în
cheiat între guvernele Republicii 
Socialiste România și Statelor U- 
nite ale Americii pe perioada 
1965—1966, la 13 decembrie a fost 
parafat la București Memorandu
mul de înțelegere asupra cooperă
rii științifice între Academia Re
publicii Socialiste România și A- 
cademia Națională de Științe din 
S.U.A.

Memorandumul de înțelegere 
prevede dezvoltarea colaborării în
tre cele două Academii prin vizite 
reciproce de oameni de știință și 
cercetători pentru specializare și do
cumentare, pentru cercetări știin
țifice și conferințe de specialitate, 
schimburi de publicații și infor
mații științifice etc.

Au semnat acad. Miron Nicoles- 
cu, directorul Institutului de ma
tematică al Academiei Republicii 
Socialiste România, și prof. Frede
rick Rossini, membru al Academiei 
Naționale de Științe din S.U.A., 
decanul colegiului de științe al 
Universității „Notre Dame“.

La solemnitate au fost prezenți 
membrii celor două delegații care 
au participat la tratative și func-

La 13 decembrie, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe Richard 
H. Davis, ambasadoi’ extraordinar 
și plenipotențiar al Statelor Unite 
ale Americii la București, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

vom realiza în general cu ac
tualele capacități de producție. 
Am stabilit în acest scop un 
plan concret de măsuri tehnice 
și organizatorice. între altele, 
ne-am propus ca pînă la sfîrșitul 
acestui an să extindem automati
zarea procesului de carbonatare — 
tehnologie „cheie“ în fabricarea so
dei calcinate — să punem în func
țiune întreaga aparatură de mă
sură și control de la' secția sodă 
caustică. Pe această bază, în anul 
viitor va crește substanțial randa
mentul instalațiilor, concomitent 
cu obținerea de produse sodice de 
calitate tot mai bună. Avem în ve
dere și ridicarea mai departe a ni
velului de calificare și de speciali
zare a cadrelor de muncitori și 
tehnicieni. întregul nostru colectiv 
este hotărît să pună în aplicare 
toate măsurile stabilite pentru pre
gătirea producției primului an al 
cincinalului, spre a trece cu toate 
forțele la înfăptuirea sarcinilor 
ce-i revin pe baza Directivelor 
Congresului al IX-lea al partidu
lui.

De la semnătura
nr. 1 la nr. 170

(Urmare din pag. I)

mele produsului, cine îl fabrică 
etc.) ; un memoriu prin care se 
justifică execuția produsului. Aici 
se indică un antecalcul, adică un 
preț informativ. Se adună toate 
aceste acte și împreună cu pija
maua sînt trimise la forul imediat 
superior. In cazul orașului Bucu
rești — la U.C.M.B.

Trece cît trece și pijamaua in
tră în... comisia de omologare. 
Patru-cinci reprezentanți ai 
U.C.M.B. se apucă să citească ac
tele apoi trimit pijamaua cu actele 
pe care le știm și ou propriile 

prezentanți ai Consiliului local al 
sindicatelor din orașul București, 
participanți la demonstrația din 
Piața Teatrului Național, oameni 
ai muncii din întreprinderile bucu- 
reștene, pionieri.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în amintirea 
celor căzuți.

(Agerpres)

nescu (Smaranda), Emanoil Petruț 
(Ștefan), Nicolae Veniaș (David 
Creangă) și Mircea Constantinescu, 
Costache Sava, Eliza Petrăchescu, 
Zoe Anghel-Stanca etc. La specta
col, la care au participat oameni de 
artă și cultură și un numeros pu
blic, au fost prezentați principalii 
realizatori ai noii producții a stu
dioului „București“.

(Agerpres)

«

ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

★
Seara, Prezidiul Academiei a 

oferit o masă în cinstea oaspeților, 
la Casa oamenilor de știință.

(Agerpres)

A P. C. DIN CANADA
IN R. D. VIETNAM

Alexandra Nicolau, campioană a țării • încă 
două runde în întrecerea masculină

Meciul de baraj dintre maestrele 
internationale Alexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihroniade s-a încheiat 
în favoarea primei concurente la 
scorul de 2 1/2—1 1/2. Jucînd cu pie
sele albe în ultima partidă, desfă
șurată ieri seară, Alexandra Nicolau 
a aplicat tactica schimburilor echi
valente, întrucît pentru a-și men
ține titlul de campioană a tării ii 
mai era necesar doar o jumătate 
de punct. Ea a reușit acest lucru 
după efectuarea a 31 de mutări, cînd 
a fost consemnat rezultatul de re
miză.

în turneul. final al campionatului 
republican masculin au mai 
de jucat două 
maestru Florin 
tual cîștigător 
încheiat ieri la 
Nacu, el păstrează avansul 
puncte asupra următorului 
Victor Ciocîltea. Alte rezultate din 
runda a XlX-a : Georgescu-Rădules- 
cu 1—0 ; partidele Voiculescu-Cio- 
cîltea, Ghitescu-Mititelu, Moisini- 
Botez, Pavlov-Reicher, Soos-Neamțu 

rămas 
runde, însă marele 
Gheorghiu este vir
al întrecerii. Deși a 
egalitate partida cu 

de 2 
clasat,

constatări la UCECOM pentru... o- 
mologare ! Ați citit bine : comisia 
de omologare a uniunii locale tri
mite pijamaua la UCECOM pentru 
omologare. E posibil așa ceva? Da, 
pentru că numita comisie de omo
logare a uniunii... n-are dreptul 
la omologare 1

La UCECOM ce se mai întîm
plă ? Se întrunește o a doua co
misie de omologare. Aici vin și 
delegați ai Ministerului Comerțu
lui Interior, ai Ministerului Indus
triei Ușoare. în sfîrșit această co
misie omologhează pijamaua. 
Dar, deși sînt adunați laolaltă toți 
factorii care au puterea să hotă
rască soarta produsului, lasă totuși 
treaba neterminată : omologhează 
dar nu fixează prețul definitiv, ci 
unul provizoriu. De ce? Ca să ur
meze...

Etapa a treia. De Ia UCECOM 
certificatul de omologare este tri
mis uniunii regionale, iar uniu
nea regională îl trimite coope
rativei. Cooperativa întocmeș
te alt dosar, cu alte acte pe 
care, culmea 1 le avea și la 
omologare. Noul dosar este trimis 
la uniunea regională. Aceasta ve
rifică și semnează. Trimite totul la 
UCECOM. Aici se fac noi verifi
cări, iar actele mai recoltează 
cîteva semnături. UCECOM tri
mite, la rîndul lui, dosarul mal 
departe la Ministerul Comerțului 
Interior : pentru verificări și pen
tru aprobarea prețului. Și cu a- 
ceasta s-a terminat totul ? Încă 
nu. Ministerul Comerțului Inte
rior înapoiază dosarul semnat 
UCECOM-ului, de aici ia drumul 
uniunii locale. Abia după o lună 
pijamaua e la ea acasă. Dar în 
total cît a durat procesul de sem
nare și contrasemnare ?

Să adunăm : prima haltă a pi
jamalei, de o lună și jumătate, a 
fost făcută la comisia de omolo
gare care nu are dreptul să omo
logheze ; a doua haltă, tot atît de 
mare în timp, a fost făcută la co
misia de omologare care fixează 
prețul ; a treia — la Ministerul Co
merțului Interior ; de aici, cum am 
văzut, pijamaua o ia din haltă-n 
haltă spre unitatea de producție.
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CUVÎNTAREA LUI TODOR JIVKOV
LA SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE

SOFIA 13 (Agerpres). — Presa 
bulgară a publicat cuvîntarea ro
stită de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
IL P. Bulgaria, la sesiunea a 11-a 
a Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria. Vorbitorul s-a 
oprit asupra unor principii funda
mentale ale planului de stat și 
bugetului. El a arătat că proiectul 
de plan pentru anul 1966 prevede 
o creștere a venitului național cu 
9,5 la sută față de anul 1965. Vor
bitorul s-a referit la dezvoltarea 
bazei energetice, de materii prime, 
la dezvoltarea agriculturii, a trans
porturilor. la problemele ridicării 
nivelului de trai.

T. Jivkov s-a oprit apoi asupra 
unor probleme ale situației inter
nationale și, în special, asupra re
lațiilor Republicii Populare Bulga
ria cu alte țări. Bulgaria, a decla
rat Todor Jivkov, participă activ 
la viața internațională, la lucrările 
O.N.U. și ale altor organizații in
ternaționale.

Referindu-se în continuare la re
lațiile Bulgariei cu țări socialiste 
din Europa, vorbitorul a arătat că 
ele se dezvoltă și se întăresc con
tinuu. Vorbind despre lupta po
porului vietnamez, T. Jivkov a a- 
rătat că poporul bulgar se situează 
cu hotărîre de partea poporului 
vietnamez în lupta sa pentru li
chidarea agresiunii imperialiste a- 
mericane. Vorbind despre efortu
rile depuse de R. P. Bulgaria pen
tru întărirea păcii și prieteniei în
tre popoarele din Balcani, T. Jiv
kov a arătat că Partidul Comunist 
Bulgar și guvernul bulgar își în-

și Bondoc-Partoș s-au terminat re
miză, iar celelalte au fost întrerupte.

Astăzi, de la ora 16,30, au loc par
tidele din runda a XX-a.

Progresul București
T. S. C. Berlin

Astăzi de la ora 17, sala Dinamo 
din Capitală va găzdui întîlnirea 
internațională feminină de tenis 
de masă Progresul București— 
T.S'.C. Berlin, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni“.

★
Ieri într-un meci de 

desfășurat în sala de la 
Republicii echipa T.S.C.
învins cu 5—3 formația de tineret 
a clubului sportiv Progresul.

verificare 
stadionul 
Berlin a

Total timp pierdut: 4, 5, 6 luni 
— după caz.

— Nu e prea complicat meca
nismul omologării și fixării prețu
rilor produselor dumneavoastră ?

Ne răspunde tovarășul ION PE
TRESCU, șeful serviciului prețuri 
din Uniunea cooperativelor meș
teșugărești din București.
. — E chiar foarte complicat, dar 
altul mai simplu nu există.

Interesant în toată povestea 
este însă faptul că nimeni nu a 
dat vreo dispoziție potrivit căre
ia omologarea și fixarea prețuri
lor trebuie să se facă în etape, 
cu complicații. Mecanismul a a- 
părut singur. De-a lungul anilor, 
s-a cerut, la diferite nivele, ca o- 
mologarea să fie „întărită" prin 
noi semnături, să mai treacă pe 
la o comisie. Fiecare semnatar a 
cerut să mai semneze și un co- 
semnatar, să răspundă cît mal 
mulți de omologarea și prețuirea 
produselor. Așa s-a ajuns ca, de 
exemplu, pentru fixarea prețului u- 
nei broșe să se recolteze 170 de 
semnături 1

„Procedeul* e nu numai greoi, 
ci și foarte dăunător. în primul 
rînd pentru că prinde în horă 
prea mulți oameni, care vrînd-ne- 
vrînd, trebuie să redacteze și să 
dosarieze acte inutile ori să ia 
parte la omologări formale. Din 
cauză că fixarea prețurilor du
rează cu lunile, articole fabricate 
pentru un sezon apar în ma
gazine în altul. Mai mult : pînă 
să ajungă în rafturi, unele produ
se noi se demodează. Se poate 
chiar afirma, că din această cau
ză, într-o anumită măsură, este 
frînată crearea de noi produse.

Un calcul ilustrează cît de obo
sitor și complicat e acest „me
canism". Spre a obține prețu
rile la noile produse, o sin
gură uniune meșteșugărească 
(cea din București, de pildă) re
dactează și citește anual 100 000 
de coaie de hîrtie bătute la un 
rînd 1 Aproape 200 de romane de 
cîte 500 de pagini fiecare. E de 
mirare cum se împacă acest sis
tem greoi de omologare și fixare 

dreaptă atenția spre dezvoltarea 
continuă a prieteniei frățești și a 
colaborării reciproce cu țările so
cialiste din Balcani, iar în relațiile 
cu Grecia și Turcia, Bulgaria se 
călăuzește după principiile coexis
tenței pașnice între statele cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Vorbind despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Român, din 
luna septembrie a.c., Todor Jivkov 
a subliniat că atmosfera priete
nească stabilită și rezultatele rod
nice ale tratativelor creează con
diții și mau favorabile pentru acti
vizarea, dezvoltarea și adîncirea 
relațiilor multilaterale între cele 
două țări, pentru dezvoltarea în 
continuare a prieteniei bulgaro- 
române.

Bulgaria va siprijini și pe viitor 
toate inițiativele și măsurile în
dreptate spre dezvoltarea continuă 
a relațiilor de bună vecinătate și de 
colaborare între popoarele balca
nice, pentru transformarea Balca
nilor și a Adriaticiî într-o regiune 
a păcii și prieteniei sincere între 
popoare.

în încheiere, T. Jivkov a vorbit 
despre măsurile ce vor fi luate 
pentru dezvoltarea, în continuare, 
cu succes, a Bulgariei pe calea so
cialismului, pentru dezvoltarea ba
zei sale tehnice, materiale, pentru 
perfecționarea planificării și con
ducerii economiei naționale, pen
tru dezvoltarea culturală a țării și 
pentru continuarea liniei sale îm 
ceea ce privește polîtioa externă.

VIZITĂ UNEI DELEGAȚII

HANOI 13 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de presă a dat publi
cității un comunicat în legătură cu 
vizita pe care delegația P. C. din 
Canada, condusă de Tim Buck, pre
ședintele partidului, a făcut-o în 
R. D. Vietnam între 26 noiembrie 
și 10 decembrie. In cursul vizitei, 
se spune în comunicat, delegația 
P. C. din Canada a avut întreve
deri cu delegația Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, condusă 
de Le Duan, primul secretar al Co
mitetului Central, precum și cu Ho 
Și Min, președintele R. D. Vietnam, 
cu care a făcut un schimb de ve
deri asupra problemelor de intere« 
comun.

La încheierea vizitei a fost sem
nat un comunicat. Delegația P. C. 
din Canada „condamnă cu hotă
rîre agresiunea imperialistă ameri
cană în Vietnam. Ea sprijină în- 
trutotul poziția guvernului R. D. 
Vietnam 
Național 
mul de

Comunicatul adaugă că cele două 
delegații „consideră necesar să în
tărească relațiile lor de prietenie 
și să coordoneze mai activ acțiunile 
lor în lupta comună împotriva im
perialismului american“.

și declarația Frontului 
de Eliberare din Vietna- 
sud“.

a prețurilor cu o cerință actuală! 
rapiditate și iar rapiditate în cir
culația mărfurilor.

— Nu se poate mai simplu ?
Răspunsul la întrebare ni-1 dă 

tovarășul GRIGORE MOSOR, vice
președinte al Uniunii cooperati
velor meșteșugărești din București.

— Evident, omologarea și fi
xarea prețurilor noilor produse 
cer studii și calcule, confruntări 
și schimb de păreri. Cu toate a- 
cestea, simplificarea actualului 
„mecanism“ e nu numai posibilă 
dar și necesară. Dar pentru re
vizuirea lui e nevoie de mai 
multă înțelegere din partea foru
rilor de resort și în primul rînd 
din partea Ministerului Comerțu
lui Interior. Iată concret ce s-ar 
putea restructura într-o primă 
fază. 1) Renunțarea la prima eta
pă a omologării (e formală). 2) O- 
mologarea — faza a doua — să nu 
se mai facă la București, ci în 
centrele regionale. Ce rost are să 
vină producătorul cu nasturele de 
la Baia Mare la București ? Să-l 
vedem noi ? Noi îl cunoaștem. 
Să-l vadă reprezentanții M.C.I. ? 
Dar reprezentanții M.C.I. cei mai 
autorizați, care cunosc bine piața 
din Baia Mare, nu sînt la Bucu
rești ci acolo la Baia Mare, în Di
recția regională comercială, re
prezentanta autorizată a M.C.I. 
pentru regiunea respectivă. 3) O 
dată fixat, prețul să nu mai fie 
transmis din treaptă în treaptă. 
Cu alte cuvinte : prețul cutărui 
produs să fie anunțat imediat și 
direct producătorului pentru ca 
acesta să-și organizeze producția 
— cît mai rapid și în cunoștință 
de cauză.

Firește, sînt doar cîteva propu
neri. La un studiu mai amănunțit, 
„mecanismului“ i s-ar găsi poate 
și alte rotițe de prisos.

Se poate, desigur, ca une
le dintre propunerile citate să 
nu fie cele mai potrivite. Organele 
de resort — UCECOM, C.S.P., M.C.I., 
Comitetul pentru prețuri etc — au 
căderea să selecteze din multele 
sugestii posibile pe cele mai bune 
și să le dea curs.



NILUL SUPERIOR

SUDAN: „SUBMARINELE ATOMICE
A

bat în retragere

SITUAJIA DIN INDONEZIA
?..

A

militară de 
continua să 

înfrigurare 
împotriva 
I Lima, 

anunță

I

LUPTE ÎNVERȘUNATE I1

_lKHARTUM 13 (Agerpres). 
Potrivit presei sudaneze, în pro
vincia Nilul Superior, continuă 
lupte înverșunate între trupele gu
vernamentale și grupuri de in
surgenți din provinciile sudi
ce. Un număr de 20 de persoane 
au fost ucise din rîndul tribului 
Adok Shilu, care 1 
propiere de localitatea ---------
Postul de radio Khartum a ce
rut populației locale să sprijine 
acțiunile armate de reprimare a 
elementelor insurgente din sudul 
țării. Postul de radio a transmis, 
de asemenea, o declarație prin 
care locuitorii provinciilor de sud 
sînt făcuți răspunzători pentru 
stabilitatea regimului sudanez.

nndul tribului ■ 
locuiește în a- H 
itatea Malkal. ■

I 
I

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times“ a pu
blicat-o declarație semnată de 
100 profesori și studenți de la 
Universitatea din California în 
care aceștia protestează împotri
va războiului din Vietnam. Aceș
tia adresează un apel președinte
lui Johnson, cerîhdu-i să pună 
capăt agresiunii din Vietnam și 
să treacă la restabilirea păcii în 
această zonă. „Actuala politică a 
Statelor Unite concretizată în 
bombardamente neîntrerupte, cu 
scopul de a pustii regiuni întregi, 
este intolerabilă și trebuie să i 
se pună capăt" — se spune în de
clarație.

N-AU CE CĂUTA ÎN PORTURILE JAPONEZE!“

DJAKARTA 13 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită în seara 
zilei de 11 decembrie la încheierea 
conferinței secretariatului mixt al 
grupurilor de lucru ale Frontului 
Național, președintele Sukarno a 
condamnat acele cercuri din Indo
nezia care ațîță campania anti
comunistă. El a spus că principiile 
„Pancea-Sila“ „includ și elemente 
ale comunismului, iar comunismul, 
în acest sens, este o ideologie care 
urmărește construirea unei socie
tăți echitabile, prospere, progre
siste și revoluționare“.

Totodată, potrivit ziarului indo
nezian „Sinarharaen“, generalul 
Nasution, într-o serie de cuvîntări 
rostite în ultimul timp, a proferat 
grave amenințări la adresa Parti
dului Comunist din Indonezia și a

tuturor forțelor democratice din 
această țară. i ..

Agenția Antara anunță că, po
trivit Buletinului forțelor armate 
indoneziene, președintele Sukarno 
l-a împuternicit pe generalul Su
harto să-i desemneze pe autorii 
principali ai așa-numitei „mișcări 
de la 30 septembrie“ și să numeas
că componența tribunalului care-i 
va judeca. Citind surse din Dja
karta, agenția U.P.I. relatează că a 
fost înființată o așa-numită „gardă 
de apărare internă“ alcătuită mai 
ales din elemente aparținînd par
tidelor Nationalist și Nahdatul 
Ulama. Centrul militar de infor
mații din lava a anunțat că în 
cursul ultimelor operațiuni au fost 
arestate 352 de persoane.

Corespondența din Rio de Janeiro

Revista „Observer*' despre poziția Angliei 
în problema rhodesiană

. LONDRA 13 (Agerpres). — „în 
străinătate există impresia că gu
vernul britanic este mai degrabă 
împins de evenimente decît de o 
politică stabilită în baza unor 
principii“ — constată săptămîna- 
l.ui britanic „Observer“, referindu- 
se la intensificarea presiunilor o- 
piniei publice africane asupra gu
vernului britanic în favoarea unei 
-politici mai energice față de re
beliunea guvernului rhodesian. „E- 
xistă îndoieli tot mai mari, în spe
cial în rîndürile statelor africane, 
că el ar fi cu adevărat decis să 
fâcă față în mod eficient rebeliu
nii de la Salisbury. O expresie a 
acestor îndoieli o constituie rezo
luția adoptată în urma conferin
ței Consiliului O.U.A., care cerea 
Angliei să adopte măsuri energice 
câre să ducă la lichidarea regimu
lui Smith înainte de 15 decembrie. 
S-ar putea ca data citată în a- 
cést sens să fie nerealistă. afirmă 
„Observer“, dar, în orice caz, nu 
poate fi ignorată actuala stare de

spirit de nerăbdare fată de poli
tica Angliei“.

O altă măsură a guvernului bri
tanic în această criză — scrie mai 
departe săptămînalul — a fost, de 
asemenea, criticată. Este vorba de 
felul cum a înțeles el să rezolve 
problema trimiterii de unități mi
litare britanice în Zambia, pentru 
a apăra frontierele acestui stat cu 
Rhodesia de sud. „Aceste forțe, 
constată revista reproducînd pă
rerea statelor africane, sînt strict 
simbolice“.

CAIRO 13 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al 
R.A.U, a adresat luni secretaru
lui general al O.U.A., Diallo 
Telli, o telegramă în care se a- 
rată că Republica Arabă Unită, 
cere convocarea de urgență a 
unei sesiuni extraordinare a 
Consiliului Ministerial al Orga
nizației Unității Africane pen
tru a discuta ultimele eveni- 

. mente legate de problema • rho- 
B desiană.

Venezuela

Persecuții 
împotriva 
unor personalități 
politice

CARACAS 13 (Agerpres). — în 
Venezuela autoritățile continuă 
persecuțiile împotriva unor perso
nalități politice, care se opun poli
ticii oficiale. Potrivit știrilor din 
Caracas, printre personalitățile de 
vază aflate în închisoare se află 
Donato Carmona, unul dintre ve
teranii luptelor împotriva fostului 
dictator venezuelean — Perez Ji
menez, Humberto Arrietti, lider al 
țăranilor din statul Yaracuy, Luis 
Maria Sanabria, din statul Mona- 
gas, patrioții Eduardo Mi j ares, 
Carlos Guillen, Carlos Salazar, Ce
zar Burguillos . și alții. într-o 
scrisoare deschisă, care-a reușit să 
fie scoasă din închisoare, Jose Vi
cente Scorza, profesor la univer
sitatea centrală din Venezuela, a- 
rată că de la arestarea sa a fost 
torturat timp de 30 de ore la car- 
tierùl general al poliției.

„Sea Dragon” este un oaspete 
nedorit. In porturile noastre 
n-au ce căuta submarinele ato
mice 1". Cu aceste lozinci, înscri
se pe uriașe panouri, populația 
Japoneză a Intîmpinat submari
nul american „Sea Dragon" 
(Dragonul mării) la sosirea în 
portul Sasebo. Cu iiecare vizită 
în apele Japoniei, submarinul a- 
merican stîrnește noi și noi va
luri de proteste ale poporului 
din această țară, care refuză 

„protecția" nucleară

De ce și-a abandonat
George Bundy
postul de la Casa Albă?

Confirmînd zvonurile care circu
lau de la începutul acestei luni, 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat oficial demisia lui 
McGeorge Bundy, consilier al pre
ședintelui pentru „problemele secu
rității naționale". Părăsindu-și pos
tul în februarie, anul viitor, el va 
prelua președinția Fundației Ford. 
Această demisie a suscitat nume
roase comentarii cu atît mai mult 
cu cît, în aparența unui titlu mo
dest, G. Bundy juca de fapt un 
rol important în determinarea po
liticii externe americane.

G. Bundy a intrat la Casa Albă 
în 1961, la solicitarea președin
telui Kennedy. In virtutea func
ției deținute, G. Bundy a parti
cipat la elaborarea celor mai im
portante măsuri luate la Casa Albă, 
manifestîndu-se, de altfel, ca qdepț 
al unei „linii drastice" în proble
mele internaționale. El este consi
derat ca „părinte" al ideii cu pri
vire la crearea forței nucleare 
multilaterale a N.A.T.O. și a spri
jinit necondiționat politica de „es
caladare" a războiului din Vietnam 
de către S.U.A. Este semnificativ 
în această privință că în scrisoa
rea sa de demisie Bundy a ținut 
să-și dea din nou cauțiunea pentru 
acțiunile militare americane împo
triva poporului vietnamez.

In aceste condiții, ce motive au 
determinat Hotărîrea lui Bundy 
de a abandona Casa Albă 7 
După cum 
escaladare 
nam este 
vehemente în întreaga lume și 
chiar în S.U.A. Intr-o asemenea si
tuație, președintele, potrivit unor 
comentatori, a primit fără obiecții 
demisia consilierului său special, 
ale cărui poziții, ca urmare a riva
lității cu Departamentul de Stat, 
s-au zdruncinat în ultimul timp. 
Observatori informați prezic că de
misia lui McBundy dă Casei Albe, I 
care, după cum arată faptele, nu I

Albă? 
se știe, politica de 
a războiului în Viet- 
primită cu proteste

I

intenționează să-și schimbe actua
la politică în Asia de sud-est, po
sibilitatea să demaște, chipurile, 
opiniei publice pe unul dintre au
torii ei ca pe un iei de „țap ispă
șitor".

Instalarea recentă a 
guvernatorului statului 
brazilian Guanabara în 
persoana lui Negrao 
de Lima (candidat ales 
la 3 octombrie cu o 
majoritate absolută 
prin voturile opozi
ției), este considerată 
aci ca un episod sem
nificativ în conflictul 
dintre adepții „liniei 
dure" — reprezentan
ții celor mai reacționa
re cercuri militare — 
și sprijinitorii „măsuri
lor legale". Consumat 
rapid și sub acoperi
rea unor unități mili
tare, acest act demon
strează că autoritățile 
braziliene și-au menți
nut hotărîrea de a în
frunta sfidarea „duri
lor". O soluție contra
ră nu ar fi corespuns 
intereselor guvernului 
federal, nu numai sub 
aspectul ecoului nega
tiv pe care l-ar fi avut, 
ci și sub raportul spo
ririi pericolului din 
partea „durilor", dacă 
aceștia ar fi ieșit victo
rioși din încercarea lor 
de a împiedica insta
larea guvernatorului 
Negrao de Lima.

Există aci opinii di
ferite în privința aces
tui pericol : 
subapreciază, 
exagerează, 
cunosc însă limitele e- 
xacte, de altfel greu 
de deslușit în ansam
blul complex al vieții, 
politicii braziliene. 
Dar că această primej
die nu este o simplă 
figură de stil, se poate 
deduce din obiectivele 
recentei revolte a co
loneilor, încorporați în

unii îl 
alții îl 

Puțini îl

IZRAEL

ta o lună după alegerile pen
tru cel de-al 6-lea Knesset (par
lament), care au prilejuit o vie 
înfruntare între diversele partide, 
viața politică a Izraelului cu
noaște o nouă perioadă agitată, 
determinată de lupta pentru for
marea guvernului. După cum se 
știe, la 30 noiembrie președin
tele Zalman Shazar i-a cerut ac
tualului premier Levi Eshkol, al 
cărui partid (Mapai) a întrunit cel 
mai mare număr de voturi, să for
meze noul guvern. Eshkol a ac
ceptat propunerea și a declarat 
că speră să prezinte guvernul 
său Camerei peste două săptă- 
mîni. El a adăugat că se va stră
dui să lărgească coaliția guver
namentală existentă, prin inclu
derea partidului de stînga Ma- 
pam, și a lăsat să se înțeleagă 
că nici un post nu va fi acordat 
partidului „RAFI”, creat de Ben 
Gurion după ieșirea din Mapai. 
Telegramele agențiilor de presă 
arată însă că în desfășurarea e- 
venimentelor a intervenit un ele
ment neprevăzut. La numai cîteva

așa numita „Junta de 
la Humaita" (acțiune 
paralizată imediat), 
care își propusese să 
pună mîna pe putere, 
să suspende congresul 
și să freacă la repre
siuni violente în în
treaga țară.

Pentru moment lu
crurile par clarificate : 
guvernul sfăpîn pe si
tuație, extremiștii bă- 
tînd în retragere. Dar 
cîf de durabilă va fi 

situație ? E 
spus. Ziarul 
da Imprensa’ 
de cuvînt al 

extremist al

această 
greu de 
„Tribuna 
(purtător 
grupului 
fostului guvernator La- 
cerda) continuă cam
pania de discreditare 
a noului guvernator de 
Guanabara. Zilele a- 
cestea, însuși Lacerda 
a declarat în public că 
„situația nu poate să 
dureze", în timp ce o 
comisie 
anchetă 
caute cu 
„noi probe" î 
lui Negrao de 
Ultimele știri 
însă că Éraldo Guei- 
ros Leite, procuror ge
neral al Tribunalului 
militar suprem al Bra
ziliei, a calificat ca in
consistente argumen
tele aduse de comisia 
militară de anchetă în 
sprijinul cererii de a 
aresta preventiv pe 
noul guvernator al sta
tului Guanabara. Co
misia militară ceruse a- 
restarea lui de Lima, 
deoarece, chipurile, el 
a fost ales cu sprijinul 
comuniștilor. Adepții 
„liniei dure" au recurs 
la această manevră în

urma eșecului suferit 
în. încercarea de a îm
piedica instalarea lui, 
sub pretextul că el 
face parte din „sche
ma corupfiei și subver
siunii" (formulă utiliza
tă pentru a discredita 
pe cei legați în vreun 
fel de regimul fostului 
președinte Goulart).

Declarația făcută de 
procurorul general al 
Tribunalului militar su
prem înseamnă că — 
cel puțin pentru mo
ment — a fost înlătu
rat pericolul arestării 
lui Negrao de Lima. 
Se menționează însă 
că autoritățile federale 
braziliene, care au ga
rantat instalarea noului 
guvernator, au anunțat 
în același timp că vor 
respecta deciziile ce 
vor fi luate împotriva 
lui de justiția militară.

Urmărind 
situației, ziarul 
lian „Ultima
scrie că „solemnitatea 
instalării noului guver
nator de Guanabara 
nu epuizează respon
sabilitatea președinte
lui republicii de a cău
ta o soluție reală pen
tru criza generată de 
alegerea lui Negrao de 
Lima". Iar publicația 
.,Folha da Semana" 
este de părere că „nu
mai restaurarea depli
nă a principiilor con
stituționale va putea 
soluționa criza perma
nentă pe 
ședințele 
Branco o înfruntă din 
ziua în care a intrat 
în palatul preziden
țial".

Vasile OROS

sa 
P.

er
ei

întîmpină 
politică

forțelor patriotice In ac-

în Vielnam, pentru resta- 
păcii pe baza acordurilor

în adîncul junglei congoleze — trupele 
țîune

KHANG KHAY.Trupele Neo Lao Haksat resping repetatele atacuri lan
sate de forțele militare de dreapta din Laos, provocîndu-le mari pierderi 
în regiunea Phu Kut. Postul de radio „Vocea Laosului* a trans
mis la 11 decembrie o declarație de protest împotriva acțiunilor pe care 
le întreprind avioanele americane, bombardînd regiunile eliberate din 
centrul și sudul țării. Incepînd de la 14 noiembrie escadrile de avioane 
americane, provenite de la bazele militare din Tailanda și Vietnamul de 
sud, bombardează zilnic punctele populate, situate de o parte și de alta 
a șoselei nr. 9 din regiunea muntoasă din regiunea Savannaket.

WASHINGTON. Un accident s-a 
produs pe bordul portavionului 
american „Independence“ care.

‘GEORGETOWN. Uzina de pre
lucrare a aluminiului, aparținînd 
societății engleze „Demerara 
bauxite Company“ din George
town (Guyana Britanică), a fost 
închisă ca urmare a unei greve 
declarate de muncitori în semn 
de protest împotriva concedieri
lor.

PRAGA. La 13 decembrie, A. 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al C.C. ai 
P, C. din Cehoslovacia, a avut e 
convorbire cu A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

după ce a participat la' acțiunile 
militare din Vietnam, se întorcea 
în Statele Unite. In timpul deco
lării unui avion, rezervorul cen
tral de combustibil al acestuia 
s-a rupt și 2 000 litri de carburant 
s-au revărsat pe punte. In urma 
incendiului izbucnit, 11 persoane 
au fost grav rănite. '

BONN. Azi va începe la tribu
nalul din Frankfurt al doilea pro
ces intentat unor criminali na
ziști. Fostul maior SS Wilhelm 
Burger și fostul medic SS Ger
hart Neubert sînt . acuzați de 
complicitate la exterminarea pri
zonierilor în camerele de gazare 
naziste.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. re
latează că la 11 decembrie, la in
vitația Academiei polone de știin
țe, a sosit la Varșovia o delegație 
a Academiei de științe din R. P. 
Chineză condusă de Ian Țzi-ți, pre-' 
ședințele secției de științe tehnice 
a Academiei..

CAPE KENNEDY. Nava cosmică 
' „Gemini-7", avînd la bord pe cos- 

monauții Frank Borman și James 
Lovell, își continuă zborul. Luni, la 
ora 15,00 Gmt ea efectuase cea 
de-a 133-a rotație în jurul Pămîn- 
tului.' Pe de altă parte, pe poligo
nul de la Cape Kennedy continuă 
pregătirile în vederea lansării na
vei cosmice „Gemini-6". Potrivit, u- 
nui purtător de cuvînt al N.A.S.A., 
o nouă dificultate tehnică, a cărei 
natură încă nu se cunoaște, a apă
rut în dimineața de luni la rache
ta „Titan-II", care urma să lanseze, 
miercuri nava cosmică avînd la 
bord pe cosmonauții Walter.Schirra 
și Tom Stafford.

zile după primirea mandatului, 
Levi Eshkol, în vîrștă de 70 de 
ani, a fost internat în spital. Zia
rul „Maariv" din TqI Aviv a anun
țat la 8 decembrie că, din cauza 
îmbolnăvirii lui Eshkol, sarcina de 
a forma noul guvern ar urma 
revină ministrului de finanțe, 
Saphir.

Indiferent cui îi va reveni 
ceastă misiune, îndeplinirea
nu este deloc ușoară. Promisiu
nea lui Eshkol de a lărgi coaliția 
guvernamentală a fost dictată de 
dificultățile pe care le 
în actuala configurație
din Izrael partidul de guvernă- 
mînt Mapai. Din cele 
locuri ale noului parlament ales 
la 2 noiembrie, partidul Mapai 
deține împreună cu celălalt mem
bru al coaliției, Ahdut Avoda, 
doar 45 de locuri, cu 16 mai puțin 
decît majoritatea absolută. Pen
tru a dispune de o majoritate 
care să-i dea posibilitatea să 
manevreze în parlament, viitorul 
premier va trebui să încheie o 
coaliție cu alte partide și în a- 
cest sens în ultima vreme s-a 
vorbit despre intenția Mapaiului 
de a solicita sprijinul partidelor 
Mapam, liberal-independent și a 
două partide religioase.

Forțele democratice din Izrael 
acordă o atenție deosebită eve
nimentelor care au loc după ale
gerile din noiembrie. Intr-o de
clarație a Partidului Comunist 
Izraelian se arată că : „proble
ma principală nu este împărțirea 
portofoliilor — ci a direcției po
liticii izraeliene... Alegătorii care 
și-au dat la alegeri votul „Maa- 
rachului* (coaliția Mapai-Ahdut 
Avoda) au vrut prin aceasta să 
respingă ofensiva partidelor de 
dreapta fără a-și fi exprimat însă
aprobarea la orientarea tradițio
nală a politicii izraeliene. Sem
nificația respingerii liniei milita
riste și antimuncitorești a parti
delor de dreapta de către majori
tatea poporului este că masele 
populare și clasa muncitoare sînt 
interesate într-o politică de pace, 
independență națională, demo
crație și apărarea drepturilor oa
menilor muncii".

In presă se relatează că un 
nou guvern nu va putea ignora 
aceste cerințe ale alegătorilor.
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MOSCOVA. După cum trans
mite agenția TASS, R.S.S.A. Ce- 
ceno-Ingușă, care face parte din 
Federația rusă, a fost' distinsă cu 
Ordinul „Lenin" pentru succesele 
înregistrate în dezvoltarea eco
nomiei . naționale.

NAPOLI. Vorbind la Resina, la ricane 
Congresul organizației locale a 
Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I., 
a spus, printre altele, că „în do
meniul politicii externe, comu
niștii propiin acțiuni precise ale ‘ 
Italiei împotriva agresiunii ame-

■ bilirea
de la Geneva, pentru recunoaște
rea R. P. Chineze și restabilirea 
drepturilor sale legitime la O.N.U., 
pentru respingerea angajamente
lor atomice de către Italia și a 
accesului. R.F.G. la armamentul

■ nuclear". Nicolae N. LUPU

evoluția 
brazi- 
Hora

care pre- 
Casfello

independent
va deveni

Vizita

la Moscova

îrypicul Je sud

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
13 decembrie a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială Houari Bou
medienne, președintele Consiliului 
National al Revoluției din Algeria. 
La aeroport, oaspetele algerian și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au fost întîmpinați de Nikolai Pod- 
gornîi, Alexei Kosîghin, Kirill Ma
zurov și de alte persoane oficiale, 
de membri ai corpului diplomatic 
și reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova.

La 30 septembrie 1966

Bechuanalandul

LOBATSI 13 (Agerpres) — Pri
mul ministru al protectoratului bri
tanic Bechuanaland, Sereste Khama, 
a declarat în Adunarea Legislativă 
că țara sa își va proclama indepen
dența la 30 septembrie 1966. Cu a- 
ceastă ocazie ea va deveni republică 
în cadrul Commonwealthului. Adu
narea Legislativă va primi denumi
rea de Adunare Națională, iar statul 
se va numi Botswana.
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