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Anul 1966 bate la ușă. Peste cîteva zile, colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din întreprinderi vor începe o nouă perioadă de 
plan, de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea mereu ascen
dentă a întregii economii. Potrivit prevederilor planului de sfat, în 
anul viitor — primul an al cincinalului — tuturor unităților economice
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le revin sarcini sporite și complexe. Ele trebuie realizate ritmic, în con
diții cit mai bune. In legătură cu problemele care se ridică în acest 
domeniu, redăm răspunsurile unor cadre de conducere din cîteva în
treprinderi la următoarele întrebări :

À VEȚI ASIGURATĂ DOCUMENTAȚIA TEHNSCO-ECONOMICÀ ? 
DAR APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME Șl MATERIALE? 
AȚI CREAT DECALAJUL CORESPUNZĂTOR ÎNTRE SECȚII ? 
CUM VOR FI ÎNCĂRCATE MAȘINILE Și UTILAJELE?
CUM VA FI ORGANIZATĂ ASISTENȚA TEHNICĂ ÎN SCHIMBURILE II Ș! III?

Cartograful care s-ar îndeletnici 
cu realizarea unei hărți înfățișînd 
răspîndirea artei amatoare pe teri
toriul țării ar constata că aproape 
nu există loc de muncă, la orașe 
sau la sate, unde aceasta să nu 
fie prezentă cel puțin prin una din 
formele ei specifice de manifesta
re. Dornic dintotdeauna să se cul
tive prin carte și frumos, poporul 
nostru dezvoltă azi în forme și con
diții noi tradițiile moștenite în arta 
dansului, a muzicii, a culorilor și a 
teatrului.

Din 18 locuitori, unul se ocupă 
cu arta amatoare. Statistica dez
văluie un raport cifric semnificativ, 
ce demonstrează bogăția inepuiza
bilă de talente artistice ale po
porului și confirmă, o dată mai 
mult, capacitatea socialismului de 
a conduce la înflorirea armonioasă 
a personalității umane.

Dintre diversele genuri de artă 
care preocupă activitatea amatoa
re, teatrul ne-a oferit de curînd pri
lejul unui interesant bilanț al mun
cii desfășurate de slujitorii lui. Cea 
de-a patra ediție a bienalei „I. L. 
Caragiale" a prezentat o cuprin
zătoare imagine a actualei etape 
de dezvoltare a teatrului amator.

Poate că nu cifrele sînt cele 
care dau măsura și profunzimile 
artei, dar vastitatea și amploarea 
acestei mișcări merită a fi con
semnate. La marele spectacol al 
finalei, care a durat unsprezece 
zile, au luat parte peste 2 000 de 
oameni veniți din toate colțurile 
țării. Dar ei au fost, de fapt, am
basadorii trimiși la această con-

sute

UZINELE „INDUS
TRIA S1RMEI"-CÎMPIA 
TURZII. Caracteristic 
producției din 1966 a 
acestei uzine este 
ponderea mare a sor
timentelor cu însușiri 
superioare. Așa, 
exemplu, 
de oțeluri aliate și 
speciale va fi mai 
mare cu 22 la sută ; 
la laminoare se vor 
produce cu 4,000 tone 
profile de oțel aliat 
și arc mai mult de
cît în 1965.

— Un spor atit de 
însemnat de produc
ție de calitate înaltă 
nu poate fi obținut 
decît prin realizarea 
ritmică a planului din 
prima decadă, din pri
ma lună, ne-a spus 
tov. SERGIU STO- 
LERU, inginer-șef de 
concepție în uzină. 
Dar, concomitent cu 
fabricarea ritmică a. 
produselor de acum 
„tradiționale“ — și 
pentru care avem do
cumentația tehnico- 
economică necesară 
— vom produce la 
începutul anului vii
tor și o parte însem
nată din sortimentele 
noi, chiar dacă ele nu 
sînt planificate in ia
nuarie. Accelerînd și 
pentru aceste noi sor
timente elaborarea 
documentației tehni
ce, precum și intro
ducerea lor în fabri
cație, venim în întîm- 
pinarea cererilor be
neficiarilor.

în legătură cu fe
lul în care este asi
gurată aprovizionarea 
tehnico - materială, 
ing. GLIGOR URS, 
directorul comercial 
al uzinei, ne-a rela
tat :

— In 
punem 
pentru 
materiilor prime ne
cesare producției în 
prima lună. Trebuie 
să mai procurăm a- 
numite 
întrucît 
stocuri nu sînt sufi
ciente. Este absolut 
necesar ca tovarășii de 
Ia Combinatul siderur
gie Hunedoara și „La
minorul" Brăila să ne 
livreze în anul viitor 
numai produse de cali
tate. De altfel, în a- 
cest scop, conducerea 
ministerului nostru 
intenționează să or
ganizeze o consfătuire 
la Hunedoara, în 
primele zile ale lunii 
ianuarie. Ea este 
foarte utilă. Credem, 
că furnizorii noștri 
ne vor ajuta, în mai 
mare măsură, să ne 
asigurăm și stocurile 
tehnologice normate, 
în special la țagle și 
profile.

FABRICA DE MOBI
LĂ DIN IAȘI. O uni
tate nouă, înzestrată 
cu utilaje moderne, 
de mare capacitate. 
La întrebările noas
tre ne răspunde tov. 
PETRE NECULA, in
ginerul șef al fabricii.

— Producția de mo- 
'Hlă din întreprinde-

de
cantitatea

prezent, dis- 
de repartiții 
majoritatea

fero-aliaje, 
actualele
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re se realizează în 
flux continuu, o meto
dă înaintată de orga
nizare care necesită 
sincronizarea cit mai 
exactă a fabricației, a- 
provizionarea rațională 
a secțiilor și locurilor 
de muncă. Prin mai 
buna organizare a fa
bricației, noi am re
alizat indici sporiți 
de utilizare a capa
cităților și ca urmare 
am îndeplinit mai 
devreme sarcinile de 
plan pe 1965. Avan
sul obținut ne-a dat 
posibilitatea să in
troducem mai repede 
in fabricație diferite 
comenzi din produc
ția anului 1966.

— După cîte am a- 
flat, în anul viitor 
veți fabrica noi sorti
mente de mobilă, 
veți documentația 
cesară ?

— Da și nu. 
fiu mai clar. Com
partimentul tehnologic 
a pregătit încă din 
trimestrul trei docu
mentațiile șl tehnolo
giile la multe din 
timenfele ce le 
produce în 1966: 
nitura tip „Cluj", 
căfăria „Foișor", 

pentru tineret.bila
Forul tutelar însă a 
avut „grijă" să ne 
dea și bătaie de cap. 
In ultima vreme, 
ne-a modificat pla-

nul pe sortimente, in
troduced altele 
neprevăzute 
în acest caz, 
putut asigura docu
mentația necesară și 
sintern oarecum de
rutați de aceste 
„manevre" cu planul 
sortimental. In plus, 
sînt o serie de direc
ții regionale ale e- 
conomiei 
printre care cele 
Ploiești, Suceava, 
șov, Bacău, care 
față de noi mari 
fanțe în 
special la 
La toate 
noastre, 
acestor unități rămîn 
indiferente, iar di
recția tutelară face 
promisiuni. Cu pro
misiuni însă nu pu
tem fabrica mobilă.

FABRICA „PROLE
TARUL" DIN BACĂU, 
în 1966, peste 50 Ta 
sută din producția 
acestei întreprinderi 
este destinată expor
tului. Aceasta consti
tuie o sarcină de mare 
răspundere, pentru 
îndeplinirea căreia în 
întreprindere s-au 
făcut intense pregă
tiri. Aici se vor pro
duce, după cum ne-a 
spus tov. ing. MARI- 
LENA ADRIAN, șe
ful serviciului teh-

în condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane rolul și 
influența pe care o exercită știința 
în general și științele tehnice, in 
special, asupra producției sînt ho- 
tărîtoare. Întîlnirile conducătorilor 
de partid și de stat cu oamenii 
de știință, Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R., Sesiunea Marii Adu
nări Naționale au abordat în pro
funzime probleme ale acoperirii ne
voilor de producție de către știința 
românească. Cu aceste prilejuri au 
fost relevate realizările de seamă 
dobîndite pînă acum și mai ales 
marele rezervor pentru propășirea 
științelor pe care-1 constituie geniul 
poporului nostru, condițiile crea
te de orînduirea socialistă. Tot
odată au fost arătate defec
țiunile activității de cercetare 
în institute, laboratoare, 
ministere etc. S-a spus, de pil
dă, pe bună dreptate, că 
țele tehnice nu cunosc încă la noi 
o dezvoltare adecvată, pe măsura 
cerințelor generale ale avîntului 
economiei și culturii țării noastre. 
Activitatea de cercetare în acest 
domeniu a fost în general subeva
luată de multe ori ; unitățile res-

pective ale Academiei au fost lip
site de sprijinul de care aveau ne
voie. De exemplu, cercetarea știin
țifică din domeniul 
află în suferință.

Nevoile economiei 
acoperite în prezent 
de Institutul de energetică. In do
meniul hidro, de exemplu, cerceta
rea românească acoperă într-o a- 
numită măsură sectorul hidrotehni
cii dar insuficient sectorul hidro
energeticii. Unele sectoare nu sînt 
acoperite aproape deloc de cerce
tare, iar domeniul termoenergeticii 
e acoperit abia în parte. Completa
rea secțiilor existente cu sectoare 
noi și înființarea de secții noi ar 
permite o mai bună profilare a fie
cărui sector în parte.

Punerea bazei materiale proprii 
la dispoziția cercetării din alte u- 
nități constituie o altă cale de 
valorificare mai bună a condițiilor 
de care dispunem. Institutul de e-
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nergetică poate primi și cercetători 
din alte unități, care au nevoie de 
baza sa materială în vederea ela
borării disertațiilor lor pentru doc
torat. De altfel așa s-a procedat și 
în trecut, mai ales în sectorul de 
termoenergetică.

Elaborarea unei tematici axate 
pe baza materială existentă con
stituie unul din mijloacele cele mai 
eficiente pentru buna ei folosire. 
Aceasta impune în același timp și 
existența unui corp de cercetători 
destul de bogat, care să nu treacă

fruntare artistică de zeci și 
de orașe și sate.

Dacă vom căuta sensurile 
vîntului „amator", vom vedea 
își au originea în 
amo-are, care înseamnă „ 
într-adevăr, arta amatorilor 
arta unor oameni îndrăgostiți de 
frumos, dăruiți cu pasiune și ge
nerozitate chemării lor 
scenă.

în această vastă mișcare 
tică se reflectă cu strălucire 
tensitate, ca într-o oglindă, 
secată sete de cultură, o imensă 
dorință de a cunoaște, de a-și în
suși marile valori create de po
porul nostru, tezaurul de frumu
sețe al omenirii.

Pasiunea nu cunoaște oboseală, 
pasiunea presupune strădanii și, 
uneori, sacrificii. Nu o dată l-am 
văzut la repetiții pe artiștii ama
tori. După orele de muncă, după 
orele de efort fizic sau intelectual, 
siderurgiști sau învățători, țărani 
cooperatori sau ingineri, se întîl- 
neau pe scenă, repetînd ore în șir, 
încercînd să-și modeleze gestul, 
mișcarea, vocea pentru a întru
chipa personaje din cele mal di
verse.

Teatrul e frate bun cu cartea, 
cu biblioteca, teatrul presupune 
frecventarea altor arte înrudite 
într-un consens general și armo
nios de cultură și sensibilitate. 
De-a lungul ultimilor ani am fost 
martorii unei continue ascensiuni 
artistice, ai unei sîrguincioase a- 
cumulări și depășiri către creația 
autentică. Mai bine ca oricine a 
surprins acest avînt spre cultură 
maestrul Tudor Arghezl, în salutul 
său adresat artiștilor amatori în 
micul ziar al festivalului :

„Așa-numitele „arie" au Intrat 
în visul șl în preocuparea tuturor. 
Intre elo se deosebește TEATRUL, 
una din puterile culturale cele 
mai tari.

Fericită țară, trăiești o epocă de 
mare înflorire 1

Iubiți artiști ai poporului nostru, 
pentru rîvna și zborul vostru spre 
toate marile frumuseți, primiți ură
rile de înfrățire ale poeziei și lite
raturii scrise tot mai luminos".

De la monologurile și scenetele 
mai simple din prima ediție a fes
tivalului, artiștii amatori au suit 
spre înțelegerea și transpunerea 
scenică a unor piese de rezisten
ță din dramaturgia românească și 
universală. Muncitori și țărani, 
oameni care muncesc zi de zi în 
producție, și-au consacrat timpul 
liber teatrului, apropiindu-se de 
culmi ale genului : Alecsandri și 
Caragiale, Goldoni, Ibsen sau 
Gorki, însuflețiți de dorința de a 
pătrunde și de a transmite și alto
ra frumusețile artei.

cu- 
că 

latinescul 
a iubi", 

este

către

artis- 
și in- 
o ne
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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului R. S. Cehoslovace

Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București, Jaroslaw Sykora, cu 
prilejul plecării sale definitive din 
Republica Socialistă România.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

FATĂ DE AVUTUL OBȘTESC

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Francez, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite 
dv. și prin dv. tuturor comuniștilor francezi un cald salut tovărășesc și 
felicitări cordiale.în cei 45 de ani de existență, continuînd cele mai bune tradiții re
voluționare ale poporului, Partidul Comunist Francez și-a consacrat în
treaga sa activitate slujirii intereselor vitale ale maselor muncitoare din 
Franța, unirii tuturor forțelor muncitorești și democratice pentru rea
lizarea aspirațiilor de pace și progres soot'd ale poporului francez.

' -------- ' V-, ci nr>+iUZcLLCd. ciopli a țaj.iv_»x o------- __ - .
Urăm Partidului Comunist Francez noi succese in lupta și activita

tea sa închinate triumfului cauzei democrației, socialismului și păcii.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Multe cuvinte, și noțiuni 
noi au intrat în vocabula
rul țăranului.. Sînt cuvinte 
și noțiuni care exprimă 
atît natura nouă a relații
lor sociale de la sate cît 
și profilul moral al țăra
nului de azi, cu totul al
tul decît în condițiile mun
cii individuale. Bunul mers 
al oricărei cooperative a- 
gricole depinde în mare 
măsură de felul cum este 
păstrat și chivernisit avu
tul tuturor. Și întreaga fa
milie cooperatistă are în
datorirea de a veghea ca 
proprietatea obștească să 
nu fie știrbită, să crească 
necontenit. De aceea, în 
adunările generale cînd 
se aleg cadrele de condu
cere, alături de pricepere 
și spirit gospodăresc se 
ține seama și de cinstea 
și simțul înalt al răspun
derii celor propuși. Fără 
aceste însușiri poți să fii 
și cu stea în frunte că tot 
degeaba ; repede îți vei 
pierde încrederea și stima 
celor care te-au ales.

— Președintele nostru, 
pe lîngă că e foarte bun 
gospodar, ține la coopera
tivă ca la ochii din cap, 
ne spunea deunăzi ingine
rul agronom LAURENȚIU 
MARTINESCU, de la coo
perativa agricolă din co
muna Ciocile, raionul

Făurei, despre Marin Ciu- 
linaru. Este dintre acei oa
meni despre care se zice 
că măsoară de două ori 
pînă să taie o dată.

— Eu îl prețuiesc pentru 
că nu-și părtinește nea
murile și prietenii, și nu 
risipește avutul cooperati
vei, a adăugat STROE A. 
MARIN.

— Dacă nu era cinstit 
și gospodar nu-1 țineam 
noi în fruntea cooperati
vei din 1957 și pînă acum, 
l-a completat ȘERBAN 
STROE.

Acest spirit de grijă fa
ță de avutul obștesc ce se 
manifestă la cooperativa 
din Ciocile este menținut 
nu 
piui 
dau 
lalți
lui de conducere, exemplu 
care fără îndoială își are 
rolul său. Dar cel puțin tot 
atît de importantă este a- 
tenția pe carp organiza
ția de partid o acordă 
educării țăranilor coope
ratori in spiritul respectu
lui față de averea tuturor. 
Aceasta este o preocupa
re permanentă în activi
tatea comuniștilor. Prin iu
lie, organizațiile de bază 
au ținut ședințe închinate 
felului cum trebuie păstrat 
și respectat avutul ob-

ștesc. La inițiativa comi
tetului de partid a urmat 
apoi o adunare generală 
a cooperatorilor, în care a 
fost dezbătută 
problemă.

— Cooperativa 
este bogată, mai 
Stroe. Dovada e că anul 
acesta valoarea zilei-mun- 
că se ridică la aproape 
patruzeci de lei și că, 
bani peșin, se vor împărți 
25 de lei. Dar asta nu în
seamnă să procedăm ca 
găina cînd se vede în 
grămadă, adică să risi
pim. La drept vorbind, din 
partea noastră zicala asta 
ar putea să și dispară ; 
la noi nu-și mai are ros
tul...

aceeași

noastră 
spunea

La cooperativa agrico
lă de producție din Ama
ra, lucrurile 
tul altfel.

— La noi 
cooperativei 
la voia întimplării, cu toa
te că nu se depun eforturi 
mai mici decît în alte coo
perative pentru a o dez
volta, ne spune brigadie
rul ȘTEFAN M. NECULA. 
Anul ăsta am obținut 3 076 
kg porumb boabe. Și pof
tim, vreo sută de tone 
au stat multă vreme 
în grămezi sub cerul li
ber. Fiind și uscat, s-a

stau cu to-

proprietatea 
este lăsată

scuturat. Și multe boabe 
s-au 
iul, 
ce 
jat 
bare 
soarelui, cum au procedat 
cei din Balta Albă ? Fi
indcă pe președintele nos
tru Ion Andronache nu-1 
doare la inimă cînd vede 
ce se întîmplă în jurul 
său, asta e 1

— Să vă povestim un 
caz, intervine GRIGORE 
UNGUREANU, secretarul 
organizației de bază din 
brigada I. Președintele a 
încredințat ridicarea con
strucțiilor unui nepriceput, 
Ghiță Anton S-au făcut 
maternități necorespunză
toare, fără tavan, din care 
cauză au murit o mulțime 
de purcei. Un pătul abia 
a fost umplut și s-a și 
prăbușit. Am luat lanteții 
de la pătule ca să termi
năm o maternitate, apoi 
am luat țigla de pe aco
perișul maternității ca 
s-o punem pe o bucătărie 
de furaje. Treabă de buni 
gospodari e asta ? Primii

amestecat cu noro- 
s-au pierdut. De 
nu s-au amena- 
și Ia noi porum- 
din bețe de floarea-

Gheorghe VLAD

(Continuare 
în pag. a III-a)

HIDROCENTRALA 
GÎRLENI 
RACORDATĂ 

LA SISTEMUL 
ENERGETIC

Hidrocentrala de la Girleni — 
a noua din cele 12 ce se con
struiesc în aval de Stejaru — a 
dat primii kilowați sistemului 
energetic național. Cele două 
grupuri generatoare ale hidro
centralei ridică totalul puterii 
instalate a hidrocentralelor con
struite pe rîul Bistriția la 357 000 
kilowați, adică aproape trei 
sferturi din întreaga putere in
stalată în centralele electrice 
din țară în anul 1938.

Turbinele și generatoarele cu 
care este echipat noul obiectiv 
energetic sînt realizate de uzi
nele constructoare de mașini 
Reșița, iar echipamentul elec
tric la uzinele „Electroputere“- 
Craiova și „Automatica“-Bucu- 
rești.

RHODCSIA

Intr-o închisoare pentru negri,

?

Teodor MAZILU

Creînd statul rasist, Ian 
Smith n-a făcut decît să con
firme existența unei colonii a 
rasiștilor albi — Rhodesia. 
Fastul cu care aceștia au mar
cat evenimentul n-a reușit 
să ascundă adevărul zgudui
tor: 217 000 de albi stăpînesc 4 
milioane de africani.

Conducătorii de la Salisbury 
se erijează în apărători ai 
„moralei". Nu-i nevoie de un 
simț dialectic dezvoltat pentru 
a înțelege legătura dintre la
tifundiile, întreprinderile și 
conturile la bancă de care dis
pun și „preceptele morale' pe 
care le propagă. Ian Smith 
declara, șl n-avem motive să 
nu-1 credem, că „nu-i dispus 
să vadă europeni suferind". 
Așa își denumește el partene
rii . „europeni". Iar pentru pro
tejarea Investițiilor „europene" 
există legi. Una din ele se nu
mește „Land Apportionment 
Act". Această lege taie afri
canilor toate posibilitățile u- 
nei vieți demne, lăsîndu-le ne
întinate doar robia și mizeria. 
Ea interzice africanilor aproa
pe totul. Le interzice să trăias
că în orașe. Le interzice să 
se ocupe ds afaceri. Le inter
zice să dispună de pămînt sau 
de case în puținele zone urba
ne care le sînt rezervate.

Dar cruzimea liderilor ra
siști e mai bine pusă la punct 
decît se degajă din „Land 
Apportionment Act" sau „iz
vorul nenorocirilor noastre", 
cum o numesc africanii într-o 
traducere liberă. Legislația 
Rhodesiei e plină de tot soiul 
de legi care îngrădesc africa
nilor, fărîmă cu fărîmă, orice 
umbră de drepturi sau liber
tăți. Una stabilește, de pildă, 
că un african poate fl întem
nițat timp de cinci ani, fără a 
i se aduce o anume acuzație. 
Dar în afară de cruzimea „le
gală" există și cruzimea spon
tană, care nu e specificată în 
vreun paragraf de lege. Auto
ritățile polițienești privesc cu 
caldă înțelegere orice act de 
violență îndreptat împotriva 
africanilor. Un caz relatat în 
presă: fermierul Van der Her- 
we a călcat trei negri cu ma
șina sa ultra-modernă; și, 
bineînțeles, nu s-a ales nici 
măcar cu un reproș. Fapta lui 
s-a încadrat strict în „morala" 
rasiștilor de la Salisbury, po
trivit căreia africanii trebuie 
ținuți sub opresiune și teroare 
permanentă, fizică și morală, 
pentru a li se fringe voința și 
aspirațiile de libertate.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Un cetățean urmează să fie an
gajat la o întreprindere. I s-au fă
cut toate formele, în afară de 
una : consultul medical. Privind 
lucrurile „din afară“, ele par ex
trem de simple. în fond, ce neplă
ceri poate provoca acest consult?

...Conducătorul auto Emil Pa
velescu s-a adresat pentru anga
jare întreprinderii regionale de 
electricitate București. Corespun- 
zînd tuturor pretențiilor între
prinderii, tînărul a fost trimis 
să-și completeze fișa medicală. De 
unde să înceapă ? 
a găsit vreo sursă 
această privință, 
unul, pe altul și, 
s-a dus la Policlinica Basarab, cea 
mai apropiată de locuința sa. Aici 
a aflat că analiza sîngelui trebuie 
să o facă la circumscripție.

A doua zi, bine informat, a so
sit la dispensar, a făcut analiza, 
apoi s-a reîntors la policlinică 
pentru a efectua examenele de 
ORL, stomatologie, neurologie, 
chirurgie. I-au trebuit pentru a- 
ceasta două zile. în a patra zi a 
mers tocmai la policlinica din Mi
litari, care avea cabinet de oftal
mologie. A revenit la policlinica 
Basarab, de unde a fost trimis la 
circumscripție spre a aduce rezul
tatul analizei sîngelui, fără de 
care nu se poate efectua exame
nul dermatoveneric. Deci, să re
capitulăm : policlinică (Basarab), 
circumscripție (Giulești), din nou 
policlinică și un supliment de 
călătorie în Militari. în total 5 zile.

...în a șasea zi de alergătură, 
Emil Pavelescu, eroul reportaju
lui nostru, a fost la dispensarul 
de lîngă Piața Kogălniceanu pen
tru examenul pulmonar, și-a fo
tografiat apoi plămînii la centrul 
de microradiografie din Piața Ilie 
Pintilie și iată-1 răsuflînd ușurat 
că a trecut în ziua a șaptea. S-a 
prezentat la circumscripția medi
cală.

— De ce la circumscripție, doar 
a mai fost pe aici ? — întrebăm.

— Completarea fișei se desfă
șoară în circuit — ne-a spus to
varășa NATALIA BUDEANU, me
dic responsabil al acestei unități. 
După ce a efectuat toate probele 
pe care le-ați urmărit pînă acum, 
viitorul salariat se întoarce la cir
cumscripție spre a i se elibera avi
zul epidemiologie și — în cazul 

'■ cînd întreprinderea nu are medic

La I.R.E.B. nu 
de informare în 
A întrebat pe 

pînă la urmă,

internist — i se face și examenul 
de boli interne. Dacă are noroc, îl 
poate „prinde" în aceeași zi pe di
rectorul policlinicii, care-i semnea
ză fișa medicală de angajare. O 
să-mi spuneți că aceste ultime for
malități durează cam mult, o zi, 
poate chiar două. Așa este. Deși 
noi avem instrucțiuni să exami
năm cu prioritate pe cei care vin 
cu forme de angajare, nu reușim 
să facem totdeauna acest lucru.

în a șaptea zi, conducătorul auto 
Emil Pavelescu e în posesia unei

ționată. Adevărata simplificare 
s-ar realiza prin aceea ca toate 
examenele medicale necesare unei 
fișe de angajare să poată fi efec
tuate intr-un singur loc.

— De ce nu se procedează așa ?
— Rezolvarea acestei probleme 

mă depășește. Consider că secțiu
nea de sănătate și prevederi so
ciale a Sfatului popular al Capi
talei ar putea da un răspuns mai 
competent.

Deci mergem la Sfatul popular 
al Capitalei. Ne-am adresat tov.

• La circumscripții și policlinici împreună cu 
un nou angajat • Cele trei zile sînt... șapte

fișe medicale complete. Peripețiile 
acestei modeste foi de hîrtie și ale 
posesorului ei s-au terminat. Dar 
cîte drumuri, cîtă vreme pierdută 1

Am solicitat și părerea tov. TI
BERIU TOMOIOAGĂ, medic șef 
al policlinicii Basarab.

— Toate examenele medicale 
sînt cu adevărat necesare ?

— Nu, nu sînt toate necesare. 
Dacă o comisie de specialiști ar 
studia problema, s-ar găsi soluții 
pentru stabilirea judicioasă a exa
menelor la fiecare profesiune.

Adevărat, este absurd ca de e- 
xemplu unui conducător auto să i 
se ceară — pentru o corectă mî- 
nuire a volanului — o sănătate ire
proșabilă a... dinților.

Interlocutorul nostru continuă 
cu o glumă :

— Poate o să vi se pară curios 
dar chiar policlinicile, cînd vor să 
angajeze un salariat, trebuie să 
aștepte cîteva zile pînă cînd se 
efectuează examenul medical, deși 
lucrurile se petrec... în familie.

— Pentru ceilalți viitori anga
jați sintern informați că aceste cî
teva zile sînt... șapte.

— Da, fiindcă solicitantul nu cu
noaște de la început circuitul, pro
gramul de lucru al tuturor unități
lor cărora se adresează. Noi am 
luat o serie de măsuri pentru scur
tarea timpului de așteptare prin 
consultarea cu prioritate a cetățe
nilor cu forme de angajare. Totuși, 
problema e departe de a fi solu-

aldr. prof. TH. ILEA, medic șef 
secțiunii de sănătate și prevederi 
sociale a Sfatului popular al Ca
pitalei.

— De ce se procedează așa ?
— Noi sintern puși să aplicăm 

legislația în vigoare. Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
are sarcina să vină cu noi norma
tive. Eu pot să sesizez, dar nu pot 
să spun acum dacă într-adevăr 
sînt examene medicale de prisos.

Desigur, nu se ridică problema 
minimului de examene medicale, ci 
de a stabili dacă unele din ele 
sînt cu adevărat necesare pentru 
anumite profesii. Problema princi
pală este insă mai buna organizare 
a filierei prin care trece viitorul 
angajat. E drept, ministerul are 
sarcina să îmbunătățească, cores
punzător cerințelor vieții, normati
vele elaborate, însă secțiunile sfa
turilor populare locale au căderea 
— și posibilitatea — să aducă îm
bunătățiri, să ușureze sistemul de

consult. De altfel 
nostru ne-a relevat 
preocupări care stau 
țiunii. De pildă, se 
pentru concentrarea 
policlinică a unor servicii de spe
cialitate. „în perspectivă 
spus el — ne gîndim la înființarea 
unei policlinici centrale care să re
zolve operativ și competent această 
problemă în Capitală“.

Iată deci că nu e vorba doar de 
aplicarea normativelor, ci mai ales 
de buna organizare a muncii.

— în momentul de față — ne-a 
spus și tov. MARIA MISIR, direc
tor general al Direcției generale a 
asistenței curativo-profilactice din 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale — în cadrul ministeru
lui se efectuează studii care au 
drept obiect și găsirea celor mai 
bune soluții pentru perfecționarea 
și simplificarea organizării exame
nelor medicale la angajare. Sînt o 
seamă de greutăți a căror rezol
vare depinde și de îmbunătățirea 
condițiilor materiale.

Asemenea deficiențe persistă 
însă de mulți ani. Aproape toți cei 
de care depinde soluționarea aces
tor deficiențe își dau seama de im
perfecțiunile sistemului ; totuși cău
tarea și aplicarea soluțiilor cores
punzătoare se tărăgănează în 
mod nejustificat Numai simpla 
dorință nu e suficientă și nu poate 
rezolva o problemă care răpește 
mii de ore din timpul cetățenilor. 
Desigur, intervin diferite dificul
tăți. Totuși, se pare că nu este cea 
mai complicată dintre problemele 
care sînt de rezolvat în acest do
meniu. De aceea este de așteptat 
ca trecerea la simplificarea circui
tului și a formelor necesare pentru 
întocmirea fișei medicale de anga
jare să se facă fără întîrziere.

Dumitru MINCULESCU

i*
de Nicujă TANASE

Ieșirea prin
Sărindar

Lăsați-mă să stau puțin lungit. 
Nici nu vă închipuiți cum îmi 
bate inima... De s-ar găsi pe-aici 
un valenal sau chiar puțină vale- 
riană...

Am tras o sperietură soră cu 
moartea. Doar mă gîndesc ce s-a 
petrecut cu mine și ia uitați-vă 
cum tremur.

Să vă spun ce s-a întâmplat.
Directorul I.L.L.-ului din Ti

mișoara, căruia îi făceam o vizită 
de curtoazie, m-a lăsat o clipă 
singur în biroul lui. în timp ce 
răsfoiam o revistă, aud jos, în 
pardoseală, niște lovituri de târ
năcop. (Să nu uit o precizare. 
Dacă suferiți cumva de inimă, nu 
mai citiți de-aici încolo. Nu vreau 
să vă am pe conștiință).

Așadar, loviturile târnăcopului 
înaintau vertiginos în sus, spre 
picioarele scaunului meu. Am dat 
scaunul la o parte și deodată a- 
pare din pardoseală un om cu 
un târnăcop în spinare. Mi-a dat 
bună ziua și a continuat :

— Mă iertați că vă deranjez...
— Nici un deranj. Dar de ce 

n-ai intrat pe ușă ?
— Bine că am ajuns și-așa. Ești 

amabil să-mi spui cît e ceasul ?
— 13,45.
— Mulțumesc. Fii drăguț și ține 

mata târnăcopul ăsta pentru o ju
mătate de oră. Mă duc pînă la 
Teatrul de Stat. Eu acolo lucrez. 
Sînt mașinist. Mi-a părut bine de 
cunoștință. Mai am o rugăminte 
la dumneavoastră : dacă vine fiul 
meu cu mîncare, spuneți-i să mă 
aștepte aici. Vă mulțumesc, sîn- 
teți foarte amabil.

A plecat. De data asta pe ușă. 
Eu — cu târnăcopul în brațe.

Cînd s-a întors directorul 
I.L.L.-ului și m-a văzut în halul 
ăla, m-a întrebat :

— Ce s-a petrecut aici ?
— O nimica toată. A ieșit din 

pămînt un om, m-a salutat res
pectuos, mi-a lăsat în custodie 
târnăcopul ăsta, după care mi-a 
spus că se duce la teatru.

— Nu cumva dumneata al... și 
directorul se retrase cîțiva pași.

— Dacă nu l-aș fi văzut cu 
ochii mei și dacă n-aș avea târ
năcopul în mînă... și eu aș zice 
că... Dar așa... Uite-te, aici, prin 
groapa asta a ieșit.

Pe cînd explicam directorului 
cum s-au petrecut lucrurile, urcă 
din pardoseală în sus, spre noi, 
un tânăr de vreo 17 ani cu un su- 
fertaș în mînă.

— Tata unde e ? I-am adus de 
mîncare.

— S-a dus la teatru, i-am răs
puns.

Tînărul mi-a mulțumit și a dis
părut. S-a întors după o bucată 
de vreme cu un frate de-al lui și 
cu maică-sa. Ne-au salutat și au 
dat să plece.

— Stați, a strigat directorul, 
unde vă duceți ?

— în oraș, au răspuns.
— De unde veniți ? am întrebat 

și eu.

— De unde să venim... De-a- 
casă ! Avem o rugăminte : dacă 
întârziem prin oraș, fiți drăguți 
și lăsați biroul deschis că trebuie 
să ne și întoarcem înapoi.

Am luat amîndoi (eu și direc
torul) cîte o duzină de valenaluri 
și, după ce ne-am revenit nițel, 
am coborît împreună în groapa 
din biroul I.L.L.-ului. Am ajuns 
într-un tunel. După vreo 20 de 
minute de mers prin tunelul 
proaspăt săpat, am nimerit în 
curtea imobilului din str. Șoimoș 
nr. 8. Ne-a întâmpinat o bătrînă.

— Pe unde ați intrat în curtea 
noastră ?

— Prin tunel.
— Aha !... Ce mai e nou prin 

Timișoara ? N-am mai văzut ora
șul de cîteva luni.

— De ce?
— N-am avut pe unde să ieșim 

din curte în stradă.
— Cum așa ? !
— Vedeți dumneavoastră, noi 

locuim aici din 1957. Aveam ieșire 
din curte pe aici, prin față. Acum 
vreo trei ani s-a ridicat blocul 
ăsta mare și ne-a închis intrarea 
și ieșirea.

— De doi ani n-ați mai ieșit 
în oraș ?

— Pînă acum vreun an am avut 
voie să ieșim prin holul blocului.

— Și pe urmă ?
— N-au mai vrut să ne dea 

voie. Au tras un gard de sîrmă 
împletită și ne-au asediat. Am fă
cut noi o ruptură în plasă și, o 
bucată de vreme, am intrat și ie
șit pe-acolo, dar am fost dați în 
judecată și obligați să plătim 
cîte 25 de lei pe zi de cap de fa
milie. (Sintern trei familii în si
tuația asta). Așa că ne-am gîndit 
să săpăm un tunel. Ăsta prin 
care ați venit și dumneavoastră.

Directorul sări ca ars.
— Cum adică, să treceți prin 

biroul meu ? De ce nu ieșiți prin 
Romulus

— Nu 
colo.

— Am
Săpați un tunel pînă-n Sărindar. 
Nu sînt nici 500 de kilometri pînă 
acolo și o să aveți ieșire prin Să
rindar. Chiar mă miră că pînă 
acum nu s-a gîndit nimeni la so
luția asta...

★
Mai dați-mi un antinevralgic 

că iar a început să mă doară 
capul, gîndindu-mă la procesul în 
care sînt vîrîți de aproape un an 
asediații din Șoimoș 8. Că uitasem 
să vă spun : există și un proces. 
Asediații au fost dați in judecată 
pentru că rupseseră gardul de 
sîrmă...

— Carevasăzică, tot ei sînt de 
vină.

— Păi da l De ce nu s-au gîn
dit din timp să sape tunelul ?

Vă mai rețin cu o întrebare : 
povestea asta mi-a făcut capul 
pătrat. Nu știți dumneavoastră, 
antinevralgicele ajută și la ca
pete pătrate ?

7?
ne dau voie nici pe-a-

eu o propunere, le zic.

interlocutorul 
o seamă de 

în atenția sec- 
caută soluții 
la o singură

ne-a

La una din benzile de montaj de 
la Uzinele „Electromagnetica" din 

Capitală

de la nașterea lui Constantin Olcescu

Un militant de seamă

al mișcării noastre

muncitorești
I

Oameni îndrăgostiți de frumos I
(Urmare din pag. I)

E îmbucurător să constatăm că 
un număr de echipe ale actorilor 
amatori au dobîndit suficientă ex
periență și măiestrie pentru a a- 
borda cu succes opere dramatice 
de înaltă calitate din repertoriul 
clasic și contemporan.

îmbrățișînd un repertoriu di
vers ca genuri și stiluri, o drama
turgie variată ca modalități de ex
presie scenică, unele echipe ni se 
înfățișează ca individualități artis
tice cu un profil de creație origi
nal. Ne-a impresionat în acest sens 
interpretarea dată de colectivul de 
teatru al Uzinelor „Steagul roșu" 
din Brașov piesei lui Paul Everac 
„Ștafeta nevăzută", interpretare ce 
a realizat într-o amplă frescă so
cială portrete emoționante și au
tentice de oameni contemporani. 
Merită a fi subliniate verva și fan
tezia cu care formația artistică de 
la ICMIN București a dat viață 
scenică comediei lui Al. Mirodan 
„Șeful sectorului suflete", sau spi
ritul de echipă în care a fost reali
zat unul din cele mai emoționante 
și cuceritoare spectacole ale bie
nalei — „Colegii" de Axionov — în 
interpretarea colectivului uzinelor 
„Semănătoarea". Colectivul din 
Dodeni (regiunea Bacău) ne-a pre
zentat o dramatizare după Ion 
Creangă, intitulată „Catiheții de la 
Humulești". Frumusețea, simplita
tea și vigoarea satirică a inter
pretării își trag seva din tradițiile 
teatrului nostru popular. Mijloace
le de expresie folosite aparțin a- 
cestui gen de reprezentație drama
tică. Succese frumoase s-au obținut 
și în reprezentarea unor piese cla
sice cum ar fi „Văduva isteață" de 
Goldoni, un spectacol spiritual 
și inventiv, cu excelentă plastică 
scenică (Palatul culturii din Cluj). 
Am admirat realizări meritorii cu 
piese din dramaturgia modernă u- 
niversală, artiștii amatori izbutind 
să înfățișeze scenic, de pildă, uni
versul uman complex al piesei lui 
O'Neill „Dincolo de zare" (Teatrul 
popular din Rîmnicu Vîlcea).

Finala ne-a oferit interpretări 
actoricești de un înalt nivel artis
tic, care se disting prin capacita
tea actorilor amatori de a înțele
ge lumea zugrăvită de poetul dra
matic, de a o asimila în lumina 
unei bogate și complexe expe
riențe de viață, de a o exprima 
prin modalități artistice persona
le, cu sensibilitate și profunzime. 
Pe această linie m-au impresionat 
frumoasele creații scenice reali
zate de actori amatori ca : Sandu 
Alexe de la uzinele „Steagul roșu" 
(Brașov) în Dobrian din „Ștafeta 
nevăzută"; Ruxandra Petru de la 
uzinele „Grivița Roșie" (București) 
în Corina din „Jocul de-a vacan
ța"; Georgeta Ceaunică de la că
minul cultural din Dolhasca (Su
ceava) în Lae din „Alergătorul 
șchiop" de Iosif Bîta ; Marina 
Guran de la Sindicatul învățămînt 
(Alexandria) în eroina titulară a 
piesei „Ecaterina Teodoroiu" de 
Nicolae Tăutu ; Marin Cimponeru 
de Ia Casa de cultură Slănicul Mol
dovei (Bacău) în Sganarelle din 
comedia lui Molière „Doctor fără 
voie' ; Mariana Drăghicescu, de la 
Teatrul popular din Tr. Severin, în 
rolul Hedwiga din „Rața sălbatică" 
de Ibsen — precum și minunata 
artă de povestitori a lui Țabură Du
mitru de la căminul cultural Gru- 
mezoaia sau a lui Cornel Zotter 
de la uzinele „Electronica".

Spectacolele reprezentate de e- 
chipele fruntașe ale teatrului nos
tru amator se disting tot mai mult 
prin omogenitatea și inventivitatea 
Interpretării, prin competența în
drumării artistice asigurate de ar
tiști profesioniști ca- D. D. Nelea- 
nu, Stelian Mihăilescu, Constantin 
Codrescu, George Gridănușu, G. 
Macovei, Bisztray Maria sau de 
instructori amatori ca Alexandru

Hrișcă, Constantin Motreanu, ingi
nerul Cornel Colan, Mihai Con- 
stantinescu ș.a.

Repertoriul de calitate 
și studiul —însoțitorii 
talentului

Apreciind rezultatele dobîndite 
de colectivele amatoare de teatru, 
participante la întrecerea desfășu
rată pe plan republican, se cuvine 
să ne punem și o seamă de pro
bleme legate de dezvoltarea în 
continuare a acestei mișcări, de 

■ ridicarea permanentă a nivelului 
ei calitativ.

Cu prilejul diverselor etape de 
selecționare ce au precedat compe
tiția finală, s-au înregistrat și spec
tacole neinteresante, rezolvate prin 
mijloace interpretative simpliste. A- 
pariția unor asemenea spectacole 
își găsește de multe ori explicația 
în alegerea unor texte lipsite de 
valoare artistică, dintre care unele 
aparțin și dramaturgiei genului 
scurt, ceea ce ne îndreptățește să 
cerem o exigență mai mare din 
partea Casei Centrale a Creației 
Populare în promovarea acestor 
piese. Probleme speciale ridică în 
această privință „montajul literar- 
muzical", un gen de reprezentație 
scenică destul de frecvent abordat. 
E necesar să semnalăm că în mon
tajele literar-muzicale își găsesc 
încă refugiul texte de o valoare ar
tistică îndoielnică. în locul 
alcătuiri hibride și adesea 
de vibrație, promovate prin 
rite broșuri, mi s-ar părea 
mai profitabil să îndrumăm 
toriul montajelor literar-muzicale 
spre o poezie selectată cu grijă din 
paginile valoroase ale literaturii 
naționale și universale.

Maturitatea la care a ajuns tea
trul nostru amator ne obligă să 
studiem posibilitatea înființării u- 
nor forme de studiu menite să asi
gure și să dezvolte capacitatea 
artistică a interpreților. Unul din o- 
biectivele importante ale acestor 
studii l-ar constitui educarea unei 
vorbiri scenice expresive și corec
te, la înălțimea frumuseții stilistice 
a poeziei noastre populare și a li
teraturii culte inspirată din ea. O 
altă direcție a studiului ar trebui să 
aibă în vedere dezvoltarea expre
siei corporale a actorului și a ca
pacităților lui de improvizație sce
nică. Preocuparea pentru dezvolta
rea mijloacelor de expresie scenică 
trebuie asociată cu informarea e- 
chipei asupra fenomenului artis
tic. în acest scop se pot organiza 
vizionări și discuții asupra unor 
spectacole, filme, expoziții, audi
ții muzicale, dezbaterea unor ma
teriale importante din presa 
specialitate Asemenea cercuri de 
studii ar putea să ia ființă — în
tr-o primă etapă — pe lîngă ca
sele de cultură și pe lîngă clubu
rile cu o bogată experiență artis
tică. Ele ar fi menite să devină 
centre de îndrumare metodică 
pentru restul echipelor.

Dezvoltarea mișcării amatoare 
de teatru reclamă prezența unor 
instructori artistici, animatori de 
teatru, capabili să transmită ama
torilor o experiență artistică și o 
cultură bogată. Rezolvarea aces
tei probleme mi se pare că nu mai 
poate fi limitată numai la aportul 
artiștilor profesioniști și al instruc
torilor pregătiți la școala popu
lară de artă. Apar formații (la 
teatrele populare și la casele de 
cultură din orașe unde nu sînt 
teatre dramatice) ce desfășoară o 
activitate permanentă, cu mai 
multe premiere în cadrul unei sta
giuni. Aci e nevoie de cadre de 
specialitate cu pregătire superioa
ră. în acest sens, ne gîndim să 
propunem organizarea unui sis
tem de formare a cadrelor de in
structori cu calificare superioară 
De lîngă secția de regie a Insti
tutului de Artă Teatrală și Cine- $ 
matografică „I. L. Caragiale". 3

îndrumarea echipelor artistice 
de amatori poate primi un sprijin 
competent prin activitatea meto
dologică a caselor creației popu
lare, 
care 
irului 
todic 
lor ce funcționează pe lîngă casele 
susamintite trebuie deci revăzută și 
îmbogățită pentru a corespunde 
preocupărilor diverse ale mișcă
rii teatrale amatoare. Trebuie lărgit 
cîmpul experiențelor practico-teo- 
retice printr-o mai bună organi
zare a manifestărilor de la studioul 
artistului amator și a stagiunilor 
permanente, prin sporirea număru
lui spectacolelor urmate de dis
cuții.

Bienala din 1965 ne-a prilejuit 
constatarea unei munci perseve
rente, fructuoase, duse cu talent 
și dăruire, animată de dorința 
constantă a perfecționării. Cred 
că e necesar să desfășurăm noi 
eforturi pentru a ridica majoritatea 
echipelor teatrale din țară la ni
velul celor fruntașe, care ne-au o- 
ferit în finala Bienalei asemenea 
momente de deosebită satisfacție 
artistică. Asigurarea unei cali
tăți artistice tot mai înalte con
stituie condiția fundamentală a 
dezvoltării teatrului amator, 
ceastă mișcare entuziastă ce 
impune cu fiecare manifestare

Nivelul artistic diferit la 
se situează colectivele tea- 
amator solicită un ajutor me- 
diferențiat. Tematica cursuri-

I
I
I

I
I

unor 
lipsite 

dife- 
mult 

reper-

de

a- 
se 
a 

ei ca un. important mijloc de e- 
ducare estetică și cetățenească a 
publicului larg.

între militanții mișcării noastre 
muncitorești din veacul trecut, 
care prin activitatea lor au pus 
piatră de temelie procesului de 
unire a ideilor socialiste cu miș
carea spontană a clasei muncitoa
re, se înscrie la loc de cinste și 
Constantin Olcescu, de la a cărui 
naștere se împlinesc 110 ani.

S-a născut la Iași în decembrie 
1855, unde, după absolvirea școlii 
primare, a urmat cursurile unei 
școli tehnice de mașini și unelte 
agricole. Setos de cultură, citea cu 
pasiune cărți de știință, de litera
tură, istorie, filozofie sau politică. 
Prin intermediul cărților a luat 
cunoștință și de ideile socialiste, 
care în anii 1874—1875 începuseră 
a fi dezbătute în cercuri revoluțio
nare, formate îndeosebi din tineri 
intelectuali.

Ideile socialiste încep a-i că
lăuzi activitatea sa de agitator în 
rîndurile muncitorilor, care porni
seră pe calea organizării de aso
ciații profesionale.

în anul 1883, Olcescu vine la 
București, unde se angajează ca 
lucrător turnător la Atelierele căi
lor ferate din Gara de Nord, înca- 
drîndu-se astfel într-unul din cele 
mai înaintate detașamente ale cla
sei muncitoare. Aci desfășoară o 
prodigioasă activitate de agitator 
și propagandist al ideilor socialis
te, remareîndu-se prin organizarea 
unor cursuri de istorie a socialis
mului și de economie politică, me
nite să trezească conștiința de cla
să a muncitorilor, să-i mobilizeze 
la luptă împotriva exploatării.

Amplificarea activității de orga
nizare profesională a proletariatu
lui, creșterea în intensitate a miș
cării greviste, ca și răspîndirea i- 
deilor socialiste au dat naș
tere procesului de unire a mișcării 
muncitorești cu socialismul știin
țific — proces care s-a reflectat 
în crearea cercului muncitorilor 
din București, una din primele or
ganizații cu caracter politic ale 
clasei muncitoare din țara noastră. 
Participant la activitatea cercului, 
C. Olcescu s-a remarcat ca una 
din figurile lui proeminente, dez- 
voltîndu-și în cursiil acestei acti
vități propria sa personalitate, des- 
cifrînd din ce în ce mai mult calea 
luptei de clasă. A devenit unul 
din conducătorii recunoscuți ai ce
feriștilor, animatorul luptei lor 
pentru organizare și condiții mai 
bune de trai. Cu participarea lui 
activă se creează, la 19 noiembrie 
1887, Societatea generală a lucră
torilor în fier și lemn, al cărei pre
ședinte a fost ales. El a jucat un 
rol deosebit în apărarea interese
lor muncitorilor, în orientarea 
luptei lor pentru revendicări eco
nomice.

Formularea acestor revendicări 
într-un memoriu înaintat la 12 au
gust 1888 Direcției C.F.R. de către 
o delegație în frunte ou Olcescu a 
dus la declanșarea unui puternic 
conflict între muncitori și „statul 
patron“. Convinși că numai lupta 
unită și hotărîtă le va putea aduce

victoria, muncitorii ceferiști au in
trat în grevă. Transformarea dele
gației care prezentase memoriul în 
comitet de grevă, chemarea mun
citorimii din Capitală și din alte 
centre ale țării la solidaritate 
cu muncitorii ceferiști, apelul 
la solidaritatea internațională au 
fost elemente calitativ noi 
mișcarea muncitorească din Ro
mânia, care au ridicat lupta gre
vistă pe o treaptă superioară. Ani
matorul întregii acțiuni era C. Ol
cescu care „desfășura — după cum 
relata presa muncitorească a vre
mii — o activitate colosală". „Cît 
a luptat Olcescu în greva aceea o 
știu toți cîți erau în mișcare pe 
atunci. De dimineața și pînă seara 
lucrătorii ședeau la Clubul munci
torilor itnde se 
întruniri pe zi... 
vezi la tribună.
privirea expresivă, cînd ridica în 
sus mîna-i viguroasă, părea un fel 
de Spartacus, plin de revoltă și 
plin de entuziasm“.

împotriva greviștilor, a căror 
luptă își transmisese ecoul nu nu
mai în țară, dar și peste hotare 
(Budapesta, Viena, Paris), guver
nul burghezo-moșieresc a luat o 
serie de măsuri represive, în fața 
cărora muncitorii ceferiști au fost 
nevoiți să cedeze după aproape 30 
de zile de luptă. Represiunile au 
continuat. Olcescu s-a numărat 
printre primele victime, fiind con
cediat și lipsit de dreptul de a mai 
fi încadrat în vreun atelier al 
statului.

Viața grea, de mizerie îl deter
mină să plece din București. Re
vine la Iași, unde întîmpină ace
leași greutăți. Anii de luptă, de 
frămîntări și de lipsuri i-au șubre
zit sănătatea robustă. S-a stins din 
viață în vîrstă de numai 37 de ani 
în 1892, anul cînd clasa muncitoare 
din România se pregătea să-și în
temeieze primul său partid politic, 
pentru care C. Olcescu luptase cu 
atîta însuflețire. „în istoria Parti
dului social-democrat — scria Anton 
Bacalbasa la moartea sa — Olcescu 
va avea un loc în primele rînduri. 
Democrația socială nu va putea 
uita niciodată că unul din înteme
ietorii cei mai harnici ai partidu
lui muncitorilor a fost Olcescu".

Partidul Comunist Român, conti
nuatorul celor mai bune tradiții 
ale luptei poporului român pentru 
libertate, dă o înaltă prețuire ve
teranilor mișcării noastre revolu
ționare, militanților care de-a lun
gul a zeci de ani au desfășurat o 
luptă eroică pentru triumful cau
zei clasei muncitoare, pentru feri
cirea poporului.

Cel mai înalt omagiu pe care îl 
putem aduce amintirii lor îl consti
tuie lupta pentru înfăptuirea obiec
tivelor mărețe stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, pen
tru progresul multilateral și înflo
rirea României socialiste.

în

țineau cite patru 
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M. BADEA

© Teatrul Operă și Balet :
BOEMA — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DOAMNA LUI IE- 
REMIA - 15, REGELE MOARE —
19.30, (sala Studio) ; ÎNTlLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,3'0.
O Teatrul de Comedie ; TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANIOTA — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; SONET PENTRU O PĂPUȘA
— 15,30; 19,30; ' ' - - •
— 20.
© Teatrul Mic : . ...
CÎNTĂREAȚA CHEALĂ - 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMÄ- 
DOARE — 9; 11,30, (sala din str. 
Academiei) ; UMOR PE SFORI
11.30.
0 Teatrul satiric-muzical 
nașe" (sala Savoy) : 
GOSTEI — 20, (sala 
SELIE LA 174 — 20.
® Ansamblul artistic 
REU MAI SUS — 20.
® Circul de stat : BAL MASCAT 
ACROBAT — 19,30.

rala Studio) : 3.3.3.

CINCI SCHIȚE ȘI

— 9;

„C. 
REVISTA : 
Victoria) :

Tă- 
DRA- 

: VE-

al C.C.S. : ME-

ȘI...

® 19,00 — Jurnalul televiziunii — 
(I) © 19,15 — „Micii amatori de 
mari surprize" — emisiune pentru 
copii. Tot. pentru copii, filmul „Pro
fesorul Filutek" ® 20,00 — O invi
tație pentru cei care n-au vizitat în
că... ® 20,30 — Pagini de versuri 
„Elogiu liric“ ® 20,45 — Seară de 
leatru : Teatrul popular din Mediaș, 
prezintă „Hangița" de Carlo Goldoni 
© în pauză : film documentar © In 
încheiere : Jurnalul televiziunii (II), 
Buletinul meteorologic.

• O PÎNZĂ ÎN DEPĂRTARE : Cine
mateca — 10; 12; 14.
« MUNCILE LUI HERCULE :
farul — 10; 12,30; 15;
București —
18,45; 21,15, Feroviar — 
16,30; 19; 21,30, “ '
12,45; 15,15;
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Mo
dern — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• COLINA : Capitol — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grivița — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Festival — 9,45; 
13,15; 17; 20,30.
9 FATA LUI BUBE : Victoria — 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; Arta
— 10; 12,30; 15; 17,30-, 20, Melodia
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ulti
mele două cinematografe completare 
Meciul de fotbal România — Portu
galia).
« ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Central (completare
Universuri picturale) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Drumul Sării 
(completare Tot mai sus) — 11; 15,30; 
17,45; 20.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Floreasca — 9; 11; 13; 15; 18; 20,15 
(la ambele completare Plante acva
tice).
• UMBRELELE DIN 
Union - 10; 15,30;
0 LA CARNAVAL 
ȘUL CEL VITEAZ 
DE HÎRTIE — DOUĂ CREIOANE — 
IEDUL BUNICUȚEI : Doina
9 CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Doina — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
9 GALAPAGOS : Timpuri Noi — 10- 
21 în continuare.
« 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Colentina (completare Anul nașterii ; 
1805) — 10; 15,30; 17,45; 20.
• CREDEȚI-MĂ OAMENI : Giulești 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia) 15,30; 18; 20,30. 
O DINCOLO DE BARIERĂ : Cultu

Lucea- 
17,45; 20,15, 

9; 11,15; 13,45; 16,15;
9; 11,30; 14;

Excelsior — 10,15; 
17,45; 20,15; Tomis —

CHERBOURG : 
18; 20,30.
— CROITORA-

— COCOȘELUL

io.

ral (completare Mărturiile trecutului)
— 10,30; 15,45; 18; 20,15, Cotroceni 
(completare Orașe vechi bulgărești)
— 15; 17; 19; 21.
• JOB LIMONADA — cinemascop : 
Dacia (completare Surorile Press) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 
20,45.
9 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Buzești 
(completare Păpușarii) — 9,45; 11,45; 
13,45; 16; 18,15; 20,15, Popular (com
pletare De la pescari adunate) — 10; 
16; 18,15; 20,30, Ferentari (comple
tare Poveste cu cartonașe) — 10; 15; 
17; 19; 21.
• FIUL CĂPITANULUI
cinemascop : 
Soclul) — 10;
0 ULTIMA 
SANTA CRUZ 
cegi — 10; 12; 14;
Lira
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Unirea - 11; 16; 18,15; 20,30.
0 EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : 
Flacăra (completare Tot mai sus) — 
10; 14; 16; 18; 20.
O FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : Vi- 
tan (completare Cei mai puternici din 
Europa) — 15; 17; 19; 21.
® ÎN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Miorița (completare Intîlnire cu 
inimosul) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30, 20,45, Pacea (completare YR 
cere decolarea) — 16; 18; 20.
O IANOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) : Munca — 10; 15; 18,30.
© BOCCELUȚA : Moșilor (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 15,30; 
18; 20,30.
« NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Cosmos 
(completare Vezi, rîndunelele se duc) 
— 16; 19,30.
9 TITANIC VALS: Viitorul — 11; 
16; 18,15; 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? : Volqa — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Rahova - 10,30; 15; 17; 19; 21.
C ȘOARECELE DIN AMERICA — ci
nemascop : Progresul (completare 
Diavolii) — 15,30; 18; 20,15.

BLOOD —
Crîngași (completare 
16; 18; 20.

CAVALCADĂ
— cinemascop : 

16; 18,15; 20,30, 
10; 15; 17; 19; 21.

CUM VA FI VREMEA

SPRE
Bu-

o OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19: 21,30.
® CAMERA ALBĂ : Republica — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 decembrie 1965
In țară : Vreme în general umedă, cu cerul noros. Vor 
locale, mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit din ___  ___ ___
ratura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și pïus 
5 grade, iar maximele între minus 2 și 8 grade. Izolat se va produce ceață, 
în București : Vreme în general umedă, ninsoare slabă. Vînt potrivit din 
nord-vest. Temperatura în scădere ușoară.

și 1 ianuarie 1966. 
cădea precipitații 
nord-vest. Tempe-
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ORARUL MAGAZINELOR
29 decembrie — 2 ianuarie

în perioada 29 decembrie—2 ia
nuarie, unitățile comerciale din Ca
pitală vor funcționa după un pro
gram special.

Miercuri, 29 decembrie, toate ma
gazinele de produse alimentare și 
nealimentare, cu un singur schimb 
de lucrători, vor fi deschise cu 1—2 
ore în plus fată de programul obiș
nuit al acestei zile. Magazinele cu 
două schimburi de lucrători func
ționează normal.

Joi, 30 decembrie, magazinele de 
produse alimentare și nealimentare 
cu un singur schimb precum și hale
le și piețele funcționează dimineața 
cu program obișnuit, iar după amia
za, cu program între orele 16—21. U- 
nitătile de pîine cu un singur schimb 
se deschid între orele 6—12 și 
16—20, iar cele cu două schimburi 
(50 la sută din numărul lor) între
5.30— 12,30 și 13—21, sau între orele
5.30— 13 și 13,30 și 21.

Vineri. 31 decembrie, magazinele 
de produse alimentare cu un singur 
schimb au în cursul dimineții pro
gram obișnuit. După amiaza sînt 
deschise între orele 15—21,30. Ha
lele, piețele, inclusiv magazinele a- 
limentare din incinta lor, vor func
ționa continuu între orele 6,30—21, 
cu pauză de o oră pentru masă. Ma
gazinele de produse nealimentare 
din incinta halelor și piețelor, di
mineața au program obișnuit, iar 
după amiaza între orele 15—20,30. 
Unitățile pentru vînzarea cărnii sînt 
deschise de la 6,30 pînă la 12 și de 
la 14,30 pînă la 21,30. Unitățile de 
pîine cu un schimb vor funcționa 
în această zi între orele 6—-13 si 
15—21, iar unitățile cu două schim
buri — de la ora 5,30 și pînă la ora 
22. Toate magazinele cu produse ne
alimentare, cu un singur schimb, 
sînt deschise dimineața după pro
gramul obișnuit, iar după amiaza de 
la ora 15 pînă la ora 21.

Sîmbătă, 1 ianuarie 1966, unitățile 
comerciale sînt închise.

Duminică, 2 ianuarie, majoritatea 
unităților comerciale rămîn închise, 
functionînd numai cele de pîine, în
tre orele 6—12, halele și piețele (cu 
excepția magazinelor de produse ne
alimentare) între orele 6,30—11,30, 
centrele de distribuirea laptelui în
tre orele 7—10, precum și. circa 50 
la sută din tutungeriile din Capi
tală.

Unitățile de alimentație publică în 
perioada 29 decembrie—2 ianuarie 
au program obișnuit de funcționare. 
Fac excepție numai cele care or
ganizează revelionul, unde în ziua 
de 31 decembrie activitatea se în
trerupe la ora 16. Ea va fi reluată 
a doua zi, cel mai tîrziu la ora 17.

Depozitele pentru vînzarea vinu
lui acasă vor funcționa în zilele de 
30 și 31 decembrie între orele 9—13 
și 15—22.

Revel ioane 
O. N. T.

Ieri, delegați ai Agenției O.N.T. 
„Carpa|i"-București au plecat în 
stațiunile de pe Valea Prahovei, 
la Timișul de Jos, Dîmbul Morii, 
Brașov și Poiana Brașov, Govora 
și Tușnad precum și la mai multe 
cabane să verifice pregătirile (ca
zarea, meniurile, programele) — 
și să asigure primirea corespun
zătoare a oaspejilor care vor în- 
fîmpina Anul Nou la munte. 1n 
localitățile amintite au fost reți
nute peste 5 000 de locuri. Ple
carea din Capitală se face cu tre
nuri speciale și autocare. Cu tre
nul 3 219, cu plecarea la ora 8,24 
dimineața din Gara de Nord merg 
turiștii care fac revelionul la- ca
banele din munții Bucegi și din 
apropierea stațiunii Predeal, iar cu 
trenul 3 007, de la ora 15,30, vor 
pleca cei care au reținut locuri în 
vilele și hotelurile din Sinaia, 
Bușteni, Predeal. Cu autocarele 
pleacă turiștii la Tușnad, Govora, 
Pîrîul Rece, Timișul de Jos, Dîm
bul Morii, Brașov și Poiana Bra
șov. întoarcerea are loc în seara 
de 2 ianuarie.

Numeroși excursioniști vor în- 
tîmpina Anul Nou în străinătate. 
O parte dintre ei au și plecat (fo
tografia alăturată). Alții vor pleca 
astăzi și mîine, iar noaptea reve
lionului o vor petrece la Buda
pesta, Praga, Berlin, Varșovia, 
Moscova, Sofia.

în Capitală au sosit mai multe 
grupuri de excursioniști din străi
nătate — R.D. Germană, R.P. Po
lonă, U.R.S.S., R.P. Bulgaria. Ei vor 
petrece noaptea de revelion 
în București. Alți numeroși fu
rișii din Suedia, R.F.G., Finlan
da, Danemarca, Franța, Austria, 
Belgia, Elveția etc. vor face re
velionul la Brașov, Poiana Bra
șov, Sinaia, Cota 1 400.

CORESPONDENTĂ DIN BERLIN
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Turbinele 
termocentralei 
din Vetschau

Cel mai mare obiectiv 
în construcție in ramura . 
energetică din R.D.G. 
este termocentrala Vet
schau. Zilele acestea 
montorii au predat cea 
de-a 'șasea turbină care 
a fost conectată la 
țeaua națională. Cu in
trarea 
acestui agregat s-a 
juns la jumătatea capa
cității proiectate de 1200 
MW a termocentralei.

In cursul anului 1965 
producția de energie e- 
lectrică a R.D.G. a cres
cut cu 3 miliarde kWh. 
tn primele 9 luni ale a- 
nului în curs, s-a reali
zat tot atîta energie é- 
lectrică cît s-a produs 
în întregul an 1960.

Presa anunță că la ia- 
brica de sticlă din Ra
deburg, R.D.G., au fost

în funcțiune

re-

a
a-

VIETNAM

ter- 
la 

asi-

elaborate geamuri 
mice care, montate 
case sau vagoane, 
gură atît izolarea termi
că cît și protecția împo
triva zgomotului. Noile 
geamuri sînt alcătuite 
din două sau mai multe 
straturi 
zate la 
pînă la 
montate
din material plastic 
de aluminiu. Aerul 
spațiul dintre sticle 
izolat ermetic și se 
ține uscat datorită 
tratări speciale,
du-se astfel aburirea la 
temperaturi joase. Noi
le geamuri au dat re
zultate bune și la izola
rea termică 
instalațiilor

de sticlă, așe- 
o distanță de 4 
12 mm între ele, 

într-un cadru 
sau 
din 

este 
men- 
unei 

evitîn-

în industria 
frigorifice.

Șt. DEJU

Din fabrici.
spre ogoare

Acord comercial 
româno cubanez pe 1966

HOCHEI
„Cupa Dunării" 
la București

aceste benzi să transpor
te 15 milioane tone căr
bune, ceea ce reprezin
tă cu un milion tone 
mai mult decît întreaga 
cantitate de cărbune ex
trasă djn bazinul car
bonifer al Cehiei de nord 
în anul 1939.

Construit pe ■ 56 
stîlpi, podul unește
calitățile Bilina și Chu- 
derice. Partea sa infe
rioară este din beton 
monolit, iar tablierele 
din beton precomprimat.

de 
lo

Partea monolită se con
struiește cu ajutorul u- 
nor cofraje din oțel, eli- 
minîndu-se astiel com
plet cheresteaua (apro
ximativ 1 000 mc.).

Pe ambele părți ale 
podului vor funcționa 
benzi transportoare, fie
care avînd o lățime de 
2 000 mm. Capacitatea 
acestora este de 0,5—0,75 
mc pe secundă, fiind cele 
mai mari transportoare 
din Cehoslovacia.

Cercetînd 
pămîntului

adîncurile

La 28 decembrie a avut loc la 
București semnarea Protocolului 
privind schimburile comerciale și 
plățile între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba pe 
anul 1966.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea cubană de 
Herminio Garcia Lazo, viceministru - 
în Ministerul Comerțului Exterior.

La semnare au fost de'față Ma
nuel Yepe Menendez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, 
membri ai ambasadei.

Republica Socialistă România va 
livra în Republica Cuba utilaje 
pentru fabrici de ciment, compre- 
soare frigorifice, piese de schimb 
pentru tractoare, produse alimen
tare și alte mărfuri.

Republica Cuba va livra în Re
publica- Socialistă România sinter 
de nichel, conserve și sucuri de 
fructe tropicale și alte mărfuri.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

(Agerpres)

Cea de-a 4-a ediție a competi
ției internaționale de hochei pe 
gheață „Cupa Dunării" a fost cîș- 
tigată de echipa orașului București, 
care aseară, în ultimul meci, a în
trecut cu scorul de 6—0 (2—0, 3—0,

1—0) selecționata Belgradului. 
Toate cele patru ediții ale compe
tiției s-au încheiat cu succesul ho- 
cheiștilor români. Clasamentul fi
nal : 1) București ; 2) Budapesta ;
3) Sofia ; 4) Belgrad.

BASCHET

în cadrul turneului inter-bucu- 
reștean contînd pentru campiona
tul republican masculin de bas
chet, marți, în sala Floreasca, s-au 
disputat două întîlniri soldate cu

următoarele rezultate : Dinamo- 
Știința 75—73 (41—33) și Steaua- 
Rapid 79—72 (33—35). Astăzi de la 
ora 17 au loc meciurile : Steaua- 
Știința și Dinamo—Rapid.

In poiida 
grele impuse 
nea americană, 
muncitoare, întregul po
por vietnamez depun 
eforturi susținute pentru 
îndeplinirea planului de 
dezvoltare a economiei 
naționale, tn conformita
te cu indicațiile Parti
dului celor ce muncesG 
din Vietnam privind 
înzestrarea cooperative
lor agricole cu mașini de 
gabarite mici și dezvol
tarea continuă a meca
nizării agriculturii R.D. 
Vietnam, iabricile respec
tive din Hanoi au produs 
în ultimele luni nume
roase asemenea mașini 
și însemnate cantități de 
piese de schimb. Fabrica 
nr. 250 a livrat 26 tone 
piese de schimb și grape,

condițiilor 
de agresiu- 

clasa

R. D. 
la sate 
piese 
trac-

3 500 pulverizatoare pen
tru insecticide. Fabrica 
de construcții electrome
canice din Hanoi a pro
dus un număr sporit de 
transformatoare pentru 
stațiile de pompare. Uzi
na constructoare de ma
șini din capitala 
Vietnam a trimis 
sute de tone de 
de schimb pentru
toare, motoare Diesel și 
pompe mecanice. Fabri
ca de produse de cauciua 
a livrat stațiilor de pom
pare din regiunile de 
munte și deal 62 000 me
tri furtunuri. Alte fa
brici din Hanoi au pro
dus sute de pompe, ma
șini. . pentru decorticat_ 
orezul, batoze, mașini 
pentru prelucrarea fu
rajelor și alte unelte.

Din nou la 
„Bolta Rece"

(Coresp. „Scînfeii*). — Vestitul 
han „Bolta Rece* din lași, care pe 
vremuri se bucura de renume, 
a fost restaurat. (Denumirea vine 
de la faptul că la intrarea în 
pivnița cu 5 ramificații în formă de 
Junele se află o mare boltă sub care 
se degustă vinul). Documente de odi
nioară amintesc de popasurile pe 
care le făceau aici, adeseori, în cea
surile lor libee, Eminescu și Creangă, 
George Panu, Vasile Conta și alte 
personalități din localitate. într-o 
descriere a lașului, istoricul Gheorghe 
Ghibănescu pomenește și de paro
dia după „Somnoroase păsărele” 
scrisă pe atunci pe ușa cramei : „Dră
gălașe păhărele / Dinainte-mi să se 
pună, / Să se toarne vin în ele, / 
Poftă bună I*.

La restaurarea hanului, arhitecții și 
constructorii ieșeni au lucrat cu mi
gală, păsfrîndu-i forma și aspectul 
arhitectonic inițial. Construcția cu
prinde în față o încăpere cerdac, 
care ține loc de terasă, o sală de 
consumație în interior cu circa 100 
de locuri, sală cu pereții îmbrăcați 
în diferite elemente ceramice deco
rative care valorifică mofive națio
nale. Grinzile casei și drejii de la 
cerdac sînf din ciment, imitînd întoc
mai lemnul de stejar. Din principala 
sală de consumație, pe o scară în 
spirală se ajunge la subsolul hanu
lui, unde este amenajat un bar în 
manieră modernă, precum și așa-zisa 
sală-bufoi, ce amintește de vechea 
„boltă*. Aici mesele sînt dispuse în 
nișe boltite și căptușite cu cărămidă 
aparentă. Nișele au ocnife care, deși 
luminate cu becuri, imită aproape fi
del pe cele cu gaz aflate aici în 
urmă cu decenii. încă un amănunt ! 
din sala-butoi consumatorii ieșeni sau 
excursioniștii vor putea merge să de
guste vinul „casei* — vin ghiurghiuliu 
din podgoriile aflate în jurul lașu
lui — direct de la butoi. Dar cu o 
singură condiție : să folosească, pînă 
vinul îi va încălzi, cojocelele de miel 
eomandafe special de către TAPL în 
acest scop.

în sfîrșif, în spatele casei-restau- 
ranf s-a amenajat și o grădină de 
vară, dominată de umbra părului sub 
care au stat adesea la un pahar Emi
nescu și Creangă.

începînd din aceste zile micul, dar 
elegantul restaurant „Bolta Rece* din 
lași, își va recăpăta faima de odini
oară.
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Ritmic din prima 
decadă, 
din prima lună

(Urmare din pag. I)

nie, 21 de articole noi într-o gamă 
de peste 100 de desene și poziții 
coloristice. Interlocutoarea a a- 
dăugat:

— Întreaga documentație teh
nică este asigurată. Au fost pregă
tite caietele tehnologice pentru 
articolele noi, iar celelalte au fost 
reînnoite în funcție de cele mai 
bune rezultate din acest an.

— Cum stați cu stocul de si
guranță ?

— Nu prea bine — ne-a spus tov. 
IACOB CIUNGAN, economist la 
aprovizionare. Dacă la celolană și 
bumbac puf există asemenea 
stocuri, la alte materii prime nu 
dispunem de cantitățile necesare. 
Pînă la 25 decembrie. Direcția ge
nerală Industrială lină și mătase din 
Ministerul Industriei Ușoare nu ne-a 
comunicat deeft telefonic că... vom 
primi repartiții și la aceste materii 
prime.

Despre decalajul necesar între 
secțiile de producție ne-a vorbit 
tov. ing. ION PlRLEA, șeful ser
viciului producție.

— Filatura, de pildă, are în 
momentul de față un stoc de fire 
prelucrate, care asigură încărcarea 
normală a războaielor de la țesă- 
torie în timp de o decadă. Un de
calaj bun există și între țesătorie 
și secția finisaj. Încă de la jumă
tatea lunii decembrie, țesătoria lu
crează stofe care vor fi finisate în 
prima decadă a lunii ianuarie.

Vor fi încărcate rațional capa
citățile de producție ? Ne răspun
de ing. economist PAUL CIO- 
BANU, șeful serviciului planifi
care :

— De curînd, s-a terminat de- 
falcarea planului trimestrial de 
producție pe luni și decade. S-a ur
mărit prin aceasta folosirea Integra
lă a capacității de producție a fiecă
rei secții. La filatură, de exemplu, 
s-a ținut seama și de faptul că la 
jumătatea lunii ianuarie vor intra 
în funcțiune două aparate de vop
sit fibre, iar la finisaj o mașină de 
uscat țesături. E drept, la atelierul 
de tors există disponibile 1200 
fuse, dar ele nu pot fi utilizate da
torită locului îngust din atelierul 
de dărăcit lînă. Am putea reme
dia acest neajuns dacă forul tute
lar ne-ar aproba încă două carde 
putînd corela astfel capacitatea dt 
producție a atelierelor.

Tov. AGURIȚA ALEXANDRES- 
CU, inginer șef al fabricii, ne-a 
vorbit despre măsurile care s-au 
luat în vederea întăririi asistenței 
tehnice în schimburile II și III.

— La vopsitorie vom renunța la

schimbul III. De ce ? IntrUcît, de 
curînd au fost puse în funcțiune 
încă trei aparate moderne de -vop
sit, iar 4 din cele vechi au fost 
modernizate. Aceasta permite ' ca 
vopsitoria să-și îndeplinească in
tegral și ritmic sarcinile de plan 
în numai două schimburi. In 
schimbul li și noaptea — ia alte 
sectoare avem și schimbul III — pro
cesul de producție este coordonat 
de cile un maistru-prim sau tehnician. 
Totodată, în fiecare noapte va’ fi 
de serviciu cîte un inginer tehno
log, care are sarcina să soluționeze 
problemele mai dificile ale pro
ducției.

★
Din cele constatate cu prilejul 

anchetei se desprinde că, în linii 
mari, în întreprinderile respective 
au fost asigurate condițiile nece
sare desfășurării ritmice a pro
ducției în prima lună a anului 1966. 
Stăruie încă anumite neajunsuri, 
mai ales în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, și pentru 
înlăturarea lor este nevoie de un 
sprijin neîntîrziat din partea mi
nisterelor de resort. Desfășurarea 
ritmică a producției din prima de
cadă, din prima lună a anului 
constituie un imperativ economic, 
o condiție principală pentru folo
sirea din plin a capacităților de 
producție și livrarea la termen a 
producției finite.

Anchetă realizată de Alexandru 
MUREȘAN, Manole CORCACI și 
Gheorghe BALTA, 
coresp. „Scînteii“

Puternic stimulent 
pentru afirmarea 
continuă a științei 
românești•>

(Urmare din pag. I)
succesiv, în decursul anilor, de la 
un utilaj la altul, în timp ce primul 
rămîne pentru multă vreme nefolo
sit. Sprijinul sporit, pe care ur
mează să-1 primească cercetarea 
tehnică în viitorul apropiat, ne va 
permite să completăm cadrele de 
cercetare, astfel îneît să remediem 
neajunsurile prezente care ne-au 
împiedicat să dăm totdeauna ceea 
ce s-ar fi putut obține cu ajutorul 
bazei existente.

Formarea de noi cadre, capabile 
să efectueze cercetări independen
te, este un proces anevoios și lung, 
care durează 5—10 ani după ter
minarea studiilor superioare. Mun
ca într-un colectiv experimentat 
constituie un mijloc eiicace în a- 
ceastă direcție Formarea se poate 
obține, în principiu, fie într-o uni
tate de cercetare cu tradiții, fie în

cadrul unei catedre din învățămîn- 
tul superior care a reușit să înte
meieze o școală proprie de cerce
tători.

Condițiile create în țară în acest 
sens permit o largă folosire a căi
lor de mai sus. Mi se pare însă 
esențial ca lucrarea să fie efectua
tă în momentul în care dorința de 
orientare a tinerelor elemente spre 
cercetare este încă vie. Din acest 
punct de vedere, ar ii, poate, mai 
bine ca absolvenții învățămîntu- 
lui tehnic superior să nu fie obli
gați să presteze o muncă de trei 
ani în producție înainte de a de
veni cercetători. Ei își creează de 
obicei în acest timp o situație și 
se proiilează în așa iei, îneît nu 
mai sînt tentați să treacă în mun
ca de cercetare științifică. Supri
marea acestei restricții ar fi de na
tură să grăbească pregătirea de 
noi cercetători.

Se înțelege că trimiterea unor 
bursieri pentru a-și trece doctora
tul în centrele mai dezvoltate din 
străinătate constituie un mijloc su
perior de formare și specializare a 
cadrelor de cercetare. Sacrificiile 
consimțite de unitățile de cerceta
re în acest sens impun realizarea 
condițiilor pentru ca viitorii spe
cialiști să efectueze, cel puțin pen
tru un anumit timp, o muncă în 
cercetarea din acele unități.

In același timp, trimiterea unor 
cercetători mai experimentați în 
marile centre de cercetare din 
străinătate — și mai ales în cele 
bine dotate sub raport experimen
tal — ar contribui substanțial la 
transferul masiv de experiență 
înaintată în unitățile noastre. Im
plicit, aceasta presupune crearea 
în țară a unei mai bune baze 
materiale, adecvate atît cercetării, 
cît și formării cadrelor tinere într-un 
timp mai scurt. Contactul mai strîns 
cu cercetătorii de peste hotare, 
precum și existența unei documen
tări ample în diferitele specialități 
ar servi acelorași scopuri.

Se impune, de asemenea, lărgi
rea sarcinilor echipei de cercetare, 
astiel îneît aceasta să aibă și obli
gația de a canaliza și urmări apli
carea rezultatelor în producție. Mi 
se pare binevenită ideea unui plan 
de aplicație ă cercetărilor și a u- 
nui plan de asistență tehnico-știin- 
țiiică a beneficiarilor din ramura 
de specialitate a unității de cer
cetare. Asemenea planuri care ar 
putea aborda probleme și teme 
n-au mai fost cercetate pînă 
acum. Existența acestor două pla
nuri ar constitui cele două premi
se organizatorice generale ale 
strîngerii legăturii dintre teorie și 
practică. Prezența cercetătorilor 
în unitățile de producție în vede
rea ducerii la îndeplinire a planu
rilor de aplicație și asistență im
plică cunoașterea directă a nevoi
lor producției de către aceștia.

Problema strîngerii relațiilor cu 
producția se pune într-un mod deo
sebit pentru unitățile de cercetare 
care depind de instituții din aiara 
producției, cum sînt învățămîntul

CORESPONDENTĂ DIN PRAGA

Pod
cu transportoare

La mina „Maxim 
Gorki“' din bazinul car
bonifer al Cehiei de nord 
se desfășoară lucrările

de construcție a unui 
pod lung de 1 200 m cu 
benzi transportoare. Pro- 
iectanții preconizează ca

Cu cîteva luni în urmă 
au pornit pe cărările 
munților 12 echipe de 
specialiști ai bazinului 
minier Zaicea, înarmați 
cu unelte moderne de 
lucru. Deși lucrările de 
prospectare sînt abia la 
început, eforturile au 
fost încununate de suc
ces, Au fost scoase la 
iveală zăcăminte de mi
nereuri deosebit de ne
cesare industriei moder
ne. S-a descoperit anti
moniu la Gucevo, Kos- 
tainik, Dolici,- Brezovița, 
Vuinovacea și în alte 
locuri. La Veliki, Mai
dan, Lipnik, Jagodna și 
Bobia geologii au scos 
la lumină plumb și zinc. 
Cercetările de pînă acum 
dovedesc că aceste me
tale se găsesc aici 
cantități însemnate,
masivul Borania, geolo-

în 
In

descoperit 
de minereu 
la Krupna, 

Pantelici și

mari 
de 

To- 
Ra-

gii au 
rezerve 
tier, iar 
lisavaț, 
vani au găsit fluorit; la 
Bela Tirkvă s-au pros
pectat zăcăminte de căr
bune.

După cum se vede, sub
solul Serbiei apusene 
ascunde comori pînă 
de curînd necunoscute. 
După cum a 
Sreten Jivkovici, 
torul serviciului 
gic al bazinului 
Zaicea, „în aceste locuri 
există, de asemenea, ar
gint, cositor, molibden și 
cupru. Lucrările de pros
pectare sînt abia în curs, 
tn tot cazul ele vor ară
ta cu precizie tot ce se 
ascunde în subsolul re
giunii muntoase din Ser
bia apuseană".

N. PLOPEANU

RÎ P. MONGOLĂ

O bibliotecă 
milionară

bibliotecii de 
Ulan Bàtor,.. 
anii puterii 

, numără în
.prezent peste .un: milion 
de cărți. In 
bibliotecii 
exemplare rare și 
nușerise de mare preț în 
limbile mongolă, tibeta- 
nă, indiană și chineză. 
Deosebit de valoroase 
sînt cărțile de filozofie 
indiană Ganjura și Dan- 
jura, alcătuite din 109 și. 
respectiv, 226 de volu
me. Ele înfățișează știin
țele fundamentale ale 
vechii Indii: bazele filo
zofiei, ale științelor exac
te, medicinei, artei, a- 
custicii etc.

In bibliotecă se păs
trează numeroase opere

Fondurile 
stat din 
creată in 
populare,

depozitele 
se păstrează 

ma-

declarat 
direc- 
geolo- 
minier

scrise cu aur, argint, co
rali, perle, peruzea, si
def și alte metale și 
pietre prețioase cunos
cute de poporul mongol 
sub denumirea de „cele 
nouă nestemate". Există 
cărți rare brodate pe țe
sături, sculptate în lemn 
sau table de oțel, altele 
cu litere cizelate și su
flate cu aur. O mare 
valoare istorică au stră
vechile cronici: „Iuan 
ulsîn sudat" (istoria di
nastiei luan care a înte
meiat statul mongol din 
secolul XIII) în 210 vo
lume, „Istoria dinastiei . 
Daițin", „Istoria cuceririi 
Djungariei" și multe al
tele prezentînd un mare 
interes pentru cercetăto
rii știinjifici.

Noul complex de locuințe din orașul Berkovița (R. P. Bulgaria)

superior, centralele ministerelor 
sau Academia Republicii Socialiste 
România. Rezultatele activității a- 
cestor unități fiind aplicabile unei 
clase întregi de producători, folo
sirea lor în producție rămîne o pro
blemă mereu deschisă. Generali
zarea temelor contractate ou be
neficiarul mi se pare extrem de 
utilă în ridicarea „locală" a ni
velului tehnic al producției. Alcă
tuirea și deilnitivarea tematicilor 
de cercetare ale unităților care nu 
aparțin beneficiarilor, de acord 
cu specialiștii acestora, constituie 
o altă cale de apropiere a oame
nilor de știință de producție. Am 
exprimat și în trecut părerea că 
pe plan național o contribuție de 
prim ordin la orientarea cercetă
rii spre nevoile actuale ale pro
ducției și de îndrumare a produc
ției spre folosirea cît mai largă 
a rezultatelor științifice obținute o 
poate aduce un organ central cum 
este noul Consiliu Național al 
Cercetării Științifice.

Perspectivele care se deschid în 
fața științei din țara noastră sînt 
mari. O mai strînsă colaborare 
între producție și ■ cercetare va 
duce implicit la o îmbunătățire 
substanțială a organizării și orien
tării activității de cercetare știin
țifică. Legarea tot mai strînsă a 
cercetării de nevoile vitale ale e- 
conomiei și culturii țării va con
stitui un puternic stimulent în afir
marea continuă a științei româ
nești.

„Mină strînsă“ 
față de avutul 
obștesc

(Urmare din pag. I)

trei ani a muncit frumos, dar după 
aceea a început să uite de noi, cei 
13 membri ai consiliului. Seara, ho- 
tărîm una, iar a doua zi nu mai 
rămîne nimic din cele stabilite.

— în discuție l-ați pus ?
— încă din februarie, ne răspun

de tov. Ungureanu. A fost criticai 
aspru pentru diferite abateri, într-o 
plenară a comitetului de partid al 
cooperativei.

— Și? ■
— Acum vreo două săptămîn 

ne-am văzut siliți să-l punem din 
nou în discuție', de data asta într-o 
ședință lărgită a consiliului de con
ducere — pentru nerespectarea u- 
nor hotărîri, pentru folosirea auto
camioanelor în scopuri personale 
în timp ce orezul stătea netrans
portat la baza de recepție. Să-și 
ia angajamentul că se va îndrep
ta se pricepe, dar ce folos că 
uită 1 De ce la vecinii noștri din 
Balta Albă lucrurile merg așa de 
bine ? Fiindcă președintele lor are

mina strînsă, nu ca al nostru... 
Președintele vecinilor, Radu Custu
ră, dacă găsește un știulete pe 
cîmp, știe să tragă la răspundere 
pe cel vinovat. La ei nu există să 
se înstrăineze un ac din avutul 
obștesc. De-aia o să se împartă 
numai bani 22 de lei la ziua-mun- 
că, pe cînd la noi dacă s-or îm
părți 13—14 lei în numerar.

Toate bune. Dar se pune între
barea : Nu adunarea generală a 
hotărît să-l pună președinte ? Și 
dacă a văzut, după repetate în
cercări, că nu corespunde încre
derii, cine a împiedicat adunarea 
generală a cooperatorilor să adop
te o altă hotărîre, mergînd chiar 
pînă la înlocuirea iui Andronache ? 
Ei sînt stăpîni, și adunarea lor tre
buie să-și spună cuvîntul în toate 
privințele. Cît privește organizația 
de partid, ea este datoare să tre
zească și să educe la membrii coo
peratori un mai mare spirit de com
bativitate, de exigență. Avutul ob
ștesc, atitudinea față de el este 
piatra de încercare pentru un con
ducător.

...Uri mănunchi de cuvinte : dra
goste și respect față de avutul 
obștesc, pentru a cărui încetățenire 
în conștiința unor oameni mai tre
buie luptat cu perseverență și te
nacitate. Iar acolo unde rezultatele 
întîrzie să se arate, adunarea 
cooperatorilor să ia. deîndată mă
suri și să aleagă în munci de răs
pundere oameni care să-i merite 
încrederea pe deplin.



Corespondență din Roma

DEMISIA 
MINISTRULUI 
DE EXTERNE 
ITALIAN
respinsă de premierul Moro

Mărfi s-a anunfaî că ministrul 
afacerilor externe al Italiei, Amln- 
fore Fântâni, ți-a prezentat demi
sia într-o scrisoare adresată pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Aldo Moro.

După ce arată că hofărîrea de a 
demisiona este irevocabilă, Fântâni 
propune ca înlocuirea sa să se facă 
la 6 ianuarie 1966 pentru a se putea 
prezenta la 5 ianuarie în fa|a comi
siei pentru afacerile externe a Came
rei deputation El arată că dorește să 
răspundă personal la interpelările u- 
nor grupări parlamentare pentru a nu 
I se reproșa, aiît lui cît și guvernului, 
că „fug de parlament".

Potrivit observatorilor politici din 
capitala Italiei, demisia nu a provocat 
surprindere. Cu prilejul recentelor 
dezbateri de politică externă din Se
nat și Camera deputafilor, primul mi
nistru, referindu-se la interviul acor
dat recent de Fanfani săptămînalului 
„Espresso", menfiona că „gîndurile 
ministrului de externe ar fi fost răstăl
măcite". (Fanfani își arăta dezacordul 
fa|ă de pozifia adoptată de delegajia 
italiană la O.N.U.). Se consideră că 
scrisoarea de demisie se datorește 
tocmai părerilor lui Fanfani, diferite 
de cele ale guvernului în unele pro
bleme de politică externă.

La Roma s-a anunjat că primul mi
nistru Aldo Moro i-a refuzat demisia 
lui Fanfani.

Ion MARGINEANU

Divergențele din 
conducerea S.F.I.O.

Agenfia France Presse a transmis 
mărfi la rubrica vieții politice fran
ceze știrea cu privire la demisia — 
așteptată de cîteva zile, dar necon
firmată oficial — a șase membri din 
conducerea Partidului socialist fran
cez (S.F.I.O.). Aceștia sînt : Gaston 
Defferre, primarul Marsiliei, Francis 
Leenhardt, reprezentantul federafiei 
din departamentul Bouches du 
Rhone, Christian Pineau, Albert Ga
zier, Gerard Jacquet, foști miniștri, și 
Georges Brutelle.

Tn versiunea ziarului „Le Figaro' 
această demisie colectivă ar consti
tui un gest de protest : comitetul de 
conducere al partidului socialist a 
refuzat să ia în considerare propu
nerea lui Defferre de convocare a 
unui congres extraordinar al partidu
lui.

Turneul vicepreședintelui $. II. A. 
și speculațiile agențiilor de presă
O vizită protocolară cu aspecte diplomatice

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a părăsit luni seara 
Washingtonul, plecînd într-o că
lătorie oficială în Japonia, Fili- 
pine, Taiwan și Coreea de sud. Cu 
toate că motivul oficial al acestei 
călătorii (care după părerea cores
pondenților occidentali de presă 
constituie „prima misiune diplo
matică importantă încredințată lui 
Humphrey de președintele John
son“) este participarea la ceremo
niile de învestitură a noului preșe
dinte al Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, în cercurile politice din 
Washington se subliniază că în 
centrul întrevederilor pe care vice
președintele american le va avea 
în cursul acestei vizite se va afla 
problema vietnameză.

Observatorii atrag atenția asupra 
faptului că vicepreședintele S.U.A. 
este însoțit de consilierul personal 
al președintelui Johnson, Jack Va
lenti, ceea ce conferă o și mai mare 
greutate acestei delegații. în ciuda 
absenței oricăror precizări oficiale 
cu privire la misiunea încredințată, 
France Presse consideră că Was
hingtonul a ajuns într-o situație aiît 
de precară, ca urmare a interven

ției în Vietnam, încît „încearcă să 
iasă acum din impasul în care Sta
tele Unite se înfundă tot mai mult 
in sud-estul asiatic”.

Fisurile 
din embargo

SALISBURY 28 (Agerpres). — 
Un reprezentant al rafinăriei Fo- 
ruka, una din cele mai mari din 
Rhodesia, a declarat marți că a 
fost redeschisă conducta petrolieră 
ce leagă localitatea Umtali (unde 
se află rafinăria) de portul Beira 
— Mozambic. După cum s-a mai 
amintit, în portul Beira au sosit 
două nave ce transportau petrol 
„pentru o destinație necunoscută“. 
Unul din vase naviga sub pavilio
nul S.U.A., iar celălalt sub pavi
lion sud-african. Aceste fapte vin 
în sprijinul părerii că embargoul 
asupra livrărilor de petrol și pro
duse petroliere către Rhodesia, in
stituit de guvernul englez, are nu
meroase fisuri.

VIETNAMUL DE SUD

CIOCNIRI 
VIOLENTE 
LINGĂ DA NANG 
Șl CHU LAI

: - :
i SAIGON 28 (Agerpres). — Agen

ția Reuter relatează că luni și 
marți avioanele americane au efec
tuat 322 de raiduri asupra regiuni
lor din Vietnamul de sud eliberate 
de forțele patriotice. Ciocniri vio
lente între patrioți și trupele gu
vernamentale și americane s-au 
desfășurat marți în regiunea baze
lor aeriene de la Da Nang și Chu 
Lai.

într-un comunicat al Frontului 
Național de Eliberare transmis de 
agenția V.N.A. se arată că în pro
vincia Binh Dinh, după o luptă de 
3 zile, au fost nimiciți peste 500 
de militari inamici — 376 ameri
cani și peste 100 sud-coreeni, iar 
forțele patriotice din provincie au 
doborît 14 elicoptere și au avariat 
multe altele.

Un tribunal militar din Pleiku 
a condamnat la moarte 4 din cei 
20 de răsculați din regiunile mun
toase ale platourilor înalte din 
centrul Vietnamului de sud.

Pentru că au cerut „egalitate de fapt“

Scenă prinsă la Milwaukee (S.U.A.) de un fotoreporter al Agenției U.P.I. : „transportarea" spre tem
niță a tînârului Reynolds Moore, după ce se legase cu lanțuri de poarta șantierului unei școli pentru 
copiii albi. „Un nou mare oraș din nord este tulburat de încordarea rasială, care se trezește — scria 
deunăzi revista americană „U.S. News and World Report". Militanții populației de culoare cer «egalitate 

de fapt», segregația din școli fiind problema cea mal urgentă"

NO TE
ASPECTELE PROBLEMEI CIPRIOTE

Libia și „aurul negru"
Cu prilejul deschide

rii sesiunii parlamentu
lui libian, primul mi
nistru, Hussein Mazik, 
a ținut să facă unele 
precizări în legătură 
cu politica guvernului 
său în domeniul petro
lului. El a arătat că gu
vernul libian va res
pinge orice acfiuni ale 
societăților străine ca
re nu corespund inte
reselor celorlalte țări 
membre ale O.P.E.C. 
(organizația țărilor ex
portatoare de petrol). 
Scurtă vreme după pu
blicarea acestor decla
rații, agențiile de pre
să au anunțat că între 
guvernul libian și com
paniile petroliere a iz
bucnit un conflict. Do
rind să preîntîmpine 
concurența pe care fir
mele străine o fac in
dustriei petroliere pro
prii, guvernul a impus 
o serie de amenda
mente asupra legilor 
privind exploatarea și 
desfacerea produselor 
petroliere. Termenul a- 
cordaf companiilor 
străine pentru accep
tarea acestor amenda
mente a fost 15 de
cembrie. Companiile 
vizate însă au răspuns 
negativ, continuînd 
să-și vîndă produsele 
la prețuri scăzute și 
concurînd astfel produ
sele libiene. Expert ii au 
calculat că datorită a- 
cestor prețuri de dum
ping, Libia a pierdut 
in anul 1965 sume a- 
preciate la aproxima
tiv 120 000 000 dolari.

Declarațiile primului

ministru libian, ca șl 
conflictul izbucnit ulte
rior, rețin, fără îndoială, 
atenția observatorilor, 
deoarece vădesc inten
ția unor țări din Orien
tul Mijlociu de a re
duce și mai mult pozi
țiile capitalului străin, 
de a dispune pe cît 
posibil de cea mai ma
re parte a veniturilor 
rezultate din exploata
rea imenselor bogății 
ale subsolului. Libia 
este una din marile 
producătoare de petrol 
ale lumii. Potrivit unor 
date publicate recent 
de autoritățile libiene, 
producția de petrol a 
acestei țări a atins în 
acest an impunătoarea 
cifră de 60 milioane 
tone. Realizarea unei 
asemenea performanțe 
a avut loc înfr-un in
terval de timp extrem 
de scurt. In 1953 au 
fost eliberate primele 
permise de cercetări 
petroliere în Libia. 
Doisprezece ani mai 
tîrziu, după o giganti
că muncă de prospec
tare, mai mult de 1 500 
de foraje au fost efec
tuate de către vreo 15 
societăți. Ele au permis 
să se descopere prețio
sul lichid în trei zone, 
una la sudul golfului 
Sirta și la sud-vest de 
Benghazi, a doua la sud 
de Tobruk, nu departe 
de R.A.U., ultima, mai 
puțin bogată, dar pros
pectată fără încetare, 
între cîmpia de la sud 
de Tripoli și frontiere
le tunisiană și algeria
nă. Exploatarea este a-

sigurafă de 25 compa
nii. Astăzi, petrolul 
curge în valuri. Pentru 
a înlătura înapoierea 
de secole și a făuri o 
economie modernă, gu
vernul libian a pus în 
aplicare un plap cinci
nal care absoarbe 70 
la sută din veniturile 
provenite din exploa
tarea petrolului.

Devenind principala 
sursă de venituri a ță
rii (înainte mai mult 
de jumătate provenea 
din taxele de vamă și 
din subsidiile plătite 
de S.U.A. și Anglia 
pentru bazele lor mi
litare) petrolul a de
terminat intensificarea 
curentului de opinie 
care cere tot mai in
sistent lichidarea baze
lor militare străine de 
pe teritoriul Libiei. în
deplinirea acestui de
ziderat, alături de spo
rirea rolului instituțiilor 
naționale în exploata
rea petrolului, este 
considerată de nume
roși libieni ca o con
diție esențială pentru 
consolidarea indepen
denței și suveranității 
naționale. Sub influen
ța unei asemenea sfări 
de spirit guvernul li
bian a purtat tratative 
cu S.U.A. și Anglia 
pentru lichidarea baze
lor. Știri sosite în ulti
mele zile arată că în 
virtutea acordului rea
lizat cu Anglia a în
ceput evacuarea solda- 
ților englezi de pe te
ritoriul Libiei.

N. L.

ÎN DEZBATERE PARLAMENTARĂ 
LA ATENA Șl ANKARA

ATENA 28 (Agerpres). — în par
lamentul Greciei au loc dezbateri 
în problema cipriotă. Ilias Tsiri- 
mokos, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe, s-a referit la re
centa rezoluție adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U. afirmînd 
că importanța ei rezidă în faptul 
că recunoaște dreptul Ciprului la 
independență și suveranitate, con- 
damnînd în același timp orice in
tervenție străină în treburile sale 
interne. El a afirmat că nu există 
nici o altă soluție pentru rezolva
rea problemei cipriote decît tra
tative între părțile interesate. Tsiri- 
mokos a reafirmat că guvernul 
grec nu a refuzat niciodată trata
tivele.

ANKARA 28 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor în problema ci
priotă din Adunarea Națională a 
Turciei au luat parte la discuții

numeroși deputați reprezentînd cele 
șase partide politice. Talat Asal 
(Partidul Dreptății) a declarat că 
partidul guvernamental este hotă- 
rît „să nu abandoneze drepturile 
obținute de Turcia în Cipru în baza 
acordurilor de la Londra și Zü
rich“. El a relevat că guvernul turc 
„nu dorește să tulbure pacea în 
Marea Mediterană sau în altă par
te a lumii“.

în numele Partidului muncito
resc din Turcia, președintele său, 
A. Aybar, a cerut convocarea unei 
conferințe a reprezentanților Tur
ciei, Greciei și Marii Britanii, cu 
participarea reprezentanților celor 
două comunități din Cipru și a u- 
nui reprezentant al O.N.U. ; scopul 
acestei reuniuni ar trebui să fie 
„crearea unui stat federal în Ci
pru a cărui neutralitate să fie ga
rantată de părțile interesate“.

SCURTE ȘTIRI
ATENA. S-a încheiat săptămîna fil

mului românesc. Realizările cinema
tografiei noastre, printre care „Pă
durea spînzuraților", „Neamul Șoi- 
măreșfilor", „Darclèe" și „Patru pași 
spre infinit" s-au bucurat de un 
frumos succes.

BERLIN. După o vizită în Un
garia, la 28 decembrie a sosit la 
Berlin delegația guvernamentală 
economică a R. D. Vietnam.

Cu prilejul aniversării 
proci a marii Republicii
MOSCOVĂ

MOSCOVA 28. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite: 
Asociația de prietenie sovieto-ro- 
mână a organizat la Casa priete
niei popoarelor o seară consacrată 
celei de-a 18-a aniversări a procla
mării republicii. Despre realizările 
poporului român au vorbit scriito
rul Iurii Kolesnikov și Titus Sinu, 
consilier al Ambasadei române la 
Moscova.

Seara s-a încheiat cu un program 
de filme documentare.

Celei de-a 18-a aniversări a pro
clamării republicii noastre i-a fost 
consacrată și o adunare la Institu
tul de relații internaționale. Prof. 
I. P. Ilinski a făcut o expunere în 
legătură cu dezvoltarea României 
în cei 18 ani de republică.

în încheiere a fost prezentat fil
mul românesc „Gaudeamus Igitur“.

HAVANA

HAVANA 28 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a XVIII-a ani

încercări de violare
BERLIN 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N., în 
ultimele zile au fost semnalate în
cercări de violare a frontierei 
R.D.G. cu Berlinul occidental. Paza 
de frontieră a R.D.G. a fost silită 
să riposteze pentru a împiedica 
violarea frontierei. La 27 ö«cem- 
brie, generalul maior Helmut

KHANG KHAY. Postul de radio 
„Vocea Laosului" a transmis pro
testul comandamentului Armatei 
populare de eliberare a poporului 
laoțian împotriva atacurilor neîn
cetate efectuate de aviația ameri
cană în regiunile controlate de 
trupele Neo Lao Haksat. In cursul 
acestor atacuri, au fost distruse 
școli, spitale, pagode, locuințe și 
uciși multi civili.

PNOM PENH. „Cambodgia va 
promova și pe viitor politica de 
neutralitate și coexistentă pașnică", 
se spune într-o rezoluție a celui 
de-al XX-lea Congres național al 
partidului de guvernămînt „Comu
nitatea socialistă populară" ; Cam
bodgia este hotărîtă să se apere 
împotriva „agresiunilor nejustifi
cate săvîrșite de forțele militare 
ale S.U.A. și ale complicilor lor".

CAIRO. A începui procesul in
tentat lui Mustafa Amin, fost re
dactor șef al cotidianului „Al

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclnteli“,

versări a proclamării republicii, 
Ambasada Republicii Socialiste 
România la Havana a organizat o 
gală cu filmele „România orizont 
64“ și „Pași spre lună“! care s-au 
bucurat de succes.

Au participat personalități poli
tice și culturale cubane, membri 
al corpului diplomatic, ziariști.

TOKIO

TOKIO 28 (Agerpres). — Asocia
ția de prietenie Japonia—România 
a organizat o ședință festivă dedi
cată aniversării proclamării repu
blicii noastre. Președintele asocia
ției, H. Kuroda, membru al Par
lamentului din partea Partidului 
socialist, a făcut o expunere despre 
înfăptuirile poporului român în cei 
18 ani de republică. A luat, de a- 
semenea, cuvîntul Dumitru Borșan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România la 
Tokio.

A urmat un program cultural în 
cadrul căruia au fost prezentate 
filme documentare românești.

a frontierei R.D.G.
Poppe, comandantul militar al ora
șului Berlin, capitala R.D.G., a dat 
publicității un avertisment în care 
se arată că va fi silit să dispună 
luarea unor măsuri de securitate la 
frontiera de stat, în cazul cînd Se
natul Berlinului occidental nu va fi 
în stare să pună capăt acțiunilor 
provocatoare.

n

Morala rasiștilor
(Urmare din pag. I)

In Rhodesia, dreptul la vot este 
asigurat celor cu venituri. In esen
ță, neafricanilor. Alegătorii sînt 
împărțiți în două categorii. Cel care 
au un venit minim de 720 de lire 
sterline pe an aleg 50 de deputați. 
Cei care au un venit între 200 și 
720 lire aleg 15 deputați. Scad ve
niturile, scad și drepturile cetățe
nești. Bineînțeles, în prima catego
rie sînt .oamenii lui Smith ; bineîn
țeles în cea de-a doua sînt afri
canii. Și nu toți africanii. Adică cei 
cu ceva bani. Adică foarte puțini. 
Adică mai puțin de 11 000 de afri
cani din cei 4 milioane existenți în 
țară. Așa se explică de ce la ale
gerile din 1958 au putut vota doar 
1000 de africani.

Lipsa de drepturi e dublată de 
lipsa mijloacelor de trai. „Morala" 
rasiștilor spune : africanul trebuie 
ținut în viață, obligator, pentru... a 
putea fi pus la muncă. Dar trebuie 
ținut numai la limita vieții, pentru 
a fi nevoit să muncească perpe
tuu, în orice condiții, știind că alt
fel n-ar supraviețui. După cum re
marca un corespondent al ziarului 
„Le Monde", „cartierele africane a- 
flate la distanță de aglomerațiile 
europene sînt formate mai de gra
bă din cocioabe pentru iepuri de
cît locuințe". Nici măcar cocioabe 
pentru oameni. Cocioabe pentru 
iepuri. Africanii trebuie să dea a- 
supritorilor forța de muncă ; în 
schimb, atunci cînd trudesc, 11 se 
permite să privească în ochii al
bilor. Dar numai atunci. In restul 
timpului, orice legătură dintre un 
negru și alb e socotită „promiscui
tate".

„Dacă introduceți africani în sis
temul de invâțămînt, nivelul aces
tuia va scade. Noi nu vrem ca a- 
cest lucru să se întîmple. E o da
torie a noastră față de europeni". 
Așa sună un precept al rasiștilor 
exprimat ca atare chiar de liderii 
lor. Fiind vorba de discriminare 
într-un domeniu spiritual, conducă
torii rasiști apelează cu plăcere la 
asemenea aforisme. Dar realitatea 
e mult mai pregnantă decît eufe-

misticile aforisme. In școlile se
cundare nu învață decit 12 000 de 
africani, iar cei care-și duc studii
le la bun sfîrșit sînt și mai puțini. 
Din cel 700 de studenți existenți în 
țară, doar o treime provine din 
rîndurile tinerilor africani. Și ce a- 
jung ei ? Ne-o spune ziarul „Neue 
Zürcher Zeitung" : „Ținînd seama 
de numărul infim al negrilor în- 
trucîtva instruiți, se pare că puțini 
dintre aceștia mai sînt in libertate". 
Iar temnițe sînt berechet. Și pentru 
instruiți și pentru cei neinstruiți. 
După cum adaugă același ziar — 
aducînd rasiștilor un sumbru elo
giu — „Țara este excelent organi
zată ca un stat polițienesc".

Rasiștii confundă Rhodesia cu 
propriile lor latifundii. Boss Lilford 
— multimilionar, „omul din umbră* 
și prietenul intim al lui Ian Smith, 
pe care „Times" ni-1 prezintă ca pe 
un individ „cu ochi cruzi, dar cu 
maniere elegante' — declara că 
„este gata să facă pentru Rhode
sia ceea ce a făcut pentru moșiile 
familiei".

...Spuneam că constituirea statu
lui rasist n-a făcut decît să confir
me existența stării de sclavie co
lonială pentru poporul Zimbabwe. 
E un adevăr. Dar adevărul adevă
rat este că Smith și clica lui, invi
dioși pe laurii rasiștilor din Repu
blica sud-africană, au intensificat 
și mai mult în ultima vreme teroa
rea antipopulară. Scopul ? Poporul 
să fie ținut în genunchi, să nu 
crîcnească — starea actuală de lu
cruri să dăinuie — asupritorii să 
prospere. Dar realitatea le este 
potrivnică. Hotărîrea de luptă a 
poporului Zimbabwe, solidaritatea 
vibrantă a popoarelor din Africa 
și de pretutindeni cu această luptă, 
se afirmă cu tărie crescîndă, pre
vestind rasiștilor nu perpetuarea 
unui vis de aur, ci coșmaruri.

Urmărind această luptă se poate 
afirma cu convingere că Boss Lil
ford, în ciuda ochilor cruzi și a 
manierelor sale elegante, n-o să 
transforme Rhodesia în propria-i 
moșie. Chiar dacă șl-a suflecat mî- 
necile șl:e gata s-o facă...

Akhbar', acuzat de a fi transmis 
informații secrete privind R.A.U. 
unui atașat al ambasadei S.U.A. și 
de trafic Ilegal de valută.

MOSCOVA. La 28 decembrie 
au fost lansați în Uniunea Sovie
tică sateliții artificiali „Cosmos- 
102" și „Cosmos-103".

Sosirea în portul 
englez Huli, cartie
rul general al echi
pelor de salvare, a 
celor 19 supravie
țuitori din catas
trofa platformei mo
bile de foraj petro
lier „Sea Gem",
prăbușită luni în a-
pele înghețate ale Mării Nordului. 
Accidentul s-a produs după încerca
rea instalațiilor hidraulice care re
glau înălțimea pilonilor pe care se 
sprijinea platforma. Au pierit 5 per
soane, iar alte 8 au fost date dis
părute.

In Skupșcina 
Federală 
a R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 28 (Agerpres). — La 
28 decembrie, la Belgrad au înce
put ședințele V.ecei Federale și Ve- 
cei pentru problemele economice 
ale Skupșcinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia. Timp de două zile de
putății vor dezbate problemele po
liticii economice, precum și buge
tul federal pe anul 1966.

★

La plenara Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia, Svetozar Vukmanovici, pre
ședintele C.C.U.S., a vorbit despre 
importanța sarcinilor ce revin or
ganizațiilor sindicale în etapa ac
tuală. In funcția de secretar al 
prezidiului consiliului central a 
fost ales Veliko Milatovici.

ACORDURI ECONOMICE 
UNGARO-VIETNAMEZE

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
La Budapesta a fost dat publici
tății un comunicat comun în care 
se arată că, în urma tratativelor 
dintre delegațiile guvernamentale 
economice ale R. D. Vietnam și 
R. P. Ungare, s-a semnat un acord 
privind schimbul comercial și de 
plăți pe anul 1966 între cele două 
țări. Au fost semnate, de aseme
nea, acorduri cu privire la acor
darea unui credit fără dobîndă pe 
termen lung R. D. Vietnam, amî- 
narea achitării împrumuturilor a- 
cordate anterior acestei țări, pre
cum și acordarea de asistență eco
nomică de altă natură.

Sesiunea 
Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA 28 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.T.A., în 
după-amiaza zilei de 27 decembrie 
s-a deschis la Tirana sesiunea A- 
dunării Populare a R. P. Albania. 
Participă conducători de pa.xtid și 
de stat, deputați și invitați. Pe or
dinea de zi a sesiunii se află pro
iecte de legi privind unele modifi
cări ale codului muncii, asigurările 
sociale și înființarea a două minis- 
terè. Adunarea Populară a aprobat 
în unanimitate proiectul de lege cu 
privire la unele modificări ale co
dului muncii, prezentat de Bilbil 
Klosi, ministrul justiției.

A

luminarea 
Ordinului Lenin 
lui Dolores Ibarruri

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
28 decembrie a avut loc solemnita
tea înmînării Ordinului Lenin lui 
Dolores Ibarruri, eminentă frun
tașă a mișcării comuniste și mun-,,1' 
citorești internaționale, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani. N. Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a felicitat-o 
călduros și i-a urat noi succese în 
viață și activitate.

Plenara C. C. 
al Comsomoluluî

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
Moscova au luat sfîrșit lucrările 
plenarei C.C. al U.T.C.L., în cadrul 
căreia s-a hotărît convocarea celui 
de-al XV-lea Congres al Comsomo- 
lului în luna mai 1966. Participan- 
ții la plenară au adoptat o rezo- 
luție de solidaritate cu lupta po
porului- vietnamez.

ITeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dtfuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteii


