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BUCUREȘTI. Cea mai nouă 
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produc aici sînt de 
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STATISTICĂ

fost'

în

dar avînd

în mileniul I e.n., carpato-danubian de la Dunării inferioare, poporul s-a dezvoltat în Evul Me- trei state — Transilvania,

In sala de lectură a Bibliotecii centrale universitare din Cluj
Foto : Gh. Vințill

Satul nostru cooperatist trăiește în a- ceastă perioadă evenimente deosebite. Forul suprem de conducere a cooperativei agricole — adunarea generală a cooperatorilor — .analizează munca desfășurată în anul trecut și stabilește obiectivele activității în noul an, a- probînd programul de producție și planul financiar. Totodată, adunarea generală dezbate proiectul noului statut al cooperativei agricole de producție — documentul fundamental al întregii vieți a acesteia, precum și proiectele de statut ale Uniunilor cooperatiste și Casei de pensii a cooperatorilor. Tot cu acest prilej, conform prevederilor statutului, adunarea generală a cooperativei alege, consiliul de conducere, comisia de revizie, comisia de judecată, delegatul pentru Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și delegații la conferința de constituire a U- riiunii raionale. Este o ordine de zi cu probleme de importanță deosebită, iar măsurile care se stabilesc vor contribui la întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole, la creșterea producției agricole și dezvoltarea avutului obștesc, pentru ridicarea bunăstării țărănimii și satisfacerea nevoilor economiei și ale întregului popor cu produse a- gricole.Evidențiind realizările obținute și experiența bună dobîn- dită într-un sector sau altul, adunările generale ale cooperativelor trebuie să facă o analiză amănunțită, multilaterală a modulul în care consiliile de conducere, brigadierii, toți cooperatorii au muncit pentru îndeplinirea prevederilor planului de pro- dticție, pentru a scoate cu curaj la iveală lipsurile care au e- xi’stat, cauzele acestora' și, în lumina documentelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. și a plenarei din noiembrie a Comitetului Central al ’ partidului, a stabili cele mai

trivite măsuri de sporire a producției agricole, de consolidare și dezvoltare a proprietății coopera- atiste, de creștere veniturilor.Se întîmplă ca nele cooperative gricole vecine și condiții asemănătoare să obțină producții diferite. Așa de exemplu, poate fi foarte instructivă discutarea cauzelor care au făcut ca în comuna Corod, raionul Tecuci, recoltele cooperativelor „16 Februarie" și „Belșugul" să fie foarte diferite, deși dispun de aceleași posibilități. Astfel, în timp ce prima cooperativă a obținut în medie la hectar 2 809 kg porumb, cea de-a doua — numai 1 795 kg. De asemenea, cooperatorii din Cazasu au alizat: cîte 4 015 porumb boabe, recolta vecinilor din Siliștea a mai mică cu 1 100 kg la hectar. De asemenea. e foarte util ca adunarea generală să analizeze. în cadrul cooperativei respective, de ce unele brigăzi obțin realizări mai slabe decît altele.învățăminte prețioase pentru toate cooperativele agricole se pot trage și din rezultatele obținute în dezvoltarea creșterii animalelor. Procentul vacilor cu lapte față de totalul bovinelor și mai ales producția de lapte realizată în medie la fiecare vacă diferă mult de la o cooperativă la alta și, uneori, chiar de la o brigadă la alta din a- ceeași cooperativă. A- ceste diferențe se o- glindesc puternic în veniturile cooperativelor, ale membrilor lor și, de aceea, analizarea temeinică a modului cum s-a muncit în acest sector în anul trecut trebuie să prilejuiască măsuri concrete, eficiente pentru ca anul acesta să însemne un pas real înainte pe calea dezvoltării zo- aa- să

se desprind din analiza activității desfășurate în 1965 pentru creșterea producției, dezvoltarea proprietății cooperatiste și sporirea veniturilor trebuie să stea la baza noului plan de producție și financiar. Este necesar ca acest plan să fie discutat în prealabil în ședința organizației de partid și în consiliul de conducere al cooperativei agricole.Sarcina principală care stă în fața a- dunării generale este de a prevedea în planurile de producție cifre reale privind recoltele care urmează să se obțină, dezvoltarea creșterii
(Continuare 
în pag. a V-a)
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® Indicatori care ne permit să analizăm in mod 
științific eficiența utilizării fondurilor fixe 
® Există reglementări financiare învechite care 
stînjenesc activitatea de investiții, 
schimbăm
întreprinderi trebuie extinse ® Cînd incompetența 
economică se acoperă cu necinstea

Să le
I ® Nucleele de analiză economică din

In fiecare institut xistă un măre număr eminenți, care se pregătesc tinuu, dobîndind, la colocvii și xamene, note care reflectă o stăpî- nire temeinică a cunoștințelor, un larg orizont de cultură generală și de pregătire în specialitatea aleasă. Nu este însă mai puțin adevărat că sînt și studenți cu reale calități, care obțin rezultate sub posibilități, a căror pregătire plutește, după cum se spune, în sfera „aurea mediocritas". Acestora dori să le dedic rîndurile ce mează.Fenomenul nu este desigui și în decursul anilor s-a conturat un tip de student, ușor de recunoscut printre colegii săi, a cărui caracteristică principală este că se mulțumește cu puțin. Fie student la drept sau la matematici, la medicină sau într-un institut politehnic, el tresare cu bucurie cînd la examen îi treci în carnet o notă de promovare și nici măcar atunci nu se întristează, cînd faci mențiunea că la nota acordată a concurat și o oarecare bunăvoință a examinatorului. Important pentru el e că a mai „luat" un examen. Trec anii și acest gen de student ajunge în fața examenului de stat ; dacă îi surî- de norocul, primește o diplomă pe baza căreia așteaptă să-și ia în primire viitorul loc de muncă.Există, desigur, unele cauze mai mult sau mai puțin evidente, care generează de obicei asemenea „personaje". Unii studenți vin la o facultate fără să se fi gîndit prea bine dacă pregătirea pe care o vor căpăta e conformă cu aptitudinile și posibilitățile lor. De altfel, în treacăt fie spus, și concursurile de admitere în facultăți, bazate uneori pe exerciții de rutină, pentru a căror rezolvare candidații caută preparatori „specializați", buni cunoscători ai materiei ce se cere la examene, facilitează intrarea în a- numite facultăți a unor tineri care, în specialitatea respectivă, vor deveni în cele mai multe cazuri niște fi- 1 guri anonime, deși poate că în altă profesiune, avînd chemare, ar putea fi specialiști remarcați.Consider însă că principala cauză care determină pe unii studenți să obțină rezultate sub posibilitățile lor reale este lipsa de răspundere față de propria lor pregătire, manifestată, între altele, în subestimarea unor activități u- niversitare, cum ar fi frecvența la cursuri, seminarii sau ore de laborator și a necesității studiului sistematic, de zi cu zi. După părerea mea, trebuie să luptăm cu toa+ te mijloacele împotriva acestei tendințe, care poate să frîneze bunul mers al procesului de învățămînt.

„Mediocrii' nu se izolează. Ii fluențează negativ uneori și pe ții, dintre cei lipsiți de voință, perseverență și mai ales de simțul răspunderii, spunîndu-le că „în facultate nu se învață zilnic,' ca la școală, ci numai în sesiune". Realitatea e că, în fapt, nici în liceu n-au învățat . să muncească; nu prețuiesc timpul de studiu, și-l irosesc.Dar lucrurile nu sfîrșesc aici. După cum mi-am putut da seama în îndelungata mea activitate la catedra universitară, studentul mediocru va fi, de regulă, un absolvent mediocru. Cunoștințele sale nu depășesc minimul. îți vine greu să afli despre un inginer, proaspăt absolvent, intrat într-o uzină că, în loc să fie conducătorul priceput al pro
r
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Calea ferată care pornește din Pekin, mai întîi spre răsărit și apoi spre nord-est, șerpuiește pe sute de kilometri în vecinătatea litoralului Mării Galbene. După mai bine de o noapte de călătorie în vagoane confortabile, cobo- rîm la Șenian, unul din marile orașe ale Chinei de nord- est. Așezate într-o zonă cu numeroase bogățiicu cîmpii întinse și podișuri joase, localitățile din această parte a Chinei îți lasă amintiri plăcute, de neuitat.
Fusun înseamnă 
cărbune

107 ani de la Unirea Principatelor Române

otehniei, face ca cestei creascăUnei meinicesă fie supuse realizările din celelalte ramuri' ale producției cooperativelor agricole. Concluziile ce

Nu este vorba de cotele apelor Dunării, ci despre o construcție care se ridică în prezent la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele: priză de aer de la fabrica de amoniac, care va avea 177 de metri înălțime. Ea va fi cea mai înaltă, construcție metalică realizată pînă în prezent în țară. Prin tubul de aspirație al acestei prize, asemănător unui puternic plămîn, viitoarea fabrică de amoniac va primi zilnic din atmosferă zeci de mii de metri cubi de aer curat, necesar procesului tehnologic de fabricație.In construcțiile de acest gen se cunosc mai multe procedee de execuție cu care s-au înălțat turnul din Messina (Italia), stația de televiziune din Tokio și altele. La Turnu Măgurele se aplică însă o soluție originală. In ce constă ea? Reperele care urmau să intre în componența construcției au fost mai întîi preasam- blate la sol, în subansamble cîntărind circa 30 de tone. Apoi, o automacara de mare subansamble pînă cînd s-a cota + 50 de. metri. Acum, de la această cotă, nemai- putîndu-se utiliza în continuare automacaraua, constructorii au prevăzut pentru montaj o serie de disnozitive speciale.Ieri, constructorii Combinatului de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele au depășit cota + 50 metri prin ridicarea celui de-al șaselea tronson de la tubul de aspirație. în a- celași timp, mai pregătesc încă două subansamble, care urmează să înalțe în curînd priza de aer de la cota + 50 de metri la + 75 metri.
S. UTAN

putere a ridicat aceste, ajuns . cu construcția la

de peste un milion de ani® Natație în crivăț • Invi
tație la o monografie și la o mai bună valorificare a 
unei miraculoase bogății

UNIREA
aspirație seculară
a poporului român

a 24 ianuarie anul acesta, poporul nostru va sărbători împlinirea a 107 ani de la un măreț eveniment al istoriei sale — Unirea Principatelor Române —Țara Românească și Moldova. Unirea a fost înfăptuită prin lupta plină de avînt a maselor populare, a patrioților vremii însuflețiți, după cum ei înșiși arătau, de idealul făuririi unei „Românii întregi... liberă, una și nedespărțită". Locul deosebit, pe care 11 ocupă Unirea în istoria poporului nostru decurge din faptul că ea a pus temelia României moderne, a însemnat o importantă etapă în procesul de formare a statului național unitar român, în întreaga dezvoltare politică, economică și socială a tării. Unirea Țării Românești și a Moldovei într-un singur stat a răspuns unei necesități istorice, fiind rezultatul unei evoluții seculare.Format spațiul nordul român diu în Țara Românească și Moldova. O asemenea separare a constituit un fenomen caracteristic feudalismului, întîlnit de altfel și la un sir de alte popoare, avîndu-și explicația în procesul de fărîmițare teritorială generat de dezvoltarea relațiilor feudale.în Evul Mediu, principiul vasalității a dus la unificarea unor teritorii mai mari, în cadrul monarhiilor feudale.cestui menii sau provincii se supunîndu-se de voie sau unui monarh, ai cărui veneau, formînd astfel politică, întemeiată pe intereselor de apărare dușmanilor comuni.O astfel de unificare, la bază unitatea etnică și înlesnită de existența conștiinței originii

înPotrivit a- principiu, stăpînii de do- sau provincii se uneau, nevoie vasali de- o unitate identitatea împotriva

Ștefan ȘTEFÂNESCU
doctor în istorie

comune, a unității de neam și de limbă a poporului român, s-a realizat în mai multe rînduri și între țările române — Transilvania, Țara Românească și Moldova. Ea nu s-a putut menține însă pe o durată de timp mai lungă, din pricina unor condiții istorice specifice. înconjurate de mari monarhii feudale, țările române au fost supuse unor permanente presiuni din partea acestor puteri, care foloseau orice prilej pentru a interveni în treburile lor interne, a smulge porțiuni din teritoriul lor ; acești factori au împiedicat mult timp unificarea țărilor române într-o formație statală puternică.îndelungata scindare teritorială și politică a slăbit forțele poporului român în lupta împotriva cotropitorilor străini, a înlesnit subjugarea de către imperiul otoman, a frînat dezvoltarea economică și socială și însuși pro-, cesul de închegare a națiunii române. Referindu-se la procesul de constituire a națiunilor burgheze în centrul și răsăritul Europei, clasicii marxism-leninismului au relevat nu o dată întîrzierea acestui proces, determinată de existența în această parte a continentului a unor mari monarhii feudale, cu tendințe expansioniste.în pofida împrejurărilor vitrege, a tuturor piedicilor și greutăților, conștiința originii comune, a continuității și unității porului român din Tara Românească și păstrat și dezvoltat secolelor. în procesula relațiilor capitaliste, alături comunitatea de teritoriu, de limbă și de factură psihică, s-a format ți

o altă componentă a națiunii comunitatea de viață economică, înfăptuirea unirii răspundea astfel unei țelor nală, cial.Făurită prin lupta maselor populare, a spiritelor luminate ale vremii, Unirea din 1859 a repre-
necesități obiective, năzuin- maselor spre unitate națio- independentă și progres so-

(Continuare în pag. a Il-a)

etnice a po- Transilvania, Moldova s-a de-a lungul de dezvoltare de

Da la Șenian, capitala provinciei Liaonin, pînă la Fu- șun, orașul minerilor, este un drum de numai o oră cu mașina. Orașul te întîmpină cu atmosfera specifică marilor bazine carbonifere și miniere — puțuri de mină cu cablurile lifturilor în continuă mișcare, miros puternic de cărbune. Chiar la intrarea în oraș, mașina trece pe lingă o mină „la zi', o deschizătură adîncă în pămîntul negru, aidoma unei imense covate.Cu o populație de 1,2 milioane de locuitori, orașul Fușun este un important furnizor de combusbbil pentru întreaga zonă industrială din nord-estul Chinei. Aici ționează zeci de mine rane și de suprafață, rafinării de petrol. In vizită întreprinsă înlocuri, am reușit să facem cunoștință cu numeroși mineri, ■ să-i vedem cum muncesc si trăiesc. La- mina Lun Fun, de unde se extrage cărbune coc- sificabil, am fost întîmpinați de directorul exploatării. îmbră- cafi în costume de protecție am coborît împreună spre unul din abataje.— Acesta este puțul de est, ne spune directorul minei. A fost construit în ultimii ani, pe bază de documentație și cu utilaj fabricat în țară.
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româna poporului

gul secolelor j ____la populația româneasca, deauna limba vorbită
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zentat un prim pas în procesul de formare a statului național român, proces ce avea să fie desăvîrșit în al doilea deceniu al secolului următor prin unirea tuturor teritoriilor locuite de români.Continuînd și ridicînd pe o treaptă superioară cele mai bune tradiții de luptă ale poporului noștru, clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea și cu masele largi ale celor ce muncesc, sub conducerea partidului comunist, au asigurat victoria deplină a socialismului, care a creat condițiile pentru înflorirea națiunii noastre socialiste, pentru dezvoltarea statului socialist. în Republica Socialistă România, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar, și-au găsit întruchipare cele mai înalte idealuri de libertate socială și națională ale poporului nostru.ăsfoind filele istoriei, găsim izvoare care consemnează existența și transmiterea din cele mai vechi timpuri, în sinul poporului român, a conștiinței originii comune, a unității de limbă și continuității sale pe teritoriul locuit de el. Acesta a constituit factorul care a legat permanent în decursul veacurilor pe românii aflați de o parte și de alta a Carpaților, a întreținut aspirația lor spre unire, a stimulat procesul de afirmare crescîndă a ideilor unirii intr-un singur stat.Conștiinței comunității de limbă și de neam, care sălășluia de secole în sînul poporului român,‘ J ' XVII—XVIII

R

n.- cronicarii secolelor ______ _______i-au adăugat noi elemente, ' care contribuiau la clădirea unui fundament științific acestor idei, corespunzător, desigur, cunoștințelor vremii. Astfel, Grigore Ureche afirma că Moldova și Țara Românească „au fost tot o țară 
și un loc" și că „s-au tras de 
la un izvor", că „Românii, cîți se 
află lăcuitori... la Ardeal și la Ma
ramureș, de la un loc sînt cu Mol
dovenii și toți de la Râm se trag".Mai mult decît Grigore Ureche, Miron Coștin s-a oprit îndeaproape asupra începuturilor poporului nostru. în „De neamul moldovenilor", el scria: „Biruit-au 
gîndul să mă apuc de această 
trudă să scoț lumii la vedere fe
lul neamului, din ce izvor și se
minție sînt locuitorii țării noastre". Cărturarul moldovean arăta în continuare că românii din Moldova, Țara Românească și Transilvania 
„toți un neam și o dată descălecați 
sînt". Discutînd problema numelui poporului român, Miron Coștin ținea să sublinieze în „Cronica țărilor Moldovei și Munteniei" : „Numele 
cel mai adevărat, autentic, de la 
primul descălecat prin Traian este 
rumân sau ROMANUS, care 
nume acest popor l-a păstrat în
totdeauna între dînșii... același nu
me este dat îndeobște și munteni
lor și moldovenilor și celor ce lo
cuiesc în țara Transilvaniei. Ru
mân este un nume schimbat în 
curgerea anilor din roman; și as
tăzi cind întreb pe cineva dacă știe 
moldovenește, spun: știirumânește, 
aproape ca: SCIS ROMANICE. Un 
alt nume ei înșiși nu au primit în
tre dînșii niciodată".în Țara Românească stolnicul Constantin Cantacuzino, în scrierea „Istoria Țării Rumânești", sublinia și el originea comună și unitatea poporului român: „însă ru
mânii înțeleg nu numai ceștia de 
aici, ce și den Ardeal, carii încă 
și mai neoși sînt, și moldovenii, și 
toți cîți și într-altă parte se află 
și au această limbă... tot unii sînt. 
Ce dară pe aceștia, cum zic, tot ro
mani îi ține, că toți aceștia din- 
tr-o fîntină au izvorît și cură".Cu larga sa erudiție, savantul domn al Moldovei, Dimitrie Cante- mir, în „Hronicul româno-moldo- vlahilor", scris în latinește și românește, a completat eu izvoare istorice străine cunoștințele predecesorilor săi despre unitatea de neam și de limbă a poporului român. „Niamul Moldovenilor, Mun
tenilor, Ardelenilor — scria el — 
cu toții cu un nume de obște Ro
mâni se cheamă", arătînd în continuare că „Dachia au fost descăle
cată de Traian împărat, cu cetă
țeni și slujitori Romani":Prin ideile cuprinse în scrierile lor cronicarii au creat premisele ideii politice de unire a tuturor românilor. Opera lor, îndeosebi a lui Miron Coștin și Dimitrie Can- temir, a jucat un rol însemnat în mișcarea literară și politică ce ș-a dezvoltat în Țările Române spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XlX-lea și care a adus o mare contribuție la formarea deme.
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conștiinței naționale mo-eșî Țările Române s-au dezvoltat ca state separate, tot mai ștrîns ș-au întrețesut între ele în decursul istoriei firele legăturilor economice.Aceste legături constituiau p cerință vitală pentru locuitori} de pe cele două versante ale Carpaților. Populația de pe versantul transilvan se aproviziona cu produse agricole din Cîmpia românească, în timp ce populația din Moldova și Țara Românească își procura din Transilyapia produse -meșteșugărești. Importanța acestoi’ schimburi

a fost relevată și de conducători politici ai celor trei țări. Marele vornic Vintilă din Țara Românească seria la 1558 brașovenilor: 
„Știți bine că fără noi, voi nu 
puteți fi și țara voastră, Țara 
Bîrsei, fără țara noastră nu poate 
fi". Permanentele legături economice dintre Țara Românească, Transilvania și Moldova au întreținut de-a lungul secolelor conștiința unității poporului român.Interesele economice comune s-au îmbinat adesea cu interesele apărării împotriva pericolului invaziei otomane, deopotrivă de amenințătoare, începînd cu sfîrșitul secolului al XIV-lea, pentru cele trei țări românești. Lupta împotriva turcilor a dus la alierea și chiar unirea, în unele perioade, a țărilor române, unire care, desigur, în a- cele împrejurări istorice, nu putea lua încă forma unei contopiri, ci doar trăsături de eonfederare proprii feudalismului. Acest fapt n-a fost lipsit, însă, de consecințe reale. Dată fiind existența unității etnice a poporului român, el a contribuit la întărirea solidarității maselor largi populare.Astfel, în interesul luptei împotriva turcilor, Iancu de Hunedoara a intervenit activ, înce.pînd cu a- nul 1442, în politica internă a Moldovei și Țării Românești, impu- nînd domni pe tronul lor. Unii din- t£e acești domni tindeau să unească țările lor cu Transilvania.Ștefan cel Mare, loan Vodă cel Cumplit și alți dorpni vor relua politica lui Iancu de Hunedoara, încercînd să realizeze din alianța țărilor române un bloc militar puternic, capabil să înfrîngă încercările de cotropire a teritoriului lor de ,c.ătre Puterile vecine. Această politică era susținută de largi grupuri sociale, care vedeau în alianța dintre țările române o chezășie a apărării independenței lor. Ea corespundea și intereselor maselor populare, care au înfăptuit, prin lupta lor împotriva cotropitorilor străini, epopeea românească din secolele XV și XVI. în numele a- lianței împotriva turcilor, Ștefan cel Mare a intervenit în mai multe rînduri în Țara Ronjâneașcă, schimbînd domni, căutînd să-și a- sigure pe tronul țării surori aliați de nădejde. Victoriile repurtate de marele voevod moldovean împotriva turcilor au salvgardat interesele de stat nu numai ale Moldovei,. ci și ale Țării Românești și Transilvaniei, care îi solicitau ocrotire. în 1472 brașovenii i se adresau: „...parcă ai fost ales și trimis de 

Dumnezeu pentru cîrmuirea și a- 
părarea Transilvaniei..., de aceea 
te rugăm pe Măria Ta ca să bine- 
voiești a te apropia de părțile a- 
cestea, spre a le apăra de suszișii 
turci prea cumpliți".Tendințele de făurire a unui organism politic unitar, în stare să se opună cu succes dominației otomane, și-au găsit o puternică expresie în unirea Țării Românești, Transilvaniei și Moldovei, sub cîrmuirea lui Mihai Viteazul, în anii 1599—1600. Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, bine cunoscută din istorie, trebuie privită în contextul unor acțiuni mai puțin cunoscute ale maselor de țărani români din Transilvania, care s-au solidarizat și l-au sprijinit același neam cu ei deși în politica lui a întreprins măsuri înăsprească situația ...favoarea clasei boierești. Numeroase izvoare istorice vorbesc despre aceste acțiuni de solidaritate ale populației românești. „La ves
tea luptei nenorocite (de la Șe- 
limbăr) — scria cronicarul jna- ghiar Szamoskozy — care s-a răs- 
pîndit cu cea mai mare iuțeală în 
întreaga țară, neamul românesc, 
care locuia în satele și cătunele 
Transilvaniei, răsculîndu-se pretu
tindeni, s-a unit cu poporul venit 
(de peste munți)...". Cronicarul sas G. Kraus confirmă și el acest fapt, arătînd că populația românească s-a răsculat deoarece Mihai „era 
din neamul lor".Prin unirea celor trei țări, Mihai Viteazul intenționa șă. realizeze o singură formație statală, care să aibă la bază concepția politică a monarhiei absolute și ereditare. încercarea s-a prăbușit destul de repede, împrejurările interne și internaționale făcînd pe atunci imposibilă menținerea statuluj feudal român unitar.Deși de scurtă durată și de natură numai ■ politică și militară, unirea celor trei țări române, sub o singură cîrmuire, a avut o mare însemnătate în istoria patriei noastre. Ecoul ei ș-a transmjs generațiilor următoare, dînd un puternic impuls năzuințelor de eliberare gle maselor, dezvoltării conștiinței naționale.Upii dintre domnii care i-au urmat lui Mihai Viteazul, căutînd să imite exemplul marelui lor predecesor, au nutrit dorința să unească țările române intr-un singur organism poliție. Din relatările reprezentantului imperiului habsbprgie la Constantinopol rezultă că Va- sile Lupu intenționa să unească, sub domnia sa, Moldova, Țara Românească și Transilvania. Domnul Țării Românești. Milrnea al III-lea, care a și luaț numele de Mihail, în amintirea eroului de la Călu- găreni. nutrea, de asemenea, gîndul domniei asupra celor trei țări. Șeț-ban Cantacuzino, prin negocia- tiunile cu împăratul Leopold I.• căuta să asigure domnia ereditară

pe domnul de și oastea lui, internă Mihai de natură să țărănimii, în

I
I

a familiei CantacuzineștilorTara Românească și în Moldova.
«a upă cum este cunoscut,un factor important alB formării conștiinței' gg- 
H ționale îl constituie ggsmunitatea de limbă. Toate mărturiile istorice e- vidențiază persistența de-a lun- ---- 1-L-' a acestui factorde ea fiind aceeași în cele trei țări rpr mâne. Comunitatea de limbă s-a întărit și s-a dezvoltat, ca urmare a folosirii crescînde a limbii române cg limbg de cultură scrisă, a introducerii ei în biserică. Cărțile de cult și de lectură bisericeășgă; tipări te în limba română. erau desținște românilor hin toate cele trei provincii.Unțț§tea spiritgală 3 pppu- lației românești se reflectă pregnant în scrisoarea adresată de patriarhul Chirii Lucaris, din Constantinopol, principelui Transilvaniei, Gabriel Bethlen. ‘ gg= re încerca sg atragă populația românească din ț,. protestantism; patriarhul ca uri obstacol de neinlăturat ce sta în caleg încercării de a rupe pe românii din Transilvania de organizația bisericească tradițională comună cu a i ‘ ■tenia și Moldova, 

sînge și de simțiri care trăiește, 
deși în mod tainic, dar cu atît mai 
puternic între români’- din Țura 
Transilvaniei și între locuitorii 

J£grii Românești și Moldovei", 
r" O importanță deosebită în dez- / voltarea conștiinței naționale a rp- - : mânilor a avut activitatea Școlii m ' ardelene. Cei mai de seamă repre- § zentanți ai acestei mișcări, Samuil _ Micu, Gheorghe Șincai, Petru | Maior, Ion Budai-Deleanu, fă- cîndu-se exponenții aspirațiilor poporului român, au luptat nu numai pe tărîm cultural, dar și pe tărîm social și politic pentru eliberarea socială șț natipnală. „Am 

găsit cu cale a-mi întinde vorbi
rea — scria Budai-Deleanu — și Za regiunile învecinate... (el avea în 
vedere Țara Românească și Moldo
va — n.n.) pentru că, de una parte, 
aceste provincii formau Dacia Ve
che, iar de alta așa se aseamănă 
între sine îneît parcă formează o 
singură țară"... Unele exagerări și chiar denaturări ale adevărului științific, care s-au manifestat în activitatea Școlii ardelene (de j ’ teza originii pur romane a limbii și poporului român), nu micșorează meritele ei deosebite în crearea nui puternic curent de 1 națională.Fără a constitui încă expresia unei conștiințe naționale, comunitatea de origine, de limbă și de teritoriu a fost de-a lungul veacurilor o trăsătură puternică de unire a poporului român din Transilvania, Țara Românească și Moldova. Conștiința națională se va afirma tot mai puternic în secolul al XlX-lea. în condițiile apariției și dezvoltării relațiilor capitaliste, ale formării națiunii Jo- mâne, în cadrul procesului general de formare a națiunilor îrj Europa. Ea se va oglindi în concepțiile politice ale revoluționarilor înaintați din 1848 și ale luptătorilor pentru unire, în creația literară și artistică a vremii și va însufleți mișcarea de mase, care a dus la înfăptuirea istoricului act de la 24 ianuarie 1859.
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Transilvania lă I atriarhul releva | 
românilor din Mun- | Iova, „legătura de §
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Deși mercurul ter- 
mometrului a co- 
borît sub 0 grade, 
în piscina cu apă 
termală a băilor 
Victoria se poate 
iace o baie recon

fortantă

0 Teatrul (je Operă și Balet : BAL MASCAT .— ora 19,30.
0 Teatrul .de stat de operetă : ȚARA SURlSULUI — ora 19,30.
0 Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala .Comedia) : REGELE MOARE — — ora 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — ora 19,30.
0 Teatrul de Comedie : FIZICIENII —> 
prg. 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. S.cljițu Măgur.eapu nr. 1): CLIPE DE VIAȚĂ — ora 18,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I — ora 19,30. ® Teatrul „C. I. Nottara” gheru) : SCAUNELE (sala Ma- 'ora JȘ; LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — ora 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — ora 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat': WOY- ZECK — ora 20.• Studioul Institutului de artă teatrală și .cinematografică „I. L. Cara- giale" ■ CIDUl — ora 20.
A Teatrul „Țăndărică" (sala .din Calea Victoriei) : EU ȘI MATERIA MOARTA— ora 20,30, (sala din str. Academiei): AMNARUL — ora 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI— ora 20, (sala Victoria) : . CU MUZICA... E DE GLUMIT — ora 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MÂI SUS — ora 20.® Sala Palatului : Spectacol muzical coregrafic cu LUIS MARIANO și Baletul madrilen — ora 20.
0 Circul de stat : BAL MASCAT ȘI.w ACROBAT — ora 19,30.

...G.erul este transparent și profund, boltă de sticlă înghețată. Trebuie să pășesc cu grijă, picioarele algnecă în ochiuri de gheață, țur: turii sclipesc straniu.' Suprafața apei emană vapori deși. Scot detec: torul de radiații. Acul se mișcă imperceptibil, doza de radiații este foarte mică. Mă dezbrac și cobor în apă. Stelele mă privesc cu mirare, împietrite de ger...Un fragment de roman șțiințifico- fantașțic ? Mărturiile unui cosmonaut ajuns pe o planetă necunoscu tă ? Nicidecum. O baie obișnuită, reconfortantă, în piscina cu apă termală a băilor Victoria. Dar impresiile, primele impresii, sînt incredibile. Crișul Repede — cit este el de repede — a înghețat, pe Valea Prahovei, în Moldova șute de oameni lucrează la deszăpezirea drumurilor, in vreme ce aici înoți de la un capăt la altul al bazinului sub un nor de abur biciuit de crivăț- Da, chiar și în epoca viitoarelor excursii 0.N.T. în lună, patria noastră ne vatîtea miracole de frumusețe !

termale. în epoci îndepărtate lacul termal șe întindea pe spprafgțp pu mult mai mari. După retragerea apelor a rămas un mii nisipos, din care copiii adună vara cochilii de melci.. Șjpt specii .care trăiesc în număr mic, doar aici și în apele mediteraneene, fosile -vii din erg apuse. Fără șă le cungașcă istoria, copiii îpșirȘ melcii pe ață. Dar care este istoria miraculoasă a acestor ape subpămîntene ?Nu toți vulcanii se realizează. Din

în versuri latinești mi-își exprimararea în fața acestui miracol natura}, iar în 1798 savantul Paul Kitai- bel face primele analize ale apelor termale,
Miracolul apei 
și al perseverențeiPjscina descrisă la începutul a- cestpr rînduri permite spectaculoase băi în aer liber, chiar și la geruri

rezerva încă a-
la

Venerabilul lotus 
din era terțiaraImaginea băilor 1 Mai, aflatemică distanță de piscina cu apă termală, pare scoasă dintr-un manual de geologie. Cîmpia e străbătută de o fîșie de aburi care se lățește mult în dreptul lacului termal natural. Este un peisaj mirific, de început de lume, o mică oază subtropicală, răsărită surprinzător la nord de paralela 45. în apele lacului trăiește lotusul, floarea de vis și taină a faraonilor. Nymphaea lotus varietas thermaliș este rudă bună cu floarea de pe malul Nilului. După îndelungate cercetări s-a ajuns la concluzia că ne aflăm în fața unei relicve terțiare. Vitalitatea ei, regenerarea de-a lungul a mii și mii de generații, se explică prin microclimatul subțropical creat de apele

lipsă de vitalitate unii dintre ei ră- mîn anonimi, ascensiunea lor se oprește în scoarța terestră, în care își' înfig neputincioși pumnalele de lavă fierbinte.Se pare că aceasta este explicația acelui itinerar termic care pornește de la Herculane, ajunge la Timișoara, Arad, trece pe Îîngă Sa- lonta, suind dincolo de Oradea. Apele subterane sînt încălzite de „termocentrale" naturale și urcă spre lumină, împlinind astfel postum visul geologic al vulcanilor ratați. Vîrsta acestor izbînzi ? Peste un mjlion de ani!A venit omul. Vestigii din epoca neolitică, ceramică și cuptoare de incinerare de origină dacă, monede romane s-pu descoperit în zona sau în împrejurimile băilor. Prima atestare scrisă datează din 1221. Numele băilor era format din cuvintele cald și bun, deci efectul tămăduitor al apelor devenise de mult cunoscut. în secolul XV, Ianus Pannonius

CRITICA
„Am îndrăgit activita

tea de corespondent vo
luntar cu mulți ani în 
urmă și n-aș prea s-o pă
răsesc. Dar îmi este tot 
mai greu să scriu, pentru 
că unii tovarăși cu munci 
de răspundere din secție, 
îndeosebi maistrul Mihai 
Zăvoianu, încearcă pe toa
te căile să mă împiedice și să se răzbune. In gnul 
1963, am scris la ziar des
pre slaba organizare a 
muncii în atelierul de tra
tament termic. Răsplata a 
fost promptă: maistrul 
m-a mițțfțț imeciiat în a- 
țelierul automate, unde 
se execută lucrări ce nu 
necesită calificare prea 
înaltă. Deși a luat această 
măsură pentru a mă inti
mida, eu am continuat să 
scriu. Anul trecut, în luna 
august, am fost adus îna
poi în atelierul de trata
ment termic, deoarece era 
nevoie de termiști califi
cați. Dar la sosirea în ate
lier, .' ”,
m-a luat de-o parte 
m-a 
cumva, să critici la ziar, 
că iar o pățești". Eu 
mi-am văzut însă de trea
bă. La 4 noiembrie, într-o 
consfătuire cu cititorii 
ziarului de uzină, maistrul 
a căutat să mă discredite
ze în fața muncitorilor, 
descriindu-mă ca pe un 
om colțos și incompetent, 
în uzină sînt și alți tova
răși care nu se împacă 
cu critipa. în această at
mosferă cu totul nepriel
nică, eu nu-mi pot desfă-

maistrul Zăvoianu
și 

avertizat: „Să nu

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)• 19,15 — Pentru tineretul școlar Pagini de istorie e 20,00 — Pentru noi, femeile O 20,45 — Momente din istoria cinematografiei : filmul Zero la purtare o 22,00 — Recitalul pianistei Regina Smendzianka (Polonia) ® 22,25 — Jurnalul televiziunii (II) și Buletin meteorologic.
CINEMATOGRAFE

UNIC?
șura normal nici munca 
profesională și nici pe cea 
de corespondent volun
tar".Scrisoarea a fost trimisă redacției de corespondentul voluntar Mihai Gentimir, de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad.în cursul discuțiilor purtate cu tovarășii Aurel Țolescu, secretar al comitetului orășenesc de partid, Costică Nicolae, secretarul comitetului de partid al fabricii, Gheor- ghe Roșea, secretarul organizației de bază din a- telier, Iordache Codreanu, redactorul-șef al ziarului de uzină, precum și cu cîțiva muncitori, a reieșit că, intr-adevăr, maistrul Zăvoianu nu admite să fie criticat, abuzează de funcția sa pentru a se răfui cu

cei care îndrăznesc să sesizeze lipsurile. Simte chiar o anumită satisfacție în a-J pune pe cel ce critică în situații dificile. De multe ori îi dă lui Mihai Gentimir să execute lucrări peste sarcinile o- bișnuițe. Disciplinat, acesta se apucă de treabă, dar nu poate face totul în timpul cerut de maistru. Atunci acesta intervine. „Să scrii la ziare știi, dar să muncești nu !“ La consfătuirea cu cititorii, organizată de ziarul de uzinăi-a reproșat lui Gentimir că a scriș despre calitatea oțelurilor, deși el, simplu muncitor, nu are competența necesară. înainte de a scrie la „Scînteia", corespondentul se sfătuise cu ingineri care cunoșteau bine calitatea necorespunzătoare a unor oțeluri. Scrisoarea sa a fost trimisă de ziar Ministerului Industriei Metalurgice care, în răspunsul său, arată că sesizarea a fost întemeiată și că s-au luat măsurile corespunzătoare. Prin urmare, în loc să vadă în sesizarea lui Gentimir un ajutor prețios în rezolvarea unei .probleme importante de producție și să-1 felicite pentru acțiunea sa, maistrul îl acuză, nejustificat și cu răutate, de incompetență. Este evidentă încercarea de discreditare, despre care vorbea corespondentul, de intimidare. De altfel, ar putea fi relatate și alte fapte care arată că maistrul Zăvoianu urît cu oamenii, cultă propunerile geștiile lor.Era de datoria copiite- tului de partid al uzinei

„Rulmentul", maistrul

se poartă nu as- și su-

să combată de multă vreme purtarea maistrului Zăvoianu și a altora ca el. Dar acest lucru nu s-a făcut deși, dtșpă cum declară tov. secretar, „maistrul Zăvoianq e pătimaș și acționează orbește". Nu s-a făcut datorită raționamentului greșit de a nu supăra unele cadre cu munci de răspundere certate cu spiritul autocritic.Așa se explică de ce nici ziarul uzinei nu este îndrurpat să combată lipsurile existente în întreprindere. în loc să folosească organul său de presă ca pe unul din inr strumentele de educare comunistă, de înlăturare a lipsurilor, unii tovarăși din comitetul de partid au sfătuit chiar pe redactorul-șef să uzeze mgi pp- țin de critică.Surprinde faptul că Comițetpl orășenesc de parțid Bîrlad, căruia i ș-a trimis ■ sesizarea corespondentului voluntar, nu a tras concluziile cuvenite. Din răspunsul trimis redacției, bogat în amănunte privind aspecte ale înăbușirii criticii, nu rer zultă că s-ar fi întreprins ceva pentru a combate , această practică, pentru crearea unei atmosfere prielnice desfășurării criticii și autocriticii.A lua poziție hotărîtă. combativă împotriva celor care resping critica sau încearcă să persecute pe cei care lipsurile, a apăra oamenilor muncii adresa este o lor și Parțid-

de —30 de grade, dar are un pronunțat caracter de a- grement. Tratamentele se fac în bazine acoperite, băilor termale li se adaugă împachetări cp nămol cald, dușuri subacvale, raze ultrascurte și ultraviolete etc.Există aci și o secție de gimnastică subacvatică în care se fac dușuri mecanice cu o presiune de 3 atm„ recomandate pentru mai buna circulație a sîngelui și pentru slăbirea în greutate. O experiență recentă a dovedit că un om obez care a urmat 10 ședințe de gimnastică subacvatică a slăbit cu 6 kg. In plus, există și o secție de helioterapie, care ajută la vindecarea bqlilor reumatice și la îmbunătățirea funcționării aparatului circulator.F. V., tăbăcar pensionar din Agnita, suferă de o formă gravă de reumatism. „Mergeam cocîrjaț, spune el. Cum am venit aici, mintem am fost mai bine".Ana Dogaru, soră de fizioterapie, lucrează de 15 ani la băile Victoria.— Munca noastră este foarte grea — declară ea. Uneori trebuie să luptăm nu numai cu boala, ci și cu disperarea. Am avut un pacient dip Turda cu umerii blocați de reumatism. Infirmițatea îi sădise în suflet neîncrederea, îl apăsau gînduri negre- A venit de mai multe ori la băi și tratamentul și-a arătat roadele. A redevenit un om sănătos și trupește și sufletește.— Gh. R, din Arad — își amintește sora Maria Rădut, a sosit la noi cu sechele de poliomielită, imobilizat la pat cu atrofii mușchiulare generalizate. Astăzi merge normal, muncește, a devenit un om util cietătih— Cum se explică asemenea însănătoșiri miraculoase ? l-am trebat pe tov. Florea Atanasiu, medic primar la băile Victoria.— Miraculoasă s-ar put-ea numi doar perseverenta unor bolnavi aparent incurabili. Tratamentul medical, efectul terapeutic al apelor nu .au însă nimic miraculos. Sînt ape termale slab mineralizate și ușor radioactive. Cantitatea de săruri e ceva mai mică de un gram la litru, iar radioactivitatea nu depășește 0,39 milimicro Curie.— Ce noutăți aduce anul 1966 ?— Va fi dat în funcțiune un nou pavilion cp 80 de paturi.E păcat însă că băile Victoria nu dispun încă de o monografie, o carte, sau măcar o broșură de popularizare cu un text de ținută literară și științifică, cu ilustrații care să prezinte marea originalitate a acestui fenomen natural, valparea curativă a apelor și tratamentelor.Roalp că mai mplță preocupare și imaginație cheltuite în acest scop ar lărgi numărul „beneficiarilor" izvorului de sănătate și recreere de lingă Oradea, Oricuifli larga popularizare și valorificarea acestor locuri unice în tara noastră merită efort pe măsura frumuseții lor.

SO-

în-

Pnul DIACONESCU

0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Patria 10; 12,15; 14,15;’ 16,30- 18,45; 21. Gloria (completare Meciul de fotbal România—Portugalia) — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
0 TREI SURORI — cinemascop : Republica — 9,15; 11,30; 14; 16,15;18,45; 21.
0 ÎNGERUL ALBASTRU : Cinemateca— 10; 12; 14.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15» 18,30; 20,45.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Giulești (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965) — 16; 18,15; 20,30, Tomis (completare Surorile Press) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 TRAGEȚI IN STANISLAS I : București — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21. Excelsior — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45. Feroviar — 9,30; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ultimul cinematograf, completarea Raliul Dunării).
0 ULTIMUL MILIARDAR : Capitol (completare Raliyl Dunării) —, 9.30 ; 11,4-5;' 14; 16,3.0; 18,45; 21.
0 FȚMEIA IN HALAT ; Festival — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Grivița —'10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. Melodia — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 SAȘA : Victoria — 10; 12; 14; 16,15; 18,30 20,30. Flamura — 9,15; 11,30» 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele .completarea Meciul de fotbal România—• Portugalia).
0 DUMINICĂ LA NEW YORK : Central — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
O AMINTIRI DIN COPILĂRIE: Lumina (completare Plante acvatice) —■ 10; '12; 14; 16; 18,15; 20,3.0. Moșilor (completare Pionieria nr. 6/1965) — 15; 17; 19; 21. Ljra (completare Păpușarii) — 15; 17; J9; 21.
0 TATĂL SOLDATULUI : Union (completare De Ia pescari adunate) — 14,15; 16,30; 18,45; 21. Miorița (completare Meciul de fotbal România — Portugalia) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Modern (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.e UNCHIUL MEU : Doina (completare Ceramica din Oboga) — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.O A ÎNCEPUT CU O LUPĂ — CĂDERE LIBERĂ — MARINARII SOVIETICI In danemarca — pucul— O GRĂDINĂ A ARTEI : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.ft CAMERA ALBĂ : Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele completarea Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965).
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Dacia — 9,30—14 încontinuare ; 16,15; 18,30; 20,45 (completare Două creioane).
0 CREDEȚI-MÂ, OAMENI I : Buzești— 15; 17,30; 20?
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB :(completare Plante acvatice) 16; 18; 20. Cotroceni (completare La carnaval) - 15; 17; 19; 21.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Bucegi— 9,15: 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30. Drumul Sării — 11; 15,30; 17,45; 20. 
0 1N COMPANIA LUI MAX LINDER: Unirea (completare Cei mai puternici din Europa) — 16; 18,15; 20,30. Popular (completare Două creioane) — 10,30; 16; 18,15; 20,30'.
0 FATA LUI BUBE : Flacăra — 15,30; 17,45; 20. Viitorul - 15,30; 18; “ 
0 COPII ÎNDRĂZNEȚI : Vitan pletare Creionul pierdut) — 16; 18,15; 20,3Q
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN- ȚA CRUZ — cinemascop : Munca (completare Cumpărătura) — 10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.® OZVMEIVI ȘI DRAPELE — cinema- scop (ambple serii) : Arta — 10; 16,45; 20. Vpîga '- 10; 13,1Ș;’ 16,30; 19,45. ® BOCCELUȚA : Crîngași (completare Univerșuri picturale) — 10,30; 16; 18; 20.® DINCOLO DE BARIERĂ : Colenti- na (completare Ițitilnire cu frumosul) (5,30; 17,45; 20. Prpgresul' (completare Nimic despre Arhimede) — 15; 17; 19; 21.0 Â FOST 0 DATĂ LIN MOȘ ȘI O BABĂ : Rahova - 16; 18,15; 20,30. 
0 COLINA': Pacea — 16; 18,15; 20,30*

Cosmos

CUM VA FI VREMEA

20,30.(com-

presei in datorie a organizațiilor
sesizează dreptul de a se scris, organe- de

Șt. DINICA

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 ianuarie. în țară : După o încălzire trecătoare, vremea se răcește din nou, începind din nordul țării. Cerul va fi variabil, mai Hlțllt acoperit. Vor cădea ninsori locale, mai frecvente în sudul și estul țării. Vintul va sufla potrivit cu unele intensificări temporare în sectorul nordic. Temperatura în scădere. Minimele vqr fi cgprinșe între minus 12 gradp si minus 2 grade, local mai ridicate, iar maximele între minus 8 grade, și 2 grade. Ceață locală. în București : Vreme în curs de răcire ușoară și treptată. Cerul mai mult acoperit. Va ninge temporar. Vint potrivit cu intensificări temporare din sectorul nord-est. Temperatura în scădere.
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INDICATORI CARE NE PERMIT
SĂ ANALIZĂM ÎN MOD ȘTIINȚIFIC

Nucleele de analiză
economică incompetența

EFICIENȚA UTILIZĂRII FONDURILOR FIXE din întreprinderi economică J
Dezvoltarea economiei naționale, în ritmul și proporțiile prevăzute de Directivele Congresului al IX-lea al partidului, accentuează necesitatea de a se acorda cea mai mare atenție ridicării eficienței întregii activități economice O latură esențială a acestui proces constă în obținerea de maximum de rezultate economice în folosirea fondurilor tixe existente în economie și a celor care vor fi puse în funcțiune în anii cincinalului în legătură cu unele probleme care se ridică în acest domeniu, redactorul nostru Petre Nedelcu a avut o convorbire cu tov. IULIAN VĂCĂREL, 

adjunct al ministrului finanțelor

Semnificația rapor-
tulul dintre creșterea
volumului fondurilor

primele 9 luni ale anului trecut, beneficiul realizat reprezintă numai o treime din cel prevăzut în proiectul aprobat. într-o situație similară se găsesc și cariera de calcar Valea Do- manului de la Combinatul siderurgic Reșița, secția de cărămidă dialit a Fabricii de cărămizi Bîrcea, Fabrica de armături neferoase și echipament metalic București.Se înțelege, acumulările bănești realizate nu sînt numai rezultatul utilizării eficiente a potențialului tehnic al întreprinderilor. Important este nu numai cu ce utilaje se produce, dar și cu ce cheltuieli de muncă și de materiale. Iată de ce este absolut necesar ca unitățile economice să aibă permanent în vedere nu

acumulări 
la 1 000 de 
circulante 
va da o

numai eficienta fondurilor fixe, dar și cea a tuturor fondurilor de producție și de circulație utilizate. în acest caz, indicatorul 
bănești ce revin 
Iei fonduri fixe, 
și de circulație
imagine și mai completă a 
modului în care sînt folo
site fondurile materiale și 
bănești încredințate între
prinderilor.Acești indicatori, la care m-am referit, au o mare importanță practică, îndeosebi în aprecierea eficienței activității economice a întreprinderilor, în efectuarea unui control profund, riguros, multilateral și în urmărirea rezultatelor obținute nu numai în realizarea unei producții sporite, dar și mai ieftine și de mai bună calitate.

fixe și a producției I

Cum se asigură efi
ciența maximă a fon-

In perioada 1960—1965, volumul pro
ducției globale industriale a sporit de 
2,24 de ori, iar volumul fondurilor fixe 
din industrie de 1,7 ori. Vă rugăm să ex
plicați ce a determinat ritmul mai rapid 
de creștere a producției industriale ?

Creșterea mai rapidă, în 
perioada 1960—1965, a pro
ducției globale industriale 
decît a volumului fondurilor 
fixe productive exprimă una 
din laturile activității eco
nomice ce caracterizează ri
dicarea eficienței folosirii 
fondurilor fixe în industria 
noastră. Privit în ansamblu, acesta constituie un fenomen pozitiv. In 1965, în industria republicană, de la fiecare mie de lei investită în construcții industriale, mașini de forță, utilaje, instalații de lucru și de transmisie și alte fonduri fixe s-a obținut o producție globală, în prețuri comparabile, cu circa 37 la sută mai mare decît în 1959. Este necesar să precizăm că spo
rirea de la an la an a fondu
rilor fixe în industrie n-a 
fost numai un proces can
titativ, ci și unul calitativ: de modernizare a echipamentului industrial, de mecanizare a muncii, de automatizare a producției — într-un cuvînt, de creștere a gradului de înzestrare tehnică a forței de muncă.

Corelația dintre creșterea 
fondurilor fixe și aceea a 
producției globale indus
triale ce s-a asigurat în ul
timii ani este, în același 
timp, rezultatul modului

de repartiție a fondurilor 
fixe pe ramuri ale industriei. Un rol esențial în a- cest sens l-a avut concentrarea mijloacelor materiale și bănești spre construirea de mari obiective cu caracter productiv, avînd un nivel tehnic ridicat, în ramuri hotărî- toare pentru progresul întregii economii, pentru înzestrarea ei cu tehnica modernă : energia electrică, siderurgia, construcția de mașini, chimia. Concomitent, a avut loc și o modificare a structurii fondurilor fixe : a sporit ponderea 
mașinilor, agregatelor, in
stalațiilor de lucru și de 
transmisie în totalul fondu
rilor fixe și a scăzut pon
derea clădirilor și construc
țiilor speciale, ceea ce a influențat pozitiv randamentul fondurilor fixe. Așadar, ritmul mai rapid de creștere a producției industriale este rezultatul unui proces complex, care reflectă politica neabătută a partidului nostru de industrializare socialistă, preocuparea sa constantă pentru introducerea progresului tehnic, precum și grija pentru folosirea mai deplină a capacităților de producție existente.

durilor fixe vechi și
noi?

In cincinal va continua în ritm susținut 
înzestrarea ramurilor economiei cu mij
loace tehnice moderne, se vor construi 
sute de întreprinderi și secții noi. Firește, 
în aceste condiții, creșterea eficienței 
economice a fondurilor fixe capătă o în
semnătate deosebită. Care sînt, după pă
rerea dv., căile principale pentru atinge
rea acestui obiectiv ?

Ce indică acumula
rile bănești obținute
la 1000 lei fonduri

Creșterea eficienței economice se pune cu acuitate atît în cazul fondurilor fixe existente, cît și în ce privește noile fonduri fixe care vor fi puse în funcțiune în cincinal. Mai întîi, aș vrea să mă refer la noile capacități După cum s-a subliniat la Congresul partidului, pentru ridicarea 
eficienței fiecărui obiect 
de investiție trebuie anali
zate în prealabil cu temei
nicie și spirit de răspunde
re utilitatea și oportunita
tea construcției, soluțiile 
tehnice propuse, costurile 
prevăzute. Cu alte cuvinte, eficiența fondurilor fixe se hotărăște. în mare măsură, încă din faza de proiectare.Ar fi greșit să limităm problema numai la această latură, desigur foarte importantă. Se știe prea bine ce rol însemnat are factorul timp în ridicarea eficienței economice a investițiilor. Chiar prin planul pe 1966, eforturile sînt concentrate spre realizarea în termen scurt a acelor investiții care contribuie în cea mai mare măsură la dezvoltarea economiei naționale. în aceste condiții, 
respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a noi
lor obiective și realizarea 
în cel mai scurt timp a in-

de producție.al IX-lea al

dicatorilor tehnico-econo- 
mici prevăzuți în documen
tația aprobată constituie sarcini esențiale pentru toți factorii care concură la activitatea de investiții, pentru toate ministerele și colectivele de conducere ale noilor întreprinderi.în mod deosebit aș vrea să subliniez marea răspundere ce revine furnizorilor de utilaje și instalații tehnologice. Nu trebuie pierdut nici o clipă din vedere că de nivelul tehnic și calitativ al acestora depinde, în mare măsură, eficiența economică a utilizării fondurilor fixe care vor intra în exploatare în diferite ramuri industriale. Este necesar să se evite situații ca aceea care s-a creat la hidrocentrala Racova de pe Bistrița, unde chiar în timpul probelor s-au constatat defecțiuni de fabricație la unul din hidroagregatele livrate de Uzina constructoare de mașini din Reșița.îndeplinirea acestor cerințe este absolut necesară dacă ținem seama că de la 
noile instalații urmează să 
se realizeze în acest an a- 
proape jumătate din sporul 
de producție față de 1965. Orice întîrziere în darea în exploatare a uneia sau alteia dintre noile capacități de producție lip-

sește economia de anumite produse necesare și acumulări bănești planificate, iar uneori și de fondurile valutare aferente acestora stabilite prin, plan. Concludent în acest senă este cazul fabricilor de celofibră și rețele cord de la Combinatul de fibre artificiale Brăila, unde datorită amî- nărilor repetate a termenelor de punere în funcțiune s-a pierdut o producție marfă de zeci de milioane de Iei.Se desprinde, totodată, 
necesitatea de a se înlătura 
definitiv cazurile de achi
ziționare fără discernămînt a utilajelor, care apoi stau nefolosite, deoarece înainte de a fi procurate nu s-au studiat temeinic utilitatea și eficacitatea acestora. La Uzina de produse sodice Ocna Mureș, de pildă, o in- stalație-funicular construită în 1962 nu este utilizată nici în prezent. Cauza : transportul calcarului cu această instalație ar fi fost mai costisitor decît cel feroviar.Tot atît de important este să se asigure creșterea în continuare a eficientei fondurilor fixe existente. în acest sens, se impune ca întreprinderile să analizeze cu deosebită grijă situația fondurilor fixe aflate în rezervă sau în conservare și să mențină în această stare, cu aprobarea forurilor de resort, numai pe cele strict necesare, în strînsă concordanță cu sarcinile de plan. Redistribui
rea operativă a mașinilor, 
agregatelor și utilajelor, 
care devin disponibile în 
unele întreprinderi, con
tribuie la creșterea pon
derii fondurilor fixe în 
funcțiune în totalul fondu
rilor din economia națio
nală, Ia realizarea unei pro
ducții sporite cu capacită
țile existente.Folosirea integrală, în condiții superioare de eficiență, a fondurilor fixe este nemijlocit legată și de îmbunătățirea producției, 
producției 
tă ca un 
ea trebuie 
daptată la
prin dotarea întreprinderi
lor cu mijloace tehnice. Organizarea modernă a producției presupune, înainte de toate, amplasarea rațională a mașinilor și u- tilajelor în fluxul tehnologic. Tocmai pe această cale, la întreprinderea „Electroa- parataj" din București, cu aceleași mașini și aceiași oameni, în sectorul de prelucrări mecanice s-a realizat anul trecut un spor de producție de 12 la sută. Ea presupune, totodată, o pregătire judicioasă și o ritmicitate perfectă a producției, folosirea cît mai completă a timpului normat de funcționare a fondurilor fixe, efectuarea la timp și în bune condiții a reparațiilor curente riodice, tehnice rile.

trebuie extinse se acoperă

fixe?

organizării
Organizarea 

trebuie privi- 
proces dinamic ; 
să fie mereu a- 
condițiile create

ori a reviziilor pe- întărirea asistenței în toate schimbu-

I
După părerea dv., indicatorul produc

ție globală la 1 OOO de lei fonduri fixe 
dă o imagine edificatoare despre efi
ciența economică a utilizării acestor fon
duri ?Evident, raportul dintre valoarea producției obținute și a fondurilor fixe este un indicator important al eficienței folosirii acestora, dar nu singurul. Pentru a avea o imagine mai clară despre modul în care sînt gospodărite fon- (furiie fixe este necesar să se analizeze utilizarea a- cestor fonduri și prin prisma rezultatelor financiare obținute perioadă, 

indicatorul 
nești la 
fonduri 1 
mai bine gradul de u- 
tilizare a capacităților de 
producție, raportul dintre 
producția marfă vîndută și 
încasată și cea fabricată, 
nivelul prețului de cost, 
precum și mărimea bene
ficiului și impozitului pe 
circulația mărfurilor afe
rente producției realizate.O analiză a evoluției indicatorului amintit arată că, în unele întreprinderi sau secții noi, rezultatele e- conomice-financiare nu sînt pe măsura eforturilor fă-

într-o anumită în acest sens, 
I acumulări bă- 

1 000 de lei 
fixe oglindește

cute de stat pentru echiparea industrială a acestora. 
Omisiunile Ia proiectare, 
neexecutarea tuturor lucră
rilor prevăzute în docu
mentația tehnică, apariția 
unor defecțiuni în functio
narea utilajelor și instala
țiilor, în organizarea și 
desfășurarea procesului de 
producție, neasigurarea 
desfacerii produselor sînt 
cele mai frecvente cauze 
care duc la nerealizarea la 
termen a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați 
și, deci, a eficientei econo
mice avute în vedere la a- 
probarea investiției. Un asemenea caz este cel al instalației de metanol, etapa a Il-a, de la Combinatul chimic Victoria, unde, de la 30 iunie 1964 — data punerii în funcțiune — și pînă la 30 septembrie 1965, s-au înregistrat o serie de întreruperi determinate de defecțiuni mecanice și tehnologice, datorită cărora planul de producție a fost îndeplinit doar în proporție de 72,3 la sută, iar prețul de cost a fost depășit. Pe

Neîndoielnic, în domeniul investițiilor, documentele prezentate la deschiderea finanțării, la creditare și decontare trebuie să fie complete, bine fundamentate din punct de vedere tehnic și economic. Dar aceasta nu înseamnă ca beneficiarii de investiții să fie ne- voiți să întocmească fel de fel de formalități inutile. Dimpotrivă. Iată de ce con
sider necesar să se perfec
ționeze anumite normative 
financiare privind investi
țiile.Despre ce este vorba ? Unii beneficiari de investiții nu pot deconta operativ valoarea lucrărilor executate peste prevederile dintr-o lună sau trimestru, fiindcă șantierele „și-au permis" să lucreze mai repede, să devanseze graficele. Dacă ei insistă în a încasa contravaloarea acestor lucrări, trebuie să prezinte o declarație din care să reiasă că și celelalte șantiere, apar- ținînd aceleiași întreprinderi de construcții-montaj, și-au îndeplinit planul. Deseori, nu se poate obține o asemenea declarație. Și pentru a deconta totuși lucrările efectuate în avans față de graficele lunare sau trimestriale, beneficiarii și șantierele de construcții- montaj sînt obligați să recurgă la împrumuturi re-

In peste 25 de întreprinderi din industria ușoară funcționează compartimente specializate de analiză tehnico-economică. Sarcina lor principală este de a scoate la iveală posibilitățile și rezervele existente în vederea ridicării eficienței activității economice. Pe baza analizării complexe a activității unui sector de producție sau a unui produs, aceste nuclee cercetează, printre altele, volumul cheltuielilor propunînd măsuri concrete de reducere a prețului de cost, bilității. In unități ca „Filatura Românească de Bumbac" și întreprinderea textilă „Dacia" din București, Uzinele de pielărie și încălțăminte din Cluj, ca să dăm cîteva exemple, grupele de analiză se bucură de o deosebită atenție din partea conducerilor tehnico-administrative. Dacă la început aceste compartimente și-au desfășurat activitatea pe baza unor teme date de direcțiile generale industriale, treptat ele au abordat și alte probleme ale producției. Astfel, s-au studiat sub aspect economic eficiența amestecurilor de bumbac, modul de încărcare a capacităților de producție, rentabilitatea unor produse sau modele noi. La Uzinele de pielărie și încălțăminte din Cluj, pe baza studiilor privind eficiența economică a încălțămintei pentru co- folosirea de materii

materiale și bănești,de creștere a renta-

i»
ED3pii, s-au preconizat prime de calitate mai bună, aplicarea de măsuri în vederea reducerii cheltuielilor de manoperă. Rezultatele sînt evidente : anual se obține o economie suplimentară la prețul de cost de aproape. 500 000 lei.Este de remarcat faptul că compartimentele amintite își duc munca sub îndrumarea directorului întreprinderii, fiind nucleul de analiză economică cel mai calificat din unitățile respective. Studiile lor, întocmite prin a- tragerea specialiștilor din secții, sînt supuse dezbaterii colectivului de conducere lărgit al întreprinderii ; soluțiile propuse, îmbunătățite pe baza propunerilor făcute de par- ticipanții la dezbatere, se aplică apoi în producție. Aceasta oferă certitudinea că măsurile preconizate vor avea eficiența urmărită, la realizarea lor adueîndu-și contribuția întregul colectiv al întreprinderii.Aceste nuclee și-au lărgit permanent sfera de analiză, efectuînd chiar studii comparative în întreprinderi care produc mărfuri similare sau sînt dotate cu aceleași utilaje. O asemenea analiză comparativă, la care au participat economiști și ingineri, s-,a iăcut de curînd în trei unități industriale : uzinele textile „30 Decembrie"-Arad, întreprinderea „Textila'-Pitești și întreprinderea textilă din Galați. In urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia că la întreprinderea textilă din Galați se poate mări zona de deservire a muncitoarelor încărcătoare de la 12 la 20 războaie automate. Aceasta va a- •vea efecte pozitive asupra productivității muncii. La întreprinderile din Pitești și Arad s-au luat măsuri pentru creșterea cu 10 ture pe minut a vitezei de lucru la războaiele automate. Pe această bază, în cele două unități textile, se va obține anual, cu aceleași utilaje, o producție suplimentară de țesături în valoare de 3,6 milioane lei.Intrucît aceste compartimente s-au dovedit a fi utile în ridicarea nivelului activității economice a întreprinderilor, consider că ar fi bine să se examineze posibilitățile înființării lor și , în întreprinderi din alte ramuri industriale.

Paraschiv BAȘTUREA 
director adjunct 
în Ministerul Industriei Ușoare

cu necinsteaIn marea majoritate a u- fiind cu totul necorespun- nităților economice controlate de filiala Tg. Jiu a Băncii Naționale, se întocmesc evidențe și dări de seamă clare, fără incertitudini, care reliefează just realitatea, nu acoperă neajunsurile. Sînt însă conduceri de întreprinderi care cred că rezultatele în îndeplinirea planului se pot rotunji „din condei", as- cunzînd premeditat adevărata stare a lucrurilor. Pare de necrezut, dar așa au procedat anul trecut conducerile întreprinderilor forestiere din Tg. Jiu și Baia de Aramă.Cum s-au petrecut faptele ? Ambele conduceri tehnico-administrative au prezentat la ghișeele filialei noastre acte care nu reflectă adevărul despre stadiul îndeplinirii indicatorilor de plan pe primele trei trimestre din anul 1965. Astfel, conducerea I. F. Tg. Jiu a raportat realizarea producției globale în proporție de 100 la sută, iar cea de la Baia de Aramă — în proporție de 100,1 la sută. In realitate, situația era cu totul alta. După 9 luni, la u- nitatea din Tg. Jiu nivelul real al îndeplinirii producției globale era de 91,8 la sută, iar la unitatea din Baia de Aramă de 94 la sută. In tot acest răstimp, cele două întreprinderi au rămas datoare beneficiarilor cu însemnate cantități de material lemnos.Nu se poate spune că cele două unități nu au avut condiții pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Orice încercare de a justifica neajunsurile nu poate sta în picioare. Din controalele făcute de organele filialei noastre s-a desprins că rezerve și posibilități au existat. Au lipsit însă spiritul gospodăresc, priceperea și perseverența pentru punerea lor în valoare. La I. F. Tg. Jiu, în trimestrul III al anului trecut, din cele 23 funiculare existente au funcționat numai 8. Cauza : întreținerea necorespunzătoare a motoarelor, neasigurarea numărului de funiculariști necesari. O situație asemănătoare s-a constatat și la I. F. Baia de Aramă.Produsele livrate de cele două întreprinderi nu au fost totdeauna de bună calitate. S-au trimis beneficiarilor bușteni de gater cu crăpături la capete și putregai. Lipsă de răspundere au dovedit conducerile celor două unități și față de gospodărirea masei lemnoase. Deplasîndu-se la fata locului, inspectori ai filialei noastre au descoperit stocuri de material lemnos degradat, netransportat la depozitele finale, cu o vechime de peste 2—3 ani de zile și care, din păcate, a trebuit să fie exclus de la creditare,

Există reglementări financiare învechite
care stânjenesc activitatea de investiții

SĂ LE SCHIMBĂM !
stante, purtătoare de do- bînzi penalizatoare, care grevează costul construcției.Nu am redat decît un singur caz, dar asemenea a- nomalii mai există. Iată, de pildă, instrucțiunea 3 din 1964 a Băncii de Investiții, cu privire la stornările în roșu, care principiilor contabilității dublă. La tocheate și și instrucțiunile 1964 și 1/45 din 1965. re este izvorul acestor nomalii ? Metodologia vigoare privind finanțarea, creditarea și decontarea investițiilor a fost elaborată în 1949—1950, adică în primii ani de la înființarea Băncii de Investiții. De a-

po- 
u- 

ca- 
niai 
ale

tă numai sub aspectul ela
borării unor instrucțiuni u- 
nitaro, ci și din punctul de 
vedere al reducerii numă
rului documentelor ce se 
întocmesc de întreprinderi

contravine de bază ale în fel degreoaie 1/38
partidă întor- 

sînt din Ca- 
a- 
în

tunci au apărut multe noi reglementări, unele incomplete, altele care se contrazic. Iată de ce consider o- portun să se analizeze 
sibilitatea întocmirii 
nei noi metodologii, 
re să reflecte cît 
bine cerințele actuale
activității de investiții, să 
contribuie la simplifica
rea finanțării, creditării și 
decontării lucrărilor. De a- semenea, se simte nevoia unui nou manual de evidență contabilă a Băncii de Investiții, deoarece cel elaborat în 1956 nu mai poate fi util aparatului băncii, e- levilor școlilor financiare, studenților Institutului de științe economice.Socotesc că problema 
perfecționării normativelor 
financiare nu trebuie privi-

OPINII
șl de unitățile bancare ope
rative. Cred că s-ar putea renunța fără nici o urmare la întocmirea de către unitățile bancare operative și remiterea către centrala Băncii de Investiții a unor situații statistice prevăzute în scadența- rul Băncii de Investiții, care reclamă un volum important de muncă. La fel, s-ar putea renunța la întocmirea

de către întreprinderi a situației recalculării și regularizării amortizării aferente producției-marfă vîndută și încasată, la Banca de odată, s-ar ra numărul vind împrumuturile speciale în număr de opt, evidența lor puțind fi ținută pe baza notelor contabile de acordare a împrumuturilor. în sfîrșit, s-ar mai putea renunța la încadrarea listelor de utilaje, cu ocazia decontării acestora, prin desființarea așa-zisului răboj. Decontarea s-ar face în limita plafonului admis la finanțare pe structuri de plan : utilaje independente, utilaje cu montaj. Controlul încadrării în documentația legală aprobată s-ar exer-

ce se depune Investiții. Tot- putea micșo- conturilor pri-
cita de inspectorii băncii a- tunci cînd verifică activitatea beneficiarilor de investiții.Desigur, este nevoie de mai multă fermitate în soluționarea acestor probleme, de cercetarea atentă a fenomenelor și consecințelor economice generate de unele prevederi din instrucțiuni. In această pri
vință, un aport mai mare ar 
putea să dea comisiile de 
simplificări și raționalizări 
din centrala Băncii de In
vestiții și din unitățile ope
rative, consultînd într-o mai mare măsură peciari, proiectanți și structori.

Nicolae GRANCEA 
contabil șef
al Filialei oraș București 
a Băncii de Investiții

benefi- con-

zător calitativ. Ca urmare a imobilizării unor produse în stocuri supranormative și a neplătirii la timp a debitorilor, numai I. F. Tg. Jiu a avut anul trecut împrumuturi restante garantate de organul tutelar de peste 2 400 000 lei, pentru care a plătit dobînzi penalizatoare.Se desprinde clar că în cele două întreprinderi și-au făcut loc nenumărate neajunsuri în activitatea economică, proasta gospodărire. In loc să mobilizeze forțele colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri in găsirea soluțiilor pentru punerea în valoare a posibilităților existente, să a- nalizeze temeinic și multilateral cauzele deficientelor și să ceară sprijin forurilor de resort pentru înlăturarea lor grabnică, conducerile celor două unități au recurs la alte căi. Ele au falsificat realitatea.Care e substratul acestei atitudini de necinste ? In această privință nu există nici un echivoc. Conducerile întreprinderilor în cauză au căutat să inducă în eroare organele de stat, să se eschiveze de răspunderea ce o au pentru nerealizarea planului, să beneficieze pe această cale de a- numite drepturi bănești din fondurile statului. Și, din păcate, tentativa lor de a ascunde realitatea a reușit pînă la un anumit punct. Ele au. îmbrobodit și conducerea Direcției- regionale a economiei forestiere Oltenia, care, nici mai mult nici mai puțin, a recomandat Ministerului Economiei Forestiere să premieze suplimentar conducerea I. F. Baia de Aramă — redăm textual — „pentru activitatea deosebită în producție".Firește, e vorba de fapte cu totul inadmisibile. încercarea de a ieși basma curată prin înșelăciune, prin falsificarea adevărului despre stadiul îndeplinirii planului este cea mai gravă abatere a unui conducător de întreprindere. Dbnaturînd flagrant, cu seninătate, adevărata stare a lucrurilor, cei doi directori de întreprindere și-au dovedit în fapt incompetența în funcția de răspundere încredințată de stat. Banii pe care i-au primit ca premii au fost însușiți pe nedrept și pe căi nedemne de conducătorii respectivi de întreprindere. Dacă a- vem în vedere cum s-au petrecut faptele, ne întrebăm : ce deosebire este între conducătorii celor două unități industriale și cel care bagă mîna în banii statului comițînd fraude ?Credem că, în cazul de față, nu poate fi absolvită de răspundere nici conducerea Direcției regionale a economiei forestiere O!te-;. nia. Putem să ne dăm bine seama ce fel de verificări au făcut tovarășii de aici, de vreme ce au luat cu atîta ușurință drept bune rezultatele raportate. In loc să tragă la răspundere conducerea I.F. Baia de A- ramă pentru denaturarea cifrelor raportate, direcția amintită i-a diminuat planul producției globale oe luna octombrie. Motivarea este de-a dreptul stranie: pentru a pune de acord nerealizările cu prevederile planului. Consecințele u- nei asemenea practici reprobabile s-au perpetuat: oînă la sfîrșitul anului, ambele întreprinderi nu au realizat planul nici ducția globală și producția marfă.Am scris cele sus. întrucît orice care de a acoperi petența economică cinstea, orice denaturare a realității cînd este vorba de îndeplinirea planului constituie o problemă care ne privește pe toți și față de care nu putem rămîne pasivi. Iată de ce consider- necesar ca Ministerul Economiei Forestiere sa analizeze temeinic situația creată în cazul celor două întreprinderi, să tragă la răspundere conducerile lor și- conducerea D.R.E.F. Oltenia, să aplice neîntârziat măsurile care se impun..

la proniei lade mai încer- incom- cu ne

Gheorghe POPESCU 
director al Filialei Tg. Jîij 
a Băncii Naționale
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Ce 
solicită

stituit în acest sens un 
exemplu, o reușită a tele
viziunii, în altă ordine de 
idei, aș propune prezen
tarea succesivă a monu-

mentelor de artă și arhi
tectură din patrimoniul 
universal, prin filme și 
comentarii competente, in
structive".

Un mai larg orizont 
social-cetățenesc 
al programelor

I

specta
torii
tele-

b b naviziunii
noastre

Televiziunea ocupă un loc din ce în 66 mâi inipof- tant în viața noăsttă. Strîngîrid în jurul său; în fiecare seară de emisie, zeci și sute de mii de spectatori, micul ecran este un instrument de cunoaștere; menit să contribuie lă lărgirea orizontului politic și cultural al maselor. Interesul de care Se bucură televiziunea în rîndurile marelui public se reflectă șl în numeroase cerințe și sugestii ale spectatorilor. Redăm în ancheta de față unelfe opinii — făiă a epuiza> desigur, toate aspectele programelor destinate micului ecran.
O publicistică vizuală 
operativă, variată, 
consistentăParticipanții la anchetă au subliniat progresele televiziunii. Seria „Dialogurilor la distanță", diferite subiecte ale „Săptă- mînii" sau ale „Teleenci- clopediei", „Clubul tine- reții“s unele emisiuni pentru copii, precum și unele filme de televiziune au întrunit aprecieri pozitive. După părerea multor interlocutori, emisiuni
le lansate în vremea din 
urmă evidențiază preocu
pări rodnice ale studioului 
în direcția unul orizont te
matic mai întins, a abor
dării unei problematici ac
tuale de mai larg inte
res. Au fost citate, în acest sens, emisiunea de știință („întrebări la care s-a răspuns, întrebări lă care nu s-a răspuns încă"), de artă plastică („Trei tablouri pe săptă- mînă"), „Telecronica economică", emisiunile „Documente de piatră", „Memoria caselor", emisiunea pentru femei, cele teatrale și cinematografice precum și altele. Reușitele — punînd în lumină talentul, aptitudinile a numeroși reporteri, redactori, regizori, operatori, scenografi, tehnicieni ăi televiziunii — se dătoresc într-o măsură hotărî- toare și faptului că 
studioul se sprijină mai con
secvent pe colaborarea u- 
nor personalități de presti
giu din diferite domenii de 
activitate.După cum observa între alții tov. IULIAN CAZA-- CU, inginer-șef la Uzinele „Tractorul" din Brașov, 
„este demnă de rele
vat preocuparea televi
ziunii de a reflecta operativ 
ți variat actualitatea internă 
șt Internațională, de a con
semna „la zi’ evenimente 
ale vieții noastre politice, 
economice, culturale. Dar 
ceea ce se făce este încă 
nesatisfăcător — îndeosebi 
sub raport calitativ. Uneori 
modul de tratate a subiec
telor ignorează cerințe e- 
sențiale ale televiziunii : nu 
se recurge suficient lă ma
teriale ilustrative, la imagini 
filmate, abuzîndu-se in 
schimb de prezentări vorbi
te sau de interminabile 
monologurl tehniciste’. Interlocutorul, ca și alți telespectatori, a atras â- tenția că jurnalul televiziunii seamănă uneori prea mult ca factură cu jurnalele de actualități prezentate pe ecranele cinematografelor, deși televiziunea are posibilități mai mari și obligații mai mări de a Tefiecta actualitatea imediata, lă Zi. Prof. SILVIA ȘTEFĂNESCU

din Capitală a remarcat că „în telejurnal sînt incluse subiecte nesemnificative, de tipul celor pretins lirice cu privire la primă său a doua zăpadă, al instantaneelor din școli, cu copii care învață să citească etc. Ar trebui evitat și a- buzul de imagini tehnică, de schele și agregate ce copleșesc uneori subiectele telejurnalului, acordîndu-se în schimb mai multă atenție prezentării oamenilor, surprinși în momente semnificative ale vieții și muncii lor. Cred că și folosirea prea frecventă și insuficient de selectivă a interviurilor și declarațiilor (cafe și-ar găsi locul în alte rubrici) contravine caracterului informativ care ar trebui să definească telejurnalul".Studioul de televiziune âr trebui să analizeze Structura și modul de prezentare a emisiunilor pentru sate, deoarece — după cum semnalează mai mulți telespectatori, între care ing. ION TEȘU și PARÂSCHIV ÂTANA- SIE, activist de partid din Ploiești — aceste emisiuni se adresează u- nui public foarte numeros, cu cerințe multilaterale. S-a subliniat necesitatea ca, pe lîngă o atenție sporită pentru prezentarea mai vie, mai interesantă a problemelor specifice ale agriculturii, televiziunea să se ocupe mai pe larg de aspectele sociale și culturale actuale ale vieții satului, răs- punzînd preocupărilor spirituale ale diferitelor categorii de telespectatori din mediul sătesc.După cum ne-a spus ing. CORNEL DAROL- ȚI, de la Uzinele „Rulmentul" din Brașov: 
„dacă „Teleenciclbpedia" 
suscită în general intere
sul, faptul se dătOreș- 
te conținutului, varie
tății ei. Dar în Ce privește 
emisiunile iehrtice ți eco
nomice televiziunea n-a 
descoperit încă cel mal 
bun drum spre public. 
Mă refer nu numai la 
forma de prezentare, ade
seori greoăie, obositoare 
chiar pentru un specialist, 
ci (a însăți structura pro
gramelor de acest gen, care 
ar trebui să iasă din sfera 
specializării stricte, limitate, 
pentru a se adresa telespec
tatorilor Cu pregătiri foarte 
diferite. Prima emisiune 
de știință din ciclul „în
trebări la care s-a răs
puns, întrebări la care nu 
s-a tăspUlis încă" a con-

„În momentul de fată — arăta conf. ing. NICOLAE LUNCESCU. de la catedra dă electro- _ nică aplicată â Politehnicii din București — 
televiziunea ar trebui să 
se orienteze mai hotărît 
spre abordarea unor as
pecte importante, de larg 
interes, ale Vieții sociale. 
Organizarea unor dezbateri 
pe probleme de etică, de 
pildă, ar corespunde aces
tor cerințe și s-ar înca
dra actualei orientări a 
programelor. E drept, „Clu
bul tinereții" — unul din 
ciclurile izbutite ale televi
ziunii — Inițiază astfel de 
dezbateri, însă schema lor 
se cam repetă și uneori se 
fac simțite accente 
zatoare” sau o 
„spontaneitate” 
care le atenuează 
de convingere".Tov. ION POPESCU, rectificator la Uzina mecanică din Sinaia, ne-a declarat; „Triumful nou
lui, în luptă cu ru
tina, ar putea constitui — 
pornind de la cazuri reale 
— obiectul unor discuții 
pasionante și de o netăgă
duita eficacitate educati
vă. La fel, ar fi interesant 
și instructiv un ciclu con
sacrat comportării în so
cietate, respectării nor
melor de cdnviețuire so
cială".

„A fost izbutită emisiu
nea ,,Clubul tinereții" con
sacrată tinerilor actori de 
cinema — nă-a spus dr. NICOLAE CRISTEA, de la policlinica Ferentari din Capitală. De un mare inte
res mi s-a părut și aceeă 
referitoare lă tinerii care 
n-au promovat examenul 
de admitere în facultăți; 
această din urmă a demon
strat, cred, posibilitatea 
televiziunii de a pune în 
dezbatere probleme de 
etică, de viață, de Un as
cuțit interes actual. S-ar 
putea face multe în d- 
ceastă direcție. Cred Că 
astfel de dezbateri ar me
rita să figilreze mai frec
vent și în programul e- 
misiunii „Săptămîna" — 
al căfei spațiu este une
ori irosit cu subiecte de 
interes limitat". Inter
locutorul a sUgerăt, în 
continuare, realizarea u- 
nor dezbateri de idei pe 
teme de artă, menite să 
contribuie la orientarea 
marelui public în ce pri
vește înțelegerea unor fe-

„morali- 
anume 

regizată, 
puterea

veri-
mai presus de 

pe

din „Am 
enu-

nomene actuale ale crea
ției artistice.

„Așteptăm din partea 
televiziunii emisiuni în
drăznețe, inteligente, efi
ciente și chiar răscolitoa
re pe teme morale — ne-a spus scriitorul ION BĂIEȘU Mă gîndesc, de 
pildă, la posibilitatea reali
zării UnUi film sau a unei 
transmisiuni pe viu de că
tre un grup de tineri re
gizori și scriitori avînd ca 
idee o anchetă, 
dică,
orice formalism 
tema relațiilor dintre a- 
dolescenți, a familiei, a 
manifestărilor imbrale 
care se mai întâlnesc pe 
alocuri etc.".Iar conf. univ. IOAN VLAD, de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, ne spune : 
impresia că putem
mera prea puține dezba
teri pe teme contempora
ne, care să antreneze ca
tegorii mai diverse de 
oameni. în același timp, 
există o vastă zonă foarte 
Sumar investigată de tele
viziune, aceea a profilului 
contemporanilor noștri. 
Prezența televiziunii prin
tre oameni, sondarea uni
versului lor de preocupări, 
anchetele televizate despre 
pasiunile constructorului so
cialismului, despre senti
mentele lui, despre efortu
rile, bucuriile și năzuin
țele lui sini încă lă început. 
Măi ales într-uh aseme
nea teritoriu — a cărui 
explorare ar rodi în emi- 
siuni de cel mai puter
nic interes — se simte 
nevoia de realizatori spe
cializați ai televiziunii, 
capabili, receptivi, înzes
trați cu sensibilitatea pro
prie unui artist, cunos
cători ai vieții în datele 
ei cele mai semnificative. 
Aspecte de 0 mare diver
sitate configurează bio
grafia contemporanilor 
noștri. Am dori să le ur
mărim, să le descoperim 
prin intermediul imaginii 
și dl dezbaterii vii".Și alți interlocutori au sugerat o măi mare diversitate de teme sociale cum ar fi : „arhitectura și necesitățile vieții moderne" (operatoarea chimis- tă ANGELA FRIMU, Timișoara), „pictura actuală și comunicarea dintre artist și public" (GH. VRÎNCEANU, activist cultural, București) etc.

Valorificare la nivel 
mai înalt a posibilită 
ților specifice ale micu 
lui ecranDupă cum observă RADU BARBU, funcționat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, 
„este bine că studioul lan
sează emisiuni noi, pre
tențioase, dar ar trebui 
ca, în același timp, să 
se vegheze la calitatea ce
lor existente, evitîndu-se 
șablonizarea unora („Cu 
mască și fără mască") 
sau absența nejustifica
tă a unei emisiuni de suc
ces, ca aceea intitulată 
„Gong".

„Succesul meritat al u- 
nor emisiuni ca „Dialog 
la distanță", „Melodii 
în premieră" demon
strează valoarea spiritu
lui de inițiativă — a arătat operatoarea chi- mistă ANGELA FRIMU. 
Slntem bucuroși cînd apare 
o «misiune distractivă de 
ținută, ieșită din comun, dar 
ceea ce se cere, cred, în 
momentul de față este nu 
ctte o floare rară; ci ferti
lizare* întregului domeniu, 
afirmarea unui spirit nou și 
înnoitor care să mobilizeze 
talentul, fantezia, verva șl
— în mod special — u- 
morul celor care lucrează 
pe acest fărîm, conform u- 
ri6r..; parametri calitativi, 
intelectuali mal înalți". fh coiitihuâre, intferlOcii- toarea ne-a vorbit despre programul de Anul Nou al televiziunii, remareînd— pe Iîhgă unele momente reușite, îndeosebi cele folclorice — inconsistența Umorului, în pofida forțelor ărtistice folosite. Printre altele, parodia la „Sfîntul" a fost săracă în spirit, și de aceea a părut lungită peste măsură. Și alți telespectatori au făcut Observații similare, subliniind necesitatea ca în materie de emisiuni distractive studioul să se orienteze spre o mai mare varietate de genuri specifice. și nu doar spre repetarea. fără prea mare exigență, a sugestiilor estradei.Referindu-se la programele de varietăți, dr. CEZAR MICU, de la Po-

liclinica C.F.R. „Grivița Roșie", ne-a spus: „Ar 
fi ndcesără, după părerea 
med, atragerea unui cerc 
mai larg de colaboratori, 
a măi multor autori de 
Comedie și umoriști de 
prestigiu. O atenție deo
sebită merită comperajul, 
evitîndu-se alunecările 
spre umor ieftin, spre 
glume de un gust îndoiel
nic (ca în unele „Dia
loguri la distanță", de 
pildă, în care prezen
tatorii au mers pînă la a 
se adresa uneori publicu
lui sau interpreților pe un 
ton lipsit de decență). în 
general, cred că a sosit 
momentul de a spune 
„stop!“ oricăror concesii 
făcute prostului gust".Prof. MIHAI COSTACHE, directorul liceului „Vasile Alecsandri" din Galați, ne-a vorbit despre filmul de televiziune : „Mi-a plăcut, m-a 
interesat și am apreciat 
operativitatea documenta
rului „Bună dimineața, 
aluminiu". Am însă mai 
puține cuvinte bune de 
spits Id adresa Unui film 
cum 
lat „i care 
cauza mediocrității 
a umorului ieftin 
care-l cultivă. (Filmul 
„Vorbe de carton" a fost 
mai original ca modali
tate, că idee artistică). 
Dacă ecranul e mic, exi
gențele nu trebuie redu
se proporțional I".în cadrul anchetei au fost remarcate preocupări rodnice în direcția folosirii mai depline a limbajului specific televiziunii (evidente, de pildă, în emisiunile de teatru din studio, unele remarcabile), arătîndu-se totodată, că unele dezbateri în jurul mesei rotunde sau interviuri sînt de-

a fost cel intitu- 
,Cine rîde la urmă", 

m-d indispus din 
sale, 

pe
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„Omul care și-a pierdut o- 
menia" de Horia Lovinescu 
e o piesă semnificativă pen- 
tru tendința de a depăși fac- 
tologia măruntă, de a abotda 
teme ale timpului nostru, de 
a se ridica la o problema
tică cu largă rezonanță con
temporană.

Reluînd mitul străvechi al 
Meșterului Manole, piesa are 
în centrul ei figura prințului- 
arhitect Manole, care și-a 
închinat întreaga viață înăl
țării unui Turn al Lunii. Mă
reața construcție se prăbu
șește, însă, înainte de a i se 
fi pus ultima cărămidă — și 
arhitectul va afla din partea 
bătrîniilui său dascăl de ce: 
operei sale îi lipsea piatra 
unghiulară — „simțul uma
nului, solidaritatea cu omul". 
Absorbit de calcule, Manole 
a acceptat ca Elonam — e- 
mulul său, de fapt un „alter 
ego”. — să-i asuprească pe 
constructori, ei îniuși și-a a- 
lungat soția și are un fiu pe 
care nici măcar nu-i cunoaște. 
Urît de locuitorii 
cărora le-a adus 
prințul Manole, 
și-a pierdut omenia", pornește 
pribeag prin lume pentru a 
înțelege pe deplin și a-și 
răscumpăra eroarea tragică.

Participant ii la „masa ro
tundă" au relevat sensul uma
nist al piesei lui Horia Lovi
nescu. Ea se înscrie — a a- 
rătaf criticul Mircea Alexan
drescu — în circulația valo
rilor spirituale ale epoci' 
noastre. Creația obligă la lu
ciditate, la permanenta ob
servare a destinației ei uma
ne — este ideea pentru care 
pledează autorul. Subliniind 
caracterul polemic al lucrării, 
Dinu Sărâru a spus că piesa 
lui Horia LovineScU, 
darrinînd desprinderea 
și creației de interesele uma
nității, constituie o ripostă 
dată unor curente ideologice 
și literare ănti-umaniste". 
Vicu Mîndra a făcut o para
lelă între „Omul care și-a 
pierdut omenia" și o altă tra
gedie â lui Horia Lovinescu, 
„Moartea unui artist". „Și a- 
ceasfă piesă; reprezentată cu 
succes la Teatrul Național 
și la alte teatre din țară, por
nește de la legenda Mește
rului Manole — a arătat 
el. Ambele piese, la niveluri 
diferite, au câ temă centrală 
tema creației. Nu este vorba 
numai despre creația artistică, 
ci despre creație în general, 
despre creația închinată oa
menilor, care singură justifi
că viața". încercarea de a 
reUhi într-o sinteză modernă 
imagini și mituri din litera
tura universală și elemente 
ale fondului folcloric româ
nesc — a spus Valentin Sil
vestru — constituie un efort 
important, prețios din punct 
de vedere cultural, chiar dacă 
în piesă se resimt încă multe 
influențe livrești neasimilate, 
neinfegrate pînă la capă) pro
priei creații.

Discuția a sfăruif asupra 
semnificațiilor actuale ale 
metaforei create de Horia Lo
vinescu. în ce măsură proble
mele condiției umane pri
mesc în această piesă un răs-

țării sale, 
nefericire, 

„omul care

„con- 
ideii

ficitare sub raportul spontaneității — această cite o dată și din pricina modului cum sînt pregătite și conduse discuțiile. în aceeași ordine de idei, a neglijării cerințelor genului, telespectatorii au arătat că și rubrica de „A- 
nunțuri și reclame’ e nea- 
frăgăfoare, lipsită de fantezie, limitîndu-se în general la prezentarea statică a unor afișe uniforme sau a unor fotografii furnizate de instituțiile de publicitate — fără nici un efort de valorificare a posibilităților telegenice de mișcare și de sugestie.Mai mulți participanți la anchetă, vorbind despre necesitatea ridicării calitative a emisiunilor, s-au referit la cerințele deosebite ce stau în fața lucrătorilor televiziunii. „Televiziunea — ne-a spds ECATERINA OPROIU — are nevoie 
de telereporteri — adică 
de ziariști care să posede, 
pe lîngă calitățile firești 
ale semnatarilor de arti
cole, „stil", dicție, inteli
gență spontană, simțul u- 
morului, într-un cuvînt, 
farmec telegenic. Deși 
există Un institut care să 
dea regizori de teatru și 
regizori de film, nu există 
încă nici un fel de clasă 
specializată pentru regizori de televiziune. Este 
adevărat că la absolvirea 
institutului o parte din 
studenți sînt îndrumați 
către televiziune. Nu 
există însă un singur 
curs, în cei patru ani de 
învățământ, care să în
cerce să-i familiarizeze 
pe studenți, fie cit de 
sumar, cu exigențele și 
specificul acestei 
fesiuni deosebite și de 
teatru, deosebite și de 
film, care se numește te
leviziune".„.Observații, critici, propuneri. Subiecte de meditație în vederea unor măsuri eficiente, unele imediate, altele pe baza unei, analize sau a unor pregătiri de cît mai scurtă durată.

pră-

Anchetă realizată de Dorian COSTIN, Radu 
CONSTANTINESCU, Constantin CĂPRARU, Radu 
APOSTOL, Alexandru MUREȘAN, Nicolae MOCANU.

puns propriu omului din vre
mea noastră, din lumea noas
tră, in lumina experiențe' 
specifice generațiilor care au 
trecut orin război, 
fruntal fascismul și 
iese 6 altă societate? 
este nou și original 
direa scriitorului — 
V; Râpeanu, 
vorbitori — 
îndeosebi în 
tre Manole și 
iese puternic 
în evidență ideea că omul 
nu trebuie să fie subordonat 
creației sale, el să se sifue-

au în- 
consfru-
Ceea ce 
în gîn- 

a arătat 
și alți 
exprimă

ca 
se 
disputa din- 
Elonam. Aici 
și dramatic

toate rezervele și observații
le ce se fac cu privire la 
text.

Parabola pe care o con
struiește dramaturgul are — 
cum arăta Dumitru Micu — 
semnificații general-umane : 
dacă omul nu este apropia* 
de om, ajunge la secătuire 
sufletească, la apatie, amora
litate Și chiar la crimă.

Dar condițiile sociale care 
duC la înstrăinarea omului de 
semenii lui rămîn în piesă 
neclare, ceea ce se petrece, 
după părerea lui Dinu Săra- 
ru, „din pricina situării expe-

a societății omenești unde 
opera științifică poate fi 
subordonată unor scopuri 
destructive, sînt bine cunos
cute cazuri în care pe această 
pantă au alunecat unii sa- 
vanți, sub influența directă a 
cercurilor imperialiste. Regia 
a încercat să sugereze, în acel 
„iarmaroc al păcatelor’, un 
tablou al lumii capitaliste 
contemporane, dar în text nu 
sînt indicate forțele sociale și 
ideologice care tind să îm
pingă cercetarea științifică pe 
un drum potrivnic umanității. 
Piesa rămîne echivocă, pu-
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ALEXANDRESCU, Dumitru MICU, 
Vicu MÎNDRA, Dinu SĂRARU, Valentin SIL
VESTRU, Andrei BĂLEANU, Valeriu RÂPEANU

Mircea

ze deasupra ei, să adauge 
materiei propria sa dimensiu
ne, umană. „Calculele sînt 
perfecte, dar turnul se pră
bușește. De ce? Pentru că o 
creație căpătă reală valoare 
Și primește dreptul lă eterni
tate numai în măsură în care 
nu se rezumă lă modelarea 
mecanică a materiei, în mă
sura în care dai creației fale 
un înțeles, creezi pentru 
ceva, pentru oameni, a 
spus Vicu Mîndra. Această 
idee, cu care piesa pleacă 
la drum, se subțiază însă me
reu, și-și pierde conturul în 
ultima parte a lucrării". Afir- 
mînd că lupfa lui Manole con
tra lui Elonam devine în pie
să o luptă a lucidității împo
triva iraționalismului, Mircea 
Alexandrescu, A. Băleanu și 
alții Și-aU exprimai pă
rerea că piesa dobîndeșfe 
âsflel un caracter actual, cu

rienfei tragice a eroului în a- 
fara unui context social pre
cis, deasupra celor două lumi 
distinct conturate astăzi".

Mai mulți vorbitori au insis
tat asupra faptului că referi
rile concret-istorice ale piesei 
sînt vagi ți dau națtere unor 
ambiguități, căci raporturile 
dintre savant ți societate nu 
sînt aceleați în orînditiri dife
rite. „Oare drama înstrăinării 
omului de știință, a creatoru
lui, are același caracter în 
orice împrejurări social-isto- 
rice ? — se întreabă Valeriu 
Râpeanu. Aici simbolul piesei 
nu este lămUril. Nu se înțe
lege ce cauze sociale și etice 
au putut determina dezuma
nizarea lui Manole. în piesă 
se manifestă o lipsă de a- 
dresă față de condițiile so
ciale și concepțiile filozofice 
care pot genera asemenea 
tragedii. Există, astăzi, o zonă

fînd lăsa impresia că aseme
nea deformări sînt posibile în 
zilele noastre în orice orîn- 
duire socială. Or, aceasta, 
evident; este o greșeală 
serioasă* întrucîf nu cores
punde realității".

Soluția dată conflictului — 
au arătat vorbitorii — se 
menține în limitele aceleiași 
simbolistici 
După cum 
Mîndra, A. 
participant, 
împotriva ,

fuirea unui mare ideal simbo
lizat prin Turnul Lunii. 
Conflictul pornește de la ur
mările egoismului sălbatic al 
lui Manole, de la consecin
țele nefaste ale atitudinii 
sale antisociale, de la 
ruptura eroului de marea 
masă a societății. Din păcate, 
însă, această temă e părăsită 
pe parcurs, iar finalul nu-l re
aduce pe erou în contact cu 
societatea, sfîrșiful său tragic 
nu este legat de necesitatea 
de a lupta pentru interesele 
colectivității ci se rezumă ia 
un sacrificiu individual. Pro
blematica se îngustează șl, 
de aceea, piesa scade spre 
încheiere și din punct de ve
dere dramatic.

De altfel, cum au remar
cat mai mulți vorbitori, dez- 
nodămlntul pare a se produce 
nu pe o treaptă socială avan
sată, corespunzătoare societă
ții contemporane, ei pe o 
treaptă inferioară a evoluției 
sociale, în sînul gospodăriei 
patriarhale a unei familii de 
țărani, care trăiesc departe de 
lume și cultivă pămîntul cu 
mijloace arhaice. Este — cum 
remarca Mircea Alexandrescu 
— un fel de recomandare de 
întoarcere la „mama natură", 
în spiritul lui Jean-Jacques 
Rousseau. Oare în aceste con
diții de izolare și primitivism 
putea găsi Manole piatra un
ghiulară a științei în societa
tea contemporană ?

Aceste limite ale dezba
terii de idei pricinuiesc în 
bună măsură insatisfacția 
spectatorilor. Dumitru Micu 
s-a referit la caracterul prea 
abstract, livresc, „făcut" al lu
crării, la faptul că textul e 
încărcat, stufos. „De aceea 
mesajul mi s-a părut nu în
deajuns de original și, pe de 
altă parte, încețoșat". V. Mîn
dra a atribuit acest cusur 
faptului că tema generală a 
opțiunii între bine și rău, 
între omenie și neomenie nu 
capătă o amprentă nouă, în
cadrată istoricește vremii 
noastre, nu e văzută concret, 
în lumina ciocnirii actuale în
tre ideologia burgheză și cea 
socialistă. Mesajul umanist al 
piesei capătă o coloratură 
filantropică, și nu una com
bativă. De aci, alunecarea în 
generalități, o construcție 
scenică disproporționată față 
de substanța dramatică și u- 
neori contorsionată.

în discuție s-au făcut o 
seamă de observații critice 
asupra spectacolului, care a 
pus accentul mai ales pe în
floritură exterioară, pe colo
ritul pitoresc. Prin colaborarea 
scriitorului cu regia (Dan 
Nasfa) și interprefii (dintre 
care și-au relevat calitățile 
actoricești George Constan
tin, Dan Nasta, Crisfea Avram, 
Ioana Manolescu, Ștefan lor- 
dache ș.a.) unele sensuri 
ambigue ale textului ar’ fi 
putut căpăta mai multă clari
tate ; reprezentația le face 
însă, uneori, mai obscure, 
sifuînd acțiunea, și prin ele
mentele scenografice, cînd în 
sclavagism, cînd înfr-un fel 
de Ev Mediu, cînd înfr-un 
cadru ce sugerează contem
poraneitatea.

Pe linia efortului de gene
ralizare artistică întreprins de 
apreciatul dramaturg Horia 
Lovinescu, de abordare a te
melor de vastă universalitate, 
în forme teatrale com
plexe, dificultățile nu sînt 
puține Și experiența acumu
lată e încă resfrînsă. Dezba
terea în jurul lucrării de față 
a scos în evidență unele as
pecte asupra cărora merită 
meditat. Simbolul, ca una din 
formele posibile ale drama
turgiei, își dobîndeșfe va
loarea în măsura în care con
tribuie la exprimarea mai 
plină, mai bogată a realității 
în imagini de sinteză ; încer
carea de a crea simboluri 
vagi; desprinse de orice de
terminare istorică concretă, 
duce dimpotrivă la sărăcirea 
vieții, la confuzie. A face ab
stracție de cadrul social nu în
seamnă a desprinde sensuri 
„mai generale" ci a alunecă 
la suprafața lucrurilor, pier- 
zîhd din vedere specificul 
fenomenelor oglindite. Drama 
trebuie să fie însă un mijloc 
de a pătrunde 
proceselor și 
omenești de a le înțelege 
mai profund, de 
și a le diferenția. De aceea, 
dezvoltarea literaturii noastre 
dramatice pretinde în primul 
rînd cunoașterea, aprofunda
rea realităților contemporane, 
reflectarea lor în lumina idei
lor umanismului socialist.

absfracte. 
subliniat V. 

și alți 
luptei 

sociale 
un mo

ment dat, în treacăt, în 
bocetul locuitorilor din 
„cetatea fără soare” și în 
cîntecul prezentatorului (care 
alcătuiesc una din paginile 
de mare frumusețe literară ale 
piesei) — nu este dusă pînă 
la capăt. Pornind să înfrunte 
pe Omul Mare Negru, care a 
furat oamenilor soarele și îi 
năpăstuiește, le răpește dra
gostea și fericirea, eroul pie
sei constată că... Omul Mare 
Negru de fapt nu există, că 
el nu ar fi decîf o proiecție 
a slăbiciunilor subiective ale 
oamenilor. Ideii de luptă îm
potriva forțelor retrograde i 
se substituie teza falsă că 
„răul e în noirf, de parcă 
nedreptatea și asuprirea ar 
putea fi înlăturate doar prin 
autoperfecționare morală, fără 
a pune capăt cauzelor sociale 

generează. Mano- 
regăseșfe omenia 

mijlocul cetății, nu 
acțiune soCială, ci 

sacrificiu indivi-

vagi, 
au 
Băleanu 

ideea 
asupririi 

care apare la 
în treacăt, 

locuitorilor 
soare"

■ Th, PALLADY „Portret de 
femeie"

printr-o
printr-un ____ _ __
dual, salvînd viața unei fe
tițe. E drept că acest gest ca
pătă o semnificație metaforică 
(fiind legat în piesă, cum 
observa V. Silvestru, de con
ceptul de fericire constînd în 
muncă, dragoste, recunoștin
ță, generozitate; raporturi o- 
menești între oameni, bucuria 
lucrurilor simple, bucuria în
făptuirii), dar ideea dragostei 
de oameni apare aici în ter
meni foarte generali, fără ra
portare la realitățile 
noastre. Este

I
8

epocii 
cum spunea 

Mircea Alexandrescu — o re
zolvare romanțioasă, senti
mentală, dar insuficientă din 
punct de vedere filozofic. Fi
nalul piesei — a arătat An
drei Băleanu — nu dă răspuns 
unor probleme importante pe 
care piesa le ridică în prima 
ei parte, cum ar fi aceea a 
condițiilor sociale care tre
buie asigurate pentru înfăp-

în esența 
conflictelor

a le defini

mm

H. CATARGI „Destindere"

GH. ȘTEFĂNESCU

BMM
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STAȚII DE ÎNTREȚINERE 
AUTO

LA ORDINEA ZILEI IN VIATA 
COOPERATIVELOR AGRICOLE
DE PRODUCȚIE

animalelor și a altor ramuri de producție, ținîndu-se seama de rezultatele din anii ppeee- denți și de noile posibilități economice create. Culturile trebuie a- ș.ezate pe cele mai potrivite terenuri astfel ca șă șe obțină producții cît mai mari. Totodată este necesar să șe analizeze posibilitățile șj șă se prevadă valorificarea unor cantități cît mai mari de produse pe bază de contract, cunoscînd că aceasta constituie principala și cea mai sigură sursă de venituri pentru cooperativele agricole.Discutînd planul de producție, membrii cooperatori sînt chemați să descopere și să pună în valoare toate rezervele de sporire a producției agricole, să orienteze investițiile spre acțiuni cu eficiență economică maxiimă, A îmbina experiența practică, îndelungată a cooperatorilor, cu metodele științifice de lucru pe care le stăpînesc cadrele de specialiști, experiența celor vîrst- nici cu elanul tinerilor — iată ce asigură întocmirea unui plan judicios, corespunzător condițiilor concrete din fiecare unitate, îndeplinirea lui cu succes.întocmirea planului de producție, rod al g-îndirii colective a tuturor cooperatorilor, a sprijinului primit din partea specialiștilor, trebuie să fie urmată de măsuri practice pentru realizarea întocmai a prevederilor lui. în această privință sînt de mare însemnătate măsurile care se iau pentru organizarea temeinică a muncii și repartizarea sarcinilor de plan pe brigăzi și echipe.Discutarea îh cadrul adunării ge
nerale a proiectelor de statut al cooperativelor agricole și al uniunilor cooperatiste va contribui la aprofundarea prevederilor lor și luarea celor mai potrivite măsuri menite să ducă la sporirea producției și întărirea economică și organizatorică a cooperativelor.Proiectul de statut al cooperativei agricole de producție este expresia etapei în care se află în prezent agricultura noastră cooperatistă, înmănunchează experiența dobîndită. El precizează normele fundamentale după care se va conduce cooperativa agricolă, pentru a se asigura creșterea continuă a producției și veniturilor. Fiecare capitol și articol din statut poate și trebuie să fie discutat în legătură strînsă cu activitatea desfășurată în anul trecut, cu planul de producție pe 1966, care este supus spre dezbatere și aprobare.De o atenție deosebită este util să se bucure în .adunările generale prevederile din proiectul de statut care se referă la dezvoltarea proprietății cooperativei agricole. Experiența a dovedit că cele mai bune rezultate în sporirea veniturilor cooperativei și ale membrilor lor o constituie dezvoltarea proprietății cooperatiste, care asigură lărgirea continuă a producției. Dezbătînd temeinic această problemă în cadrul adunării generale, este necesar șă se analizeze modul cum se asigură echilibrul necesar între fondul de acumulare și cel de consum.Pămîntul constituind principalul mijloc de producție în cooperativa agricolă, de modul cum este folosit depinde în cea mai mare măsură sporirea producției și a ve-

niturilor, consolidarea economică a unității respective. De aceea, fiecare cooperator este interesat ca pămîntul proprietatea cooperativei să fie cît mai bine lucrat, să fie folosit rațional, în scopul obținerii unor recolte tot mai mari. Proiectul de statut și completările care i-au fpst aduse reglementează normele de acordare a loturilor în folosință. Gu prilejul adunărilor generale ește important să se clarifice modul cum se atribuie loturile în folosință, subliniindu-se că aaeasța constituie o p.îrghie importantă în stimularea în muncă a cooperatorilor, în cointeresarea lor la întărirea și dezvoltarea cooperativei agricole.Un capitol important al proiectului de statut îl constituie prevederile privind drepturile și îndatoririle membrilor cooperativei a- gricole. Dezbătîndu-se pe larg a- ceste prevederi, trebuie să se lămurească bine că acestea șînt în strînsă legătură, se condiționează reciproc. Drepturile cooperatorilor cresc pe măsură ce ei își îndeplinesc tot mai bine îndatoririle. A munci conștiincios în cooperativă, la locul și în perioadele stabilite, a efectua lucrări de cea mai bună calitate constituie datoria cea mai de seamă a fiecărui membru cooperator.Totodată, este necesar să crească răspunderea cooperatorilor a- supra modului cum se îndeplinesc sarcinile. Ește în interesul fiecăruia ca întreaga activitate a cooperativei să se desfășoare în condiții tot mai bune. Discutarea proiectului de statut trebuie să ducă la perfecționarea muncii, ținîndu- se seama de condițiile concrete existente, de experiența de pînă acum a cooperativei. Acest lucru va permite crearea unor condiții optime pentru îndeplinirea pas cu pas a planului.Dezbaterea în adunările generale a proiectului de statut al uniunilor cooperatiste va trebui să constituie pentru cooperatori un prilej de a-și aduce contribuția, prin propunerile ce le fac, la îmbunătățirea lui. Totodată, este important să se analizeze posibilitățile pe care cooperativele, eu sprijinul uniunilor, le au de a organiza împreună cu alte cooperative diferite acțiuni menite să contribuie la creșterea producției și valorificarea în mai bune condiții a acestora.Așa cum se precizează tul cooperativei agricole, generală este singurul măsură șă hotărască în toate problemele cooperațivei. Pentru a-și îndeplini în bune condiții acest rol și cu prilejul ședințelor ce au loc în aceste zile, adunările generale trebuie temeinic pregătite, creîndu- se condiții ca masa largă a cooperatorilor să-și aducă o contribuție activă la dezbaterea aprofundată a problemelor puse în discuție, la stabilirea celor mai bune măsuri menite să asigure dezvoltarea continuă a cooperativei agricole. Aceasta este o sarcină dintre cele mai importante a organelor și organizațiilor de partid în această perioadă.Dezbătînd pe larg documentele puse în discuție, făcînd propuneri pentru îmbunătățirea lor, țăranii cooperatori vor contribui la dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste, la creșterea bunăstării lor și a întregului popor.
,,, t

în statu- adunarea organ în

Prezentarea de condoleanțe
la ambasada Indiei / z

• CONSTRUCTORII HIDROCENTRALEI „GHEOR
GHE GHEORGHIU-DEJ" de pe Argeș au înscris 
un succes de seamă din activitatea pe acest an. Este vorba de ultima schimbare a cursului Argeșului, lucrare care precede devierea definitivă a acestui rîu și începerea umplerii lacului de acumulare.

Pentru ea ora indicată de cea
surile publice din Capitală să 
fie cu adevărat și totdeațțna 
exactă, zilele acestea a în
ceput (după cum se vede in 
fotografia de mai sus) montarea 
unor noi aparate automate. 
Acestea sînt astfel concepute 
încît orice deviere de la ora 
oficială este corectată de la 

o stafie centrală

• La Casa tineretului 
din Iași a avut loc un 
simpozion pe tema „Ti? nerete? educație, rășpun? dere". Au participat nu
meroși tineri din între
prinderi și instituții, elevi 
și studenți,

• La S.M.T. Lăzarea, raio
nul Gheorgheni, se apropie 
de sfîrșit pregătirile pentru 
campania agricolă de primă
vară, Pînă în prezent au fost 
revizuite și reparate 38 trac
toare, 130 de pluguri de 
tractor, 52 de semănători și 
toate cultivatoarele.

• Pe scena primului nostru 
teatru liric au fost prezen
tate două noi lucrări core
grafice ; „Concertino" și 
„Nasțasia".

Baletul „Concertino" e o 
transpunere coregrafică a 
unei compoziții de Dinu Li- 
pattj libretul, coregrafia și 
regia șînt semnate de Ge/u 
Matei, iar scenografia de

PRONOEXPRES

• La Sibiu, ay. început 
lucrările de modernizare 
a hptelului „Bulevard". 
Prin supraetajare, capa
citatea hotelului va 
spori cu 100 de locuri.

• La Craiova, va intra în curînd în funcțiune o fabrică nouă de aparate de înaltă tensiune cu o capacitate de 5 500 tone pe an.

NOI EXPONATE 
LA MUZEUL UNIRII 

DIN IAȘILa Iași, apropierea zilei de 24 ianuarie a prilejuit achiziționarea de noi exponate la Muzeul Unirii, printre care noi texte al căror conținut subliniază amploarea luptelor muncitorești și țărănești din toamna a- nului 1918 în Transilvania, Intr-una din săli a fost instalată o vitrină care conține mărturii folclorice despre Unire și Cuza Vodă.

• Cinematografia noastră 
și-a anunțat participarea la 
festivalurile ce se vor des
fășura peste hotare în lu
nile ianuarie și februarie. 
La Tours, studiourile bucu- 
reștene vor prezenta filmul 
„Spre cer1', documentarul 
„Plante acvatice" precum 
și două filme de desene a- 
nimate pe teme educative, 
tn cursul acestui an produc
țiile studiourilor noastre ci
nematografice vor fi pre
zente la circa 40 competiții 
internaționale.

• Ieri, la Teatrul Na
țional „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași a avut loc 
un spectacol televizat. 
Actorii 
care < 
lescu, 
Teofil Vîlcu, Constantin 
Sava, 
și alții, 
piesa în 3 acte 
Pann" de Lucian Blaga.

I ieșeni, printre 
Constantin Dinu- 

Elena Bartok,

Rella Ghițescu 
au prezentat 

„Anton

In perspectiva
• La Bușteni au fost ter

minate lucrările de restau
rare a casei memoriale Ce
zar Petrescu.

• Un nou lot de autocisterne pentru combustibili, montate pe autocamioane „Carpați", au ieșit pe poarta uzinei „Automecanica" din Mediaș. Evenimentul, deși se repetă aproape zilnic, are de data aceasta o semnificație deosebită : pe una dintre cisterne este înscrisă cifra 5 000.
După ce a concertat mai 

întîi la Iași, cunoscutul 
pianist englez Nigel Coxe 
a fost miercuri seară oas
petele filarmonicii de stat 
din Tg. Mureș.

celui de-al
patrulea „val“

• ASTĂZI, UZINELE 
VAGOANE DIN ARAD VOR 
LIVRA UN NOU LOT DE 20 
DE VAGOANE-MARFĂ. 
ACEASTA, NUMĂRUL 
GOANELOR REALIZATE 
ACEST AN ESTE DE 45.

CU 
VA?

IN

• T.A.P.L. BUCUREȘTI pregătește deschiderea unui restaurant, a unui bufet și a unei unități „Gospodina" în cartierul Drumul Taberei. Un restaurant și un bufet se vor deschide și în cartierul Jiului-Scjnteia.Zilele acestea, s-au inaugurat noi trasee de autobuze în regiunea Galați : BRĂILA — ȚIBANEȘTI, TECUCI-—MUNTENI—BERHECI și altele. Față de anul trecut, lungimea traseelor autobuzelor ceastă cu 212 I.R.T.A. din a- regiune a crescut km.

La fabrica „Azur din Timișoara a fost realizat un nou 
produs denumit „Avivan", destinat întreprinderilor textile, pentru o mai bună fixare aco- lpranților. Ieri, primele cantități din acest’ produs au foșț expediate întreprinderilor „Bumbacul" " „Teba" și Arad.

• în prima decadă a anu
lui, cele patrusprezece gos
podării agricole de sfat din 
comunele situate în raza Ca
pitalei au livrat 325 000 litri 
lapte, un milion de ouă, nouă 
tone legume de seră și ră
sadnițe, zece tone păsări și 
zece tone porci.

Ambasadorului Indiei la București, K. R. F. Khilnani, i-au fost prezentate, miercuri dimineața, condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a primului ministru al Indiei, Lal Bahadur Shastri. La sediul ambasadei au venit Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, George Maco- vescu, adjunct al ministrului afacerilor externe și alți membri ai conducerii acestui minister, depu- tați în Marea Adunare Națională, personalități ale vieții cultural- științifice. De asemenea, au prezentat condoleanțe șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. în fața portretului îndoliat al primului ministru Lai Bahadur Shastri s-a păstrat un moment de reculegere, după care s-a semnat în cartea de condoleanțe. (Agerpres)
Un succes al școlii 
românești 
de reumatologiePrimul congres panamerican privind aplicarea ultrasunetelor în medicină, care s-a întrunit la Lima, in Peru, a decernat prof. dr. Ion Stoia, medic emerit, directorul Centrului metodologic de reumatologie din București, distincția științifică denumită „diplomă de recunoaștere". Aceasta reprezintă aprecierea pe plan mondial a cercetărilor școlii românești de reumatologie în legătură cu introducerea nidrocortizonului în afecțiuni reumatismale cu ajutorul ultrasunetelor, in locul obișnuitelor infiltrații, obținîndu-se, totodată o dublare a efectului. Metoda aplicată în țara noastră a fost studiată timp de un an.de zile de Institutul de ultrasunete din S.U.A., înainte de a fi comunicată la recentul congres.

„Greva marinarilor 
japonezi a iost doar 

întreruptă"
Sub titlul de mai sus, zia

rul vest-german „DIE WELT“ 
publică un articol al cores
pondentului său la Tokio des
pre greva marinarilor japo
nezi.

„Deocamdată, aplanarea defi
nitivă a grevei marinarilor japo
nezi nu se întrevede încă. O 
nouă încercare de mediere între 
armatori și sindicate, întreprinsă 
de comisia pentru relațiile de 
muncă în navigajie, a eșuat la 
sfîrșiful. lunii

Sindicatul, 
134 000 de 
întreruperea 
torifă faptului că, în conformitate 
cu legislația muncii, primul mi
nistru al Japoniei are dreptul să 
dispună încetarea pe termen de 
50 de zile a grevei, atunci cînd 
apreciază că ea reprezintă o pri
mejdie pentru economie în an
samblul ei. Sindicatul marinari
lor a vrut să evite aplicarea a- 
cesfei dispoziții.

Greva, care durează de la 24 
noiembrie, s-a desfășurat pînă 
acum în trei «valuri». Scurt timp 
după ce 
«val», 
Dacă 
timp, o înțelegere, al patrulea 
«val» 
mijlocul lunii ianuarie. (Potrivit 
ultimelor știri, președintele 
Sindicatului marinarilor a de
clarat la o conferință de pre
să care a avut loc în orașul 
Kobe că cea de-a patra grevă 
va fi declanșată la 22 ianuarie 
— n.r-).

Comisia de mediere a pro
pus la sfîrșiful lunii decembrie 
o majorare lunară a salariilor, în 
medie, cu 78 mărci pentru ma
rinarii care 
ceanice și 
cei de pe navele costiere (ma
jorări de salarii recalculate în 
mărci vesf-germane). Sindicatul 
marinarilor, care cere 109 și res
pectiv 94 mărci, a respins cate
goric acest compromis, motivînd 
că, făcînd această propunere, 
comisia de mediere a demon
strat că apără interesele arma
torilor. Pînă acum, armatorii au 
fost de acord să accepte o ma
jorare a salariilor de 47 și res
pectiv 8 mărci, arătînd că, po
trivit datelor de care dispun, 
situația întreprinderilor lor con
tinuă să fie 
rabilă.

Deoarece 
prinderilor 
greva devine inevitabilă, ele au 
început din timp să facă stocuri 
considerabile de materii prime. 
Și închirierea de nave străine a 
contribuit la evitarea unor ur
mări fatale pentru economie. 
Totuși, în unele ramuri, în primul 
rînd cea de uleiuri minerale, 
încep să se resimtă urmările 
grevei, deoarece rezervele se 
micșorează.

Activitatea economică lovită 
în modul cel mai puternic de 
grevă este exportul. Dar nici 
în celelalte ramuri, perspectivele 
nu sînt prea strălucite. Acest lu
cru reiese și din raportul 
O.E.C.D. (Organizația economică 
pentru comerț ?i dezvoltare) pri
vitor la economia japoneză, dat 
acum publicității la Paris. In ve
derea biruirii stagnării, raportul 
recomandă Japoniei o majorare 
a cheltuielilor statului și a sub
vențiilor publice destinate in
dustrializării.

Raportul consideră drept deo
sebit de îngrijorătoare „creșterea 
continuă a stocurilor de produse 
finite nevîndute, ca și reducerea 
folosirii capacităților de produc
ție”. tn această siluafie, conchide 
ziarul, greva marinarilor are 
repercusiuni din cele mai se
rioase asupra ramurilor economi
ce respective”.

au făcut 
Mașs'ini, I- 
Magdalena 
Hamel, A- 

Petre

La autobaza I.R.T.A. din Găești a început construcția unei stații de întreținere auto. Stații asemănătoare se află în curs de .construcție și la autobazele din Vaslui, Macin, Caracal.din Timișoara, „30 Decembrie

început lu- 
mtcroraion, 
cu 1 320 de 
șl un com-

Noua aripă a Hotelului Athenâe Palace din Capitală 
care va fi dată în .curînd în folosință

în hala trăgătorjei de oțel moale, din cadrul Uzinei de .sîrmă și produse din sîrmă din Buzău, a început montarea instalațiilor și utilajelor. P.îpă în prezent fost montate 11 din cele utilaje prevăzute pentru cest an.
• La Fabrica de confecții și tricotaje București au intrat în producție noile 

modele ale colecției 1966 de paltoane pentru femei și copii, rochii, cămăși pentru bărbați. Au și fost realizate primele loturi din aceste produse.

• IERI, LA CÎMPINA a ceput construcția celui de-al doilea bloc glisant, din cele prevăzute să se ridice aici în cursul acestui an. Blocurile însumează 480 de apartamente și au cîte 11 etaje fiecare. Vor fi cele mai înalte clădiri nu numai din Cîmpina, ci și din regiunea Ploiești.

decembrie.
din care fac parte 
marinari, a hofărît 

grevei doar da-

• In orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
crările de construcție la cel de.al 9-lea 
care va cuprinde în prima etapă 10 blocuri 
apartamente, o școală cu 16 săli de clasă 
plex comercial. Tot aici se construiește o casă de cul
tură și un hotel turistic.

ÎNCEPE CONSTRUCȚIA UNEI NOI FABRICI 
LA C.I.L. SIGHETU MARMAȚIEI

La Șlghetu Marmației au început ieri lucrările de 
organizare a șantierului pentru construcțiile prevăzute 
în etapa a doua. Primul dintre aceste obiective îl 
constituie fabrica de plăci aglomerate, a patra în cadrul 
marelui combinat de industrializare a lemnului.

• Peste 400 de oameni ai muncii din regiunea Iași au plecat în primele zile ale lunii ianuarie la odihnă și tratament, în stațiunile Călimănești, Slă- nic, Herculane, Sinaia, Predeal și altele. a început al treilea
a intervenit întreruperea, 

nu se va realiza, între

urmează să înceapă la

Brîncoveanu. Celălalt 
intitulat „Nașiașia", 

este inspirat după binecu
noscuta piesă a Iui G. M. 
Zamfirescu „Domnișoara 
Nasțasia". Autorul muzicii 
este Corne! Trăilescu, iar al 
libretului, coregrafiei și re
giei Oleg Dgnovski. Sceno
grafia este semnată de Oie- 
lia Tutoveanu. Din distribu-

Paula 
balet. Valentina

Iliescu,
Cristina 
Checiulescu,

Sergiu Stefanski,

tia spectacolului 
parte 
leana 
Popa, 
motto
Ciortea,
Dan Moise, Victor Marcu, 
Bojidar Petrov, Florin Ga- 
vrjlescu și alții. Conducerea 
muzicală a aparținut dirijo
rului Mihai Brediceanu.

(Agerpres)

La tragerea concursului Pronoexpres

nr. 2 din 12 ianuarie 1966 au fost ex-

trase din urnă următoarele numere :

38 1 46 42 41 27. Numere de rezervă :

26 11. Fond de premii : 700 458 lei.

Aurea mediocritas"
(Urmare din pag. I)cesului de producție, se mulțumește să stea liniștit, deseori nebăgat în seamă, devenind, în fapt, un maistru oarecare la locul său de muncă. Mâ gîndesc, de asemenea, la situația penibilă a unui agronom care, repartizat într-o cooperativă agricolă de producție, face fețe-fe- țe, rușinîndu-se în sinea lui de puținătatea cunoștințelor sale, în contrast cu bogata experiență a cooperatorilor. Sau un profesor, cît stingher se va simți el clasei, cînd lipi de cartea, pagină salvatoare. De regulă nonimii “ .................. ‘vin din studenților mediocri.Mediocrii, axiomatic, sînt aperso- nalități, care nu ințră în circuitul valorilor active. De aceea, preocuparea pentru aspectul calitativ al stilului de lucru al studentului trebuie să fie în centrul noastre.Nu există, desigur, un pentru orice șituație, dar crearea încă din primele luni aje facultății a unui climat în care bogăția de cunoștințe echivalează cu un titlu de noblețe spirituală are un rol ho- tărîtor în temeinica pregătire a tineretului.Firește, depinde în cea mai mare măsură de vpința fiecărui student dacă obține note foarte bune sau dqcă trece doar examenele. Dar există, fără îndoială, o strînsă legătură între situația generală la învățătură a studenților și stilul de lupru al corpului pro? fesoral din fiecare facultate. Invă- țămîntul nostru superior se bucură de o binemeritată reputație, dar cred că sînt încă, multe de făcut ca prelegerile, seminariile și orele de laborator să devină și mai captivante, șă atragă prin ele în? sele. Nu poate avea cu adevățat prestigiu în terța studenților un profesor care nu se află în miezul problemelor puse de știința pe care o predă, care nu se documen

de fața dez? afla la o a? diverselor specialități pro- Una și aceeași sursă — a
. 1 lnnu se poate catedră, unde se mereu deschisă

atențieiantidot

tează permanent și nu contribuie personal la dezvoltarea științei.Mie mi se pare că studiul superficial este alimentat, într-o oarecare măsură, și de îngăduința unor profesori față de studenți în ceea ce privește reexaminările. In acest scop se fac încă intervenții și la1 conducerile institutelor și facultăților și chiar la forurile de resort din Ministerul învățămîntului. Grav și dăunător este faptul că studentul în cauză se obișnuiește cu gîndul că mai există undeva o portiță deschisă, prin care ar putea să treacă fără să muncească cu rîvnă. Eu nu afirm că la un a- numit examen un student, chiar și foarte bun, nu „lapsus" sau că bolnăvi chiar în Dar mă pronunț terii reexaminărilor acordate acelor studenți al căror răspuns denotă că nu s-au pregătit,Există o zicală : adevărqții discipoli sînt aceia care își întrec maeștrii. Aș adăuga: n-avem destul țimp pentru a ne permite să batem pasul pe loc. Pe solul perseverentei cresc cutezanța și fantezia creatoare, calități indispensabile unui intelectual. Toate mijloacele care ne stau la îndemînă ?— recomandările făcute la cursuri și seminarii, dezbaterile în cadrul individuale etc. trebuie să concu- re la convingerea studenților că principala lor obligație față de societatea socialistă este aceea de g învăța cu șîyguințg. Or, din păcate, activitatea educativă pe a- cesț tărîm se duce în unele împrejurări destul de sparqdic.Cred că se simte nevoia unei griji sporite pentru laturq tică a muncii studențești, și ceasța mai ales acum, cînd facultățile noastre pregătesc un număr mare de cadre tinere ce trebuie formate ca specialiști, ca slujitori ai cercetării științifice, și mai ales ca militanți activi, înflăcărați, pentru progresul științific, al cunoașterii umane în ansamblu.

poate avea un nu se poate îm- ziua examenului, împotriva admi-

asociațiilor, discuțiile ,

e- a-

lucrează pe nave o- 
cu 67 mărci pentru

ITINERAR INDUSTRIAL
(Urmare din pag. DAjungem la lopul de muncă al echipei conduse de minerul Li Cen-can. Tocmai se încheiase o nouă pușcare. Ni s-a spus că această echipă este una dintre cele mai bune din exploatare. Minerii învață permanent spre a-și ridica calificarea și ajută și pe alții să muncească din ce în ce mai bine.Mina Lun Fun extrage în fiecare an peste 1,3 milioane tone cărbune. Cărbunele își urmează de aici drumul spre combinatul metalurgic de la Anșan.

mii ani a făcut numeroase i- novații tehnice, contribuind la ridicarea calității și sporirea sortimentului producției de țevi. Ca el sînt sute și mii de muncitori și tehnicieni la
Tinerețea unul 
la 100 de ani

extrem de nefavo-

Anșan.
oraș

primit
Cetatea fontei 
și oțeluluiPe drept cuvînt proporțiile și dimensiunile Anșanului sînt determinate de marele combinat siderurgic, cu pădurea lui de coșuri, iurnale și cuptoare fume- gînde. în cocseriile, furnalele, oțelăriile, laminoarele și în celelalte uzine ale combinatului lucrează azi peste o sută de mii de muncitori.înainte de eliberare se spunea că Anșanul este un iad și cine vine aici pentru a munci își riscă viața. Furnalele și cuptoarele de topit oțelul, puține la număr, erau de construcție rudimentară, iar condițiile de muncă din cele mai proaste. ț—Istoria modernului combinat siderurgic de astăzi a fost scrisă de harnicul popor chinez după eliberarea țării. El are o capacitate anuală de producție de cîteva milioane tone de oțel, intrînd în rîndul marilor complexe metalurgice din lume. Combinatul livrează azi peste 6 000 sortimente de laminate — de aproape 25 ori mai multe ca în anul 1949 — din oțeluri carbon, aliate și inoxidabile, țevi fără sudură, table sîrmă și alte produse.?=- în combinat nu se plămădește numai metal, ci se formează oameni minunați, stăpîni pe meserie, pe agregatele moderne — ne-a spus la sosirea în localitate redactorul șef rășenesc.Am cunoscut mai din acești oameni, șefu) unei secții la fără sudură, care g absolvit cu doi ani în urmă facultatea de inginerie mecanică. Li este un exemplu de om care îmbină o bogată experiență practică cu cunoștințele teoretice de curînd dobîndite. In ulti-

Cianciun-ul ne-a bulevardele Iul largi, cu numeroasele parcuri și lacuri. De la nașterea orașului s-a împlinit de curînd un secol. Prilej de reflecții, de bilanț. Secretarul general al comitetului popular orășenesc ne informează că localitatea a apărut la început ca un centru comercial, fără o industrie proprie. Din anul 1949 populația a crescut însă în ritm rapid, de la circa 140 000 de oameni ajungînd azi la peste un milion. Este efectul dezvoltării puternice a industriei — în oraș există azi peste 400 de fabrici mari și mijlocii — înfloririi culturii, învățămîntului.O impresie plăcută produce vizitatorului studioul cinematografic — unul dintre cele șapte studiouri ale Chinei în care se realizează filme artistice. Am asistat aici la turnarea unor secvențe din filmul „Rîndunici pe valurile mării". Colectivul artistic al studioului a realizat în ultimii șai-

cu

sprezece ani circa 200 da filme de lung metraj și a sincronizat alte cîteva sute de filme străine, dintre care paisprezece filme românești (filmele noastre „Lupeni 29' și „Tudor" au fost apreciate în mod deosebit de spectatorii chinezi).Orașul este un puternic centru studențesc. în localitate funcționează o universitate generală, un institut politehnic, o universitate pedagogică, un institut geologic, un altul de comerț și finanțe, o școală de artiști de operă clasică chineză. Fiecare dintre primele trei mari7—8 000 de studenți, cursuriterenuri de sport...Prezența industriei orașului Cianciun se face puternic simțită printr-o mare varietate de produse. Dintre acestea, autocamioanele, vagoanele de pasageri, ma- șinile-unelte, produsele chimice, țesăturile duc faima orașului în toate colțurile Chinei și chiar peste hotare.O dată cu începutul anului 1966, muncitorii din nord-estul Chinei, împreună cu poporul întregii țări, au pășit în primul an al noului cincinal — cel de-al 3-lea al R. P. Chineze <— animați de hotărîrea de a obține realizări tot mai mari în construcția socialistă.

institute amintite au cîte săli de spațioase, laboratoare,

al ziarului o-bine pe unul14 Cian-min, uzina de țevi

majoritatea între- 
și-au dat seama că

Vineri și duminică 
la Predeal

Concurs 
internațional 
de biatlonVineri, la Predeal începe triunghiularul internațional de biatlon Suedia — R. D. Germană — România. Meciul suscită un interes deosebit, constituind revanșa recentei intilniri a acelorași echipe de la Altenberg (R.D.G.). In prima zi este programată proba de 20 km, iar duminică are Ioc proba de ștafetă 4x7,5 km. Echipa țării noastre cuprinde pe Cimpoia, Vilmoș, Bărbășescu, Bădescu și Ca- rabela.

A

I CÎTEVA RÎNDURI
TENIS DE MASĂ. - în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni", miercuri 19 ianuarie va avea loc la București, meciul masculin C.S.M. Cluj- Olimpia Liubliana.Uniunea europeană de te. nis de masă a alcătuit lista celor mai buni jucători pe anul 1965. Iată clasamentele: masculin : 1. Johansson (Suedia); 2. Scholer (R. F. Germană) 3. Alser (Suedia): 4. Giurgiucă (România) ; 5.Stanek (Cehoslovacia) ; 6.Korpa (Iugoslavia) ; 7. Miko (Cehoslovacia); 8, Amelin (U.R.S.S.); 9. Berczik (Ungaria) ; 10. Barnes (Anglia); 

feminin : 1—2. Foldi (Un-

garia) și Shannon (Anglia) ;3—4. Alexandru (România) și Grinberg (U.R.S.S.) ; 5. Rud- nova (U.R.S.S.) ; 6. Luzova(Cehoslovacia) ; 7. Jurik (Ungaria) ; 8. Rowe (Anglia) i 9. Constantineșcu (România) ; 10. Lukacs (Ungaria).
HOCHEI PE GKBATĂ. — La Klagenfurt (Austria) s-a disputat întîlnirea dintre formațiile Z.K.L Brno și A.M.C. Klagenfurt contind pentru „Cupa campionilor europeni". Hocheiștii cehoslovaci au învins cu 7—2 (1—2; 5—0: 1 —0).Echipa canadiană „Sherbrooke Beavers", cîștigătoâ- rea „Cupei Allan" și a tro-

feului „Ahearne", a evoluat la Kosice in compania selecționatei de juniori a Cehol slovaciei. Tinerii hocheiști cehoslovaci au repurtat o surprinzătoare victorie cu scorul de 4—1 (3—0; 1—1;0—0).FOTBAL, demonstrativ fășurat ta de ziliană învins lecționată locală, jucător Fele, colegii săi Orlando și Men- galvio, au apărut. pe. teren numai în repriza doua în rîndul echipei locale, alți trei jucători din formația gazdă evoluînd la F. C. Santoi,

- Intr-un meci de fotbal des- la Abidjan (Coas- Fildeș), echipa bra- F. C. Santos a cu 4—2 fl—1) o se- Renumitul împreună cu

an.de


Funeraliile 
lui Lal Bahadur Shastri

• PUTERNICE ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE SUD -VIETNAMEZE • Zi agitată 

la conferința Commonwealthului ® UGANDA A RUPT RELAȚIILE DIPLOMATICE CU ANGLIA
• încheierea Congresului P.S.D. Italian • INUNDAȚIILE DIN BRAZILIA

VIETNAMSAIGON 12 (Agerpres). — Corespondentul agenției France Presse semnalează atacuri puter
nice ale forțelor patriotice în pro
vincia Quang Ngai, de pe coasta sud-vietnameză, unde două posturi guvernamentale au fost , ocupate. Lupte violente s-au desfășurat miercuri în sudul bazei Da Nang, unde au fost trimise efective mari de australieni și americani, precum și bombardiere de Ia baza Guam. Operațiuni de hărțuire întreprinse de forțele patriotice sînt semnalate

de agențiile de presă în numeroase alte provincii.Corespondenții agențiilor americane de presă au anunțat că miercuri un bombardier de tipul „B-57", încărcat cu bombe, s-a prăbușit la decolarea de la baza aeriană de la Da Nang. Din cauza încărcăturii de bombe, s-a produs o puternică explozie. Baza a fost puternic zguduită și în întreaga regiune s-au. răspîndit rămășițe. Timp de o jumătate de oră după prăbușire au continuat să se audă explozii.
O CONDAMNARE FERMA 
A PROGRAMULUI 
„PĂMÎNTULUI PÎRJOLIT"

HANOI 12 (Agerpres). — La 11 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație prin care condamnă energic pregătirile S.U.A. în vederea intensificării războiului din Vietnam. în timp ce autoritățile americane fac mult zgomot în jurul așa-zjselor. „propuneri de pace", se spune în declarație, trupele S.U.A. și ale autorităților sud-vietnameze înțeleg să continue războiul cu o intensitate fără precedent.Declarația se referă la sursele de presă americane, care au anunțat recent că trupele americane „sînt direct angajate" în realizarea programului „pămîntului pîrjolit" pe scară largă în Vietnamul de sud. în cadrul acestui program, aviația și trupele americane întreprind raiduri de bombardament'și operațiuni de distrugere a centrelor populate și suprafețelor agricole din Vietnamul de sud, folosind bombardiere „B-52", bombe cu fosfor și cu napalm și gaze toxice, violînd astfel în mod flagrant acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam și convențiile internaționale care interzic folosirea gazelor și substanțelor toxice ca mijloace de război.Declarația adaugă că paralel cu aceasta S.U.A. au introdus în Vietnamul de sud întăriri de trupe, al căror efectiv total se ridică la aproape 190 000 de oameni. Este limpede, subliniază declarația, că afirmațiile autorităților a- mericane cu privire la „dorința de pace" sau „tratativele necondiționate" sînt menite să servească drept paravan pentru intensificarea războiului agresiv din Vietnam.Declarația subliniază că „guvernul R. D. Vietnam denunță cu hotărîre în fața opiniei publice mondiale războiul agresiv dus de S.U.A. în Vietnam. Guvernul R.D. Vietnam sprijină necondiționat declarația din 5 ianuarie 1966 a C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și cere Statelor Unite să pună capăt fără înțîrziere războiului lor de agresiune, să-și retragă toate trupele lor și ale altor, țări și să respecte prevederile acordurilor

de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam. Poporul vietnamez, subliniază declarația în încheiere, este hotărît să ducă pînă la victoria finală războiul de rezistență împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională".
■| HANOI. La 12 Ianuarie delega-— lia Uniunii Sovietice, condusă de Alexandr Șelepin, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit cu Ho Si Min, președintele C.C. a) Partidului celor ce muncesc din Vietnam.
ITALIA

Greva electricienilor
ROMA. La miezul nopții de 11 ianua

rie a început In Întreaga Italie greva 
de 48 de ore a celor 100 000 de munci
tori care lucrează In Întreprinderile fur
nizoare de energie electrică. Greva a 
fost declarată cu scopul de a obține re
înnoirea contractelor de muncă și Îm
bunătățirea prevederilor lor.

LAGOSLAGOS 12 (Agerpres). — Un incident care a avut loc la ședința de marți a Conferinței țărilor Commonwealthului a scos la iveală discordiile care macină această organizație, relatează France Presse. Primul ministru al statului Sierra Leone, Albert Margai, a acuzat Marea Britanie că sabotează eforturile celorlalte țări membre de a pune capăt regimului lui Smith $i că „dorește să conviețuiască cu acesta" Margai a declarat că boicotul economic împotri
va regimului Smith, chiar și boico
tul total, așa cum a promis Wil
son, nu poate duce la înlăturarea 
regimului minoritar de la Sa
lisbury, mai ales că Smith este intens sprijinit de Republica Sud- Africană și de Portugalia. Cu puțin timp înainte luase cuvîntul reprezentantul Zambiei care declarase. că „sancțiunile economice im
puse sînt total neadecvate pentru 
scopul propus, anume acela de a 
înlătura pericolul rasist pe care-1 
prezintă guvernul de la Salisbury". A luat apoi cuvîntul reprezentantul Ceylonului, care a. adoptat a- ceeași atitudine față de Marea Britanie. „Perioada moderată a tre
cut", aprecia agenția Reuter. Iar primul ministru al statului Singapore, Lee Kuan Yew. declara marți seara : „A fost o zi tare agitată".

KAMPALA. Uganda a rupt re
lațiile diplomatice cu Marea Bri
tanie. Primul ministru al Ugandei, 
Milton Obote, a declarat că gu
vernul său dorește să respecte a- 
plicarea in întregime a rezoluții
lor adoptate anterior de Organi
zația Unității Africane referitoare 
la sancțiunile împotriva Rhodesiei.

Conferința tricontinentală 
de la HavanaHAVANA 12 (Agerpres). — în capitala Cubei își continuă lucrările prima Conferință de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa și America Latină. în cadrul comisiilor Conferinței a continuat activitatea de definitivare a proiectelor celor mai importante rezoluții. Ele urmează să fie supuse a- probării delegațiilor într-o ședință plenară.

Ulan Bator Sosirea 
delegației de partid 
si guvernamentale 
a U.R.S.S.ULAN BATOR 12 (Agerpres). — La 12 ianuarie, ia Ulan Bator a sosit delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, în frunte cu L. Brejnev, prim-secre- tar al C.C. al P1C.U.S., care va face, la invitația C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol și a guvernului mongol, o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Mongolă.La gara din Ulan Bator, delegația sovietică a fost întîmpinată de J. Tedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, de J. Sambu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, și de alți conducători ai R. P. Mongole. J. Tedenbal și L. Brejnev au rostit scurte cuvîntări.Delegația sovietică a făcut în a- ceeași zi o vizită la C.C. al P.P.R.M. și la Consiliu] de Miniștri al 'R. P. Mongole, unde a avut loc o convorbire între conducători;de ‘partid și de stat ai R. P. Mongole și membrii delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice.

PIELEI
BONN. Ziarul vest-german 

„Frankfurter Rundschau" caracte
rizează anul 1965 drept „un an al crizei Pieței comune". Ziarul sub
liniază că in anul trecut „întregul edificiu al Comunității Economice Europene a fost puternic zguduit", 
iar marile speranțe, legate de rea
lizarea colaborării în cadrul Pie
ței comune, au suferit o serioasă 
înfrîngere.

In timpul grevei — un generator 
electric al torțelor aeriene militare 
a fost pus în funcțiune în fața clă
dirii agenției „United Press", pen

tru a-1 furniza curent electric

DELHI 12 (Agerpres). — Miercuri, au avut, loc funeraliile lui Lal Bahadur Shastri, fost prim- ministru al Indiei. Numeroși locuitori au ieșit pe străzile capitalei indiene, în timp ce cortegiul funerar a plecat de la reședința fostului șef al guvernului indian spre rîul Jumna, tinde, potrivit tradiției hinduse, au loc incinerările. In urma afetului de tun pe care era așezat sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Shastri. se aflau rudele apropiate ale defunctului, membri ai guvernului indian, deputați, precum și reprezentanți ai unor state străine,.La ceremonia . de doliu au rostit cuvîntări președintele Indiei, Sarvepalli Radhakrishnan, primul ministru Gulzarilal Nanda, precum și

primul ministru al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, Louis Joxe, ministrul de stat al Franței, primul ministru al Afganistanului, Mai- wandwal. George Brown, ministru pentru problemele economice al Angliei, primul ministru al Nepalului. S. B. Thapa, și alții.Pe malul vestic al rîului Jumna, unde a fost incinerat Lal Bahadur Shastri, va fi creat un parc. Tot aici au fost incinerați Mahatma Ghandi și Jawaharlal Nehru.*DELHI. A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U- niunii Sovietice, a avut la 11 ianuarie la Delhi o întîlnire cu G. Nanda, prim-miniștru al Indiei.
RIO DE JANEIRO

Străzi acoperite de ape

ROMA. Mărfi s-au încheiat la 
Napoli lucrările Congresului al 
XlV-lea al Partidului Social-Demo
crat Italian. Delegații au adoptai 
documentul final care se pronun
ță pentru unif'carea cu Partidul 
Socialist Italian.

In problemele de politică inter
nă, rezoluția congresului sublinia
ză că „social-democrafii vor con
tinua să sprijine actuala politică 
de cenlru-stînga' dusă de guvern. 
In problemele de politică externă 
se reafirmă atașamentul fa|ă de 
Alianța Atlantică și’ fafă de .unita
tea politică (vest-europeană)' con- 
stituită pe baze suprastatale.

Documentul congresului reafir
mă dorința social-democrafilor „ca 
unificarea socialistă să fie reali
zată într-un timp cit mai scurt, 
deși există destule dificultăți care 
tin încă despărjife cele două par
tide’.

laPompieri brazilieni luciînd 
varea victimelor
(Telefoto U.P.I.-Agerpres)

Ploile torenfiale ne
întrerupte din ultimele 
două zile, însoțite de 
vînturi puternice, au 
abătut peste marele o- 
raș Rio de Janeiro 
inundajii fără prece
dent în istoria Brazi
liei. Pluviometrele ara
tă că a fost depășită 
maxima înregistrată în 
acest sens în 1883. 
Guvernatorul statului 
Guanabara se află în 
ședințe permanente 
consacrate măsurilor 
menite a face fafă „stă
rii de calamitate*.

Pînă în monîentul 
de fafă cifrele publica
te indică circa 200 de 
morfi, numeroși răniți 
și mii de oameni ră
mași fără adăpost. De 
pe dealurile din preaj
ma orașului s-au dislo
cat stînci care
distrus în cădere lo- 
cuinfe, îndeosebi 
vele situate în pantă. 
La spitalele orașului 
continuă să fie aduse 
noi victime. Inundafi-

au

fa

ile au paralizat trans
portul urban, telefoa
nele, sursele de lumi
nă electrică, serviciile 
de apă. Străzile sînt a- 
devărate rîuri, iar în 
fa(a magazinelor care 
funcționează (multe 
sînt închise) oamenii 
fac cozi lungi pentru a 
se aproviziona cu ali
mente. Principalele ali
mente lipsesc în mare 
parte din pricina difi
cultăților de aprovizio
nare. Aeroporturile o- 
rașului sînt, de aseme
nea, paralizate. Pagu
bele exacte încă nu 
sînt cunoscute, dar se 
crede că ele depășesc 
orice precedent de a- 
cesf gen. In multe car
tiere se lucrează la lu
mina luminărilor. Echi
pe de salvare brăzdea
ză orașul răspunzînd 
nenumăratelor apeluri 
de ajutor din 
populaftei. Sub

partea 
dărî- 

măfurile dealurilor ți 
ale caselor se află încă 
multe victime. Ziarele

apar cu mare înțîrziere 
și în edifii reduse, mi
nisterele și alte institu
ții publice sînt afecta
te serios de lipsa func
ționarilor care nu sa 
pot deplasa la servicii. 
Calamitatea se extinde 
și asupra orașului Ni- 
feroi, situat de cealal
tă parte a golfului 
Guanabara, precum și 
a .altor localități din a- 
ceastă zonă. Posturile 
de radio transiTiif in
sistent apeluri către 
populafie, solicifîndu- 
se ajutoare pentru cei 
rămași fără adăpost. In 
momentul cînd transmit 
aceste rînduri ploaia 
torențială continuă, cu 
intensitate sporită, pre
vestind noi suferinfe 
populației din Guana
bara. Guvernul brazi
lian studiază măsuri 
pentru a face fafă si
tuației.

V. OROS

Rio de Janeiro, 12 
Ianuarie.

B
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MOSCOVA. După cum trans
mite agenția TASS, la 12 ianua
rie au luat sfîrșit la Dubna lu
crările sesiunii Comitetului re
prezentanților împuterniciți ai 
guvernelor statelor membre ale 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare. în cadrul sesiunii 
s-a subliniat că în anul 1965 
institutul a efectuat cu succes 
cercetări fundamentale în do
meniul fizicii energiilor înalte 
și fizicii nucleului atomic. Oa
menii de știință de la Dubna au 
colaborat în mod activ cu insti
tutele de cercetări științifice 
din țările socialiste, au sprijinit 
legăturile științifice cu labora
toarele din alte state. în rezo
luția coțnitetului se subliniază 
că în 1966 activitatea Institutu
lui unificat va trebui,să fie în- , 
dreptată spre examinarea celor 
mai importante probleme știin
țifice ale fizicii energiilor înal
te, fizicii neutronilor și altor 
domenii științifice importante.

B PARIS. Noul secretar de stat de pe lingă primul ministru francez, desemnat pentru problemele informațiilor, Yvon Bourges, a declarat miercuri că Franța va participa la sesiunea Consiliului ministerial al țărilor membre ale Pieței comune care va avea loc la Luxemburg, între 17 și 18 ianuarie.

Apel la elaborarea unui 
program democratic 
comun

PARIS. Secretarul general al Partidului Comunist Francez, Waldeck Rochet, a adresat partidelor de stînga și organizațiilor democratice din țară o scrisoare în care cheamă la elaborarea unui program democratic comun. La scrisoare sînt anexate materialele plenarei C.C. al partidului comunist, care a avut loc cu o săptă- mînă în urmă, în legătură cu alegerile prezidențiale și sarcinile Partidului Comunist Francez. „Sîn- tem gata, se arată în scrisoare, să începem cu reprezentanții tuturor partidelor și organizațiilor muncitorești și democratice, fără excepție, o discuție în scopul elaborării unui program democratic comun".
MOSCOVA. La Tbilisi a avut 

loc vernisajul expoziției „Ro
mânia in fotografii" care pre
zintă 100 de imagini realizate 
de arhitectul gruzin Simon Kin- 
țurașvili, care a vizitat recent 
Republica Socialistă România. 
Vizitatorii fac cunoștință cu 
monumentele istorice și cu ar
hitectura din România, cu rea
lizările țării noastre în dome
niul construcției orașelor.

n ALGER. în .capitalaRepublicii Malgașe, Tananarive, s-a deschis miercuri dimineața conferința miniștrilor afacerilor externe și a experților Organizației comune a- fricane și malgașe (O.C.A.M.).

H SOFIA. Ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, însoțit de un grup de experți, care face o vizită în R. P. Bulgaria, a vizitat marți la Sofia uzina constructoare de electrocare și electrostivuitoare, Institutul de studii și proiectări pentru industria electrocarelor, uzina de aparate telefonice și telegrafice, fabrica de frigidere și echipament frigorific și uzina de . echipament electrotehnic de înaltă tensiune. Oaspetele a fost însoțit de Mari Ivanov, președintele Comitetului pentru construcții de mașini de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria.
HNEW YORK. Potrivit datelor publi

cate de Ministerul Muncii al S.U.A..
In 1965 au avut loc 3 860 de greve la care 
au participat un număr de 1 480 060 de 
muncitori. 20 de mari greve au fost - 
ganizate tn industria ușoară, în indus
tria de automobile cit șl In redacțiile 
diferitelor ziare, la căile ferate și cen
trele cosmice.

Danilo Doici 
din nou 
în greva foamei

ROMA. Cunoscutul sociolog 
italian Danilo Doici a declarat 
greva foamei timp de o săptă- 
mînă, cerînd să se clarifice, în, 
fața opiniei publice italiene, le
găturile existente între organi
zația teroristă Mafia și politica 
țării. După ce. cu cîtva timp în 
urmă în fața comisiei parla
mentare de anchetare a Mafiei 
a fost prezentat un dosar volu
minos, conținînd capetele de 
acuzare la adresa acestei orga
nizații și a susținătorilor ei, ac
țiunea de protest a lui Danilo 
Doici este menită să clarifice 
situația potrivit căreia o mare-, 
parte a populației italiene, niai 
ales din sudul țării, trăiește sub 
teroarea Mafiei.

n LAGOS. Agențiile de presă a- ™ nunță că politia nigeriană a a- restat pe Secretarul general al Partidului muncitoresc țărănesc din Nigeria, Tundji Otegbeye. Ziarul „West African Pilot" relatează că o dată cu arestarea lui a fost reținut si președintele Congresului Tineretului, Kunle Oyero.

PLENARA C. C. AL P. C.
DIN URUGUAY

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — în zilele de 7 și 8 ianuarie a avut loc la Montevideo plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay, care a dezbătut situația din țară și a stabilit programul, de acțiuni pe anul 1966. în rezoluțiile adoptate de plenară a fost scos în evidență caracterul antipopular al proiectului de reformă a constituției tării. Plenara a hotărît să convoace la 29 iunie cel de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay.
PARIS. După cum anunță a- gentia TASS, președintele Franței, Charles de Gaulle, a primit miercuri pe ambasado- . rul U.R.S.S. la Paris, Valerian Zorin, și a avut cu el o convorbire referitoare la dezvoltarea relațiilor între Franța și U.R.S.S. Președintele Franței a acceptat invitația de a vizita U.R.S.S. în cursul anului 1966. Data și programul vizitei vor fi stabilite ulterior.

Concedieri în Spania
PARIS. Potrivit relatărilor agenției „Unjon. Franțaise d'Informations’, în Spapia are loc un nou val de concedieri. Astfel, direcțiunea concernului rețelei de stat a căilor ferate a concediat 10 000 de muncitori. Directorul acestui concern amenință cu concedierea altor 15 000 de muncitori.gg KHARTUM. Asociația presei 

sudaneze și conducătorii tutu
ror ziarelor și agențiilor de presă 
din Sudan au hotărît să declan
șeze o grevă de 48 de ore marțea 
viitoare în semn de protest împo
triva suspendării a două publica
ții de stingă: „Sawat Elmara" și 
„El Dear".M BUENOS AIRES. S-a anunțat că ™ la toate aeroporturile principale și pe marile șosele din Argentina au fost instalate gărzi militare pentru a împiedica o eventuală încercare a -fostului președinte argentinean, Juan Peron, de a se înapoia în tară.

în sud-estul asiatic se semnalează o nouă agravare a climatului politic. De pe numeroasele nave port-avion :ce patrulează .în .Pacific., și. de, la bazele aeriene situate pe teritoriile asiatice ale „lanțului strategic", al L._.._. decolează în permanență noi și noi escadrile cu destinația Vietnam. Frontierele statelor fostei In- dochine franceze, cărora li s-au garantat în mod solemn suveranitatea și independența națională prin acordurile semnate la Geneva, se pare că au dispărut. de pe hărțile o- peraționale ale comandanților americani. La sfîrșitul săptămînii trecute forțele americane au lansat în Vietnamul de sud „cel mai desfășurat atac cunoscut pînă a- cum" (U.P.I.) la care au luat parte 7 000 de soldați, sprijiniți de detașamente australiene și .neozeelandeze. Paralel, după cum transmite agenția Associated Press, „avioanele americane au declanșat o masivă campanie de bombardament în Laos. Un număr de 300 avioane lansează zilnic aproximativ 1 000 tone de bombe și proiectile asupra teritoriului laoțian". Ziarul ..St. Louis Post-Dispatch" informează că trupe tai- landeze au pătruns în Laos pentru a acționa împotriva forțelor Neo Lao Haksat. „Comandanții militari americani, scrie corespondentul din Washington al ziarului, au fost informați pe deplin de mișcările trupelor tailandeze. Observatorii de aici consideră că țiunea tailandeză coordonată și ajutată Statele Unite".în încercarea de a vili voința de luptă a țelor patriotice sud-viet- nameze. intervenționiștîi fac, noi pași spre intensificarea . și extinderea a- gresiunii. Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat recent în mod oficial că a dat „mînă liberă" co

mandanților trupelor a- mericane dislocate în Vietnamul de sud să-și rezerve singuri „dreptul" • (!) de a extinde acțiunile de.luptă dincolo de frontierele Vietnamului de f___ v_ sud, respectiv în Cambod-S.U.A.. gia și Laos, „dacă aceștia vor considera .că acțiunea lor ar fi esențială protejarea forțelor mate".Așa cum arată declarația Departamentului de Stat, Statele Unite
pentru lor ar-chiar

șefulSuvanna Fumma', guvernului laoțian tripartit, s-a opus intrării trupelor terestre americane în Laos, declarînd că nu-și „va atrage țara în această aventură". Iar Fumî Vongvicit, secretarul general al Partidului .Neo Lao Haksat, a a- dresat copreședinților Conferinței de la Geneva pentru Laos un mesaj în care condamnă manevrele • întreprinse de Statele U- nite în scopul extinderii

Elicopter aparținînd forțelor militare ale S.U.A. într-un 
zbor de recunoaștere la frontiera cambodgiana

*

aceste destă- for-

își asumă singure, în mod arbitrar, „dreptul" de a încălca grosolan acordurile de la Geneva, o parte dintre care — cele din 1962 cu privire la Laos —' poartă și semnătura reprezentantului american.Ani de-a rîndul, aceste acorduri au fost încălcate sistematic. în ultimul timp, trupele americane trecînd la o intervenție militară deschisă în Laos. Gruparea de dreapta din această țară, sprijinită de S.U.A., desfășoară în prezent acțiuni de provocare, de menținere a unei atmosfere de încordare. A- viația americană întreprinde raiduri și efectuează bombardamente asupra unor regiuni aflate sub controlul trupelor Neo Lao Haksat. în legătură cu ultima hotărîre a Departamentului de Stat,

războiului și transformării regiunilor de centru și de sud ale Laosului într-o verigă de legătură a bazelor militare americane din Vietnamul de sud și Tailanda.în ce privește Cambod- gia, este cunoscut că de mai mult timp politica sa de neutralitate, refuzul de a se lăsa atrasă în blocul agresiv S.E.A.T.O.. rezistența opusă încercărilor de a fi inclusă în planurile militare ale S.U.A. au stîrnit iritare crescîndă în rîndul cercurilor militariste americane. Pentru a o sili să-și schimbe orientarea, Statele Unite au recurs la un întreg arsenal de metode de intimidare : de la presiuni economice — ceea ce a determinat Cambodgia să renunțe la „ajutorul" folosit de S.U.A. ca mijloc

de amestec în treburile sale interne — pînă la hărțuiala armată. Prin noua hotărîre a Washingtonului, care poate fi interpretată de niște ofițeri locali după bunul lor plac, se deschide calea u- nei noi agravări a situației. Guvernul regal al Cambodgiei a dat publicității o declarație în care demască născocirile cercurilor militariste din S.U.A. și subliniază că „forțele americane nu au fost atacate de nimeni niciodată de pe teritoriul cambodgian și că, de fapt, aproape zilnic posturile și satele cambodgiene sînt atacate fără nici o justificare". într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., guvernul cambodgian cere tuturor organizațiilor internaționale și tuturor țărilor lumii să ia act de planurile agresive îndreptate împotriva Cambodgiei și să adopte măsurile corespunzătoare.Hotărîrea recentă a Departamentului de Stat, care reprezintă de fapt o autorizație în alb, deosebit de primejdioasă, acordată ofițerilor americani dislocați în Asia de sud- est, se contrapune cerinței tot mai insistente a opiniei publice de a se lichida agresiunea americană din Vietnam, de a se stinge focarul primejdios existent în Asia de sud- est. Ignorînd această cerință, Statele Unite își intensifică acțiunile agresive împotriva poporului din Vietnamul de sud ; ultima hotărîre a Departamentului de Stat reflectă tendința cercurilor militariste americane de a se afunda într-un conflict tot mai grav. Opinia publică urmărește cu îngrijorare evoluția evenimentelor în sud-estul asiatic, condamnă tentativele de a lărgi sfera războiului, văzînd în a- ceasta o agravare a încordării. o nouă primejdie pentru pacea lumii.
Dumitru ȚINU
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