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ÎNTRECEREA1Q66 
SOCIALISTA l,uu

In întreprinderi au început adunările în care 
oamenii muncii își iau angajamente mobilizatoare

întregul nostru popor a pășit în primul an al cincinalului cu un sentiment de legitimă mîndrie pentru 
marile realizări dobîndite în construcția socialistă, cu hotărîțea de a-și consacra torțele și energia creatoare 
înfăptuirii luminosului program de dezvoltare multilaterală a tării adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Sarcinile mobilizatoare ale planului de stat pe anul 1966 au fost larg dezbătute în întreprinderi. Bizuindu-se pe 
propunerile făcute cu acest prilej, pe o analiză temeinică a posibilităților și rezervelor existente, colectivele de 
întreprinderi își iau în adunările care au Ioc în aceste zile — în lumina Directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii socialiste — angajamente însuflețite în întrecerea socialistă pe acest an, a 
cărei primă etapă va fi 8 Mai, cînd întregul popor va sărbători 45 de ani de la crearea Partidului Comunist 
Român. Ca un fir roșu, din angajamente se desprinde hotărîrea fermă a muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din întreprinderi de a îmbunătăți necontenit calitatea produselor, de a spori producția și productivitatea 
muncii, de a obține economii și beneiicii peste plan cit mai importante, acestea fiind obiectivele principale ale 
întrecerii socialiste. întreaga activitate pentru îndeplinirea exemplară, Ia toți indicatorii, a planului pe 1966 și 
a angajamentelor va constitui pentru oamenii muncii din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții, din 
unitățile socialiste din agricultură un nou prilej de a organiza mai bine producția și munca, de a-și desfășura 
larg spiritul de inițiativă și capacitatea creatoare, punîndu-Ie în slujba dezvoltării continue a economiei națio
nale, înfloririi patriei noastre socialiste.

Publicăm mai jos angajamentele luate ieri de un număr de colective de întreprinderi.

Însuflețiți de' poli
tica înțeleaptă părți* 
dtiiui, de-rn'ărefele Di
rective elaborate de 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., muncitorii, ingi-

—• 2 milioane lei la producfia globală;
— 2,5 milioane lei la producfia marfă vîn- 

dufă șl încasată;
— 0,3 la sută depășire a sarcinii de creș

tere a productivităfii muncii;
— 500 mii lei beneficii;
— 500 mii lei economii la preful de cost;
— 1 500 tone cocs metalurgic;
— 5 000 tone aglomerat;
— 3 000 tone fontă;
•—3 000 tone oțel;
— 1 600 tone laminate finite.

sporită se va acorda ri
dicării continue a nive
lului de cunoștinfe teh- 
nico-profesionale ale 
muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor.

Conșfienfi de faptul 
că de calitatea produ
selor siderurgice și de 
livrarea ritmică a aces
tora depinde în măre

măsură îndeplinirea an
gajamentelor asumate 
de colectivele din în
treprinderile beneficia
re, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii combina
tului asigură că vor res
pecta întocmai terme
nele contractuale și sor
timentele "pre văzute".

— 3 milioane lei la producția globală;
— 6 milioane lei la producfia marfă vîndu- 

fă ți încasată;
— 1 milion lei la preful de cost;
— 1 milion lei la beneficii.

Prin organizarea mai 
bună a proceselor de 
producție, folosind me
tode știinfitice în orga
nizarea secfiilor și ser
viciilor combinatului, 
precum și prin alte mă

suri tehnice sarcina de 
creștere a productivi
tății muncii va fi depă
șită cu 0,3 la sută.

In această perioadă 
vor realiza peste plan 
următoarele produse:

— 5 000 tone cocs metalurgic;
— 18 000 tone aglomerat;
— 5 000 tone fontă;
— 12 000 tone oțel;
— 5 000 tone laminate finite.

Exprimîndu-și și pe 
această cale dragostea 
fafă de partid, side- 
rurgișfii hunedoreni se 
angajează ca în cinstea

celei de-a 45-a aniver
sări a partidului să rea
lizeze din angajamentul 
anual:

Aceste depășiri vor fi 
realizate în condițiile 
îmbunătățirii substanfia- 
le a calității produse
lor; la cocsul metalur
gic, rezistenfa medie 
lunară la toba „Micum" 
va fi mărită cu 3 la 
sută fafă de cea admi
să; ponderea țaglelor 
de relaminare și a ce
lor pentru fevi de ca
litatea I va fi cel pu- 
fin 87 la sută.

Ținînd cont de im
portanta creșterii pro
ducției de ofeluri cu 
caracteristici fizico-me- 
canice superioare, side- 
rurgiștii și-au propus 
ca în acest an să spo
rească ponderea ote
lurilor aliate cu 14 la 
sută fafă de realizările 
anului 1965.

Pentru reducerea pre
țului de cost și realiza
rea de economii vor 
acorda afenfie sporită 
reducerii consumurilor 
specifice. La cocsul me
talurgic vor reduce con

sumul cu 10 kg pe to
na de fontă, iar la ofe- 
lăriile Martin vor consu
ma pentru o tonă de o- 
fel cu 1 la sută mai pu- 
fin combustibil conven
țional fafă de consumu
rile planificate.

O atenție deosebită 
vor acorda îndeplinirii 
sarcinilor de export pe 
care le vor realiza în 
întregime și în mod 
ritmic. Din cele 5 000 
tone laminate finite pli
ne ce își propun să le 
realizeze peste plan, 50 
la sută vor fi destinate 
exportului.

Privind cu simf de 
răspundere respectarea 
cuvîntului dat, colecti
vul combinatului a sta
bilit un bogat plan de 
măsuri tehnico-organi- 
zaforice care funda
mentează angajamente
le luate și permite va
lorificarea mai comple
tă a rezervelor interne. 
Au fost prevăzute mă
suri pentru îmbunătăți
rea regimului de func
ționare a furnalelor, ri
dicarea calită|ii cocsului 
și- aglomeratului, ridica
rea temperaturii aerului 
insuflat, precum și men
ținerea intensității opti
me de ardere. La ofe- 
lării se va asimila teh
nologia de elaborare a 
otelului prin intensifica
rea procesului cu oxi
gen, va crește timpul 
efectiv de lucru al cup
toarelor Martin. Afen(ie

Analizînd cu spirit de 
răspundere posibilitățile 
existente în secfii și la 
locurile de muncă și 
călăuzindu-se după Di
rectivele C.C. al P.C.R. 
cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii 
socialiste, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii

Combinatului chimic 
Borzești, hotărîți să spo
rească continuu canti* 
tăfile de produse chimi
ce destinate industriei 
și agriculturii, se anga
jează să depășească sar
cinile de plan pe 1966 
cu :

— 10 000 000 lei la producfia globală;
— 10 000 000 lei la producfia marfă ;
— 2 000 tone acid dorhidric ;
— 500 tone sodă caustică ;
— 5 000 tone insecticide condlflonafe ;
— 1 la sută la productivitatea muncii;
— 1 000 000 lei economii la praful de cost;
— 1 000 000 lei beneficii;

Din care pînă la 8 Mai :

— 3 000 000 lei la producfia globală ;
— 3 000 000 lei la producfia marfă ;
— 500 tone acid dorhidric ;
— 150 tone sodă caustică ;
— 2 000 tone insecticide condiționate ;
— 300 000 lei economii ;
— 300 000 lei beneficii.

Totodată, colectivul 
combinatului va da o a- 
fenfie sporită îmbunătă
țirii caracteristicilor teh
nice și de calitate a 
produselor. La policlo- 
rura de vinii se va mări 
stabilitatea și se va mic

șora for)a de malaxare, 
aducîndu-se la caracte
risticile corespunzătoare 
normelor pentru export; 
la clorura de aluminiu

(Continuare 
în pag. a III-a)

Un procedeu original 
în construcția de locuințe

într-unul din blocurile noi, construite 
în orașul Bacău, locatarii care s-au 
mutat cu cîtva timp în urmă au găsit 
o surpriză plăcută. Unul dintre pereții 
despărțitori dintre camere nu era con
struit ca de obicei, din zid, ci din... 
mobilă (fotografia de sus). Peretele 
se poate deplasa, făcînd posibilă mo
dificarea dimensiunilor camerelor pe 
care le desparte. Realizatorii sînt arhi
tectul Clement Stănescu și inginerul 
Valeriu Stanciu.

,,Peretele" e compus din șifonier, 
toaletă, scrinuri, dulapuri diferite, bi
bliotecă, masă de lucru, pat pliant 
etc., dispuse pe ambele sale fețe. El 
este prevăzut și cu o ușă de co
municație între camere. Astfel loca
tarul nu mai trebuie să-și procure o

parte din mobilierul pentru cele două 
camere pe care le desparte peretele.

Se prevede aplicarea acestui sistem 
la încă 26 de apartamente, într-un bloc 
cu 13 etaje ce se va construi în cen
trul orașului Bacău. De data aceasta 
însă, peretele-mobilă glisant va fi 
situat între hol și una din camere.

Ar fi interesant dacă la Comitetul 
de Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare și la Ministerul Eco
nomiei Forestiere s-ar lu în discuție 
eficiența economică, grau.il de con
fort și, dacă se consideră justificat, 
extinderea acestui sistem, precum și 
asimilarea în producție a unor pereți- 
mobilă glisanți.

Ceață. Ger. Ninsoare viscolită... 
Pe deasupra și chiar primprejur 
noapte. Dacă ați auzit în noaptea 
aceea un țipăt, să știți că autorul am 
fost eu. Eu însumi am țipat. Dacă 
v-am deranjat, vă cer iertare. De ce 
am țipat ? M-am speriat. Mi-a ie
șit în cale o arătare, ce nu era nici 
cline, nici lup și nici măcar șacal. 
S-a așezat de-a curmezișul străzii 
și a început să latre, la mine. A- 
tunci am țipat. O arătare să latre ?

N-aveam sînge rece la mine. 
M-am dus repede acasă, am pus o 
sticlă la frigider și astfel prevăzut 
am făcut cale-ntoarsă. Arătarea 
tot acolo. Am întrebat-o :

— Cine ești dumneata ?
— Un dinte.
—• Dacă ești dinte, de ce latri 7
— Pentru că sînt canin, n-am 

dreptul ? Există vreo lege care să-l 
oprească pe dintele canin să la
tre ?

—• Nu. Dar ce dorești de la 
mine 7

— Să stăm de vorbă.
— în ce problemă 7
— Dentară.
— Nu mă pricep.
— Atunci te mănînc.
— Poți 7
— Ai uitat că sînt dinte ? Te rod. 
Reprezentantul dinților canini,

CAN
mărit la scara 1 pe un milion și 
ceva (scara exactă n-o pot da, pen
tru că era întuneric), a început să 
roadă din mine.

Am început să strig. De durere, 
l-am trezit pe toți ai casei, pentru 
că trebuie să știți că. eu visam.

M-au întrebat ai mei:
— Ce e cu tine ?
— Dintele canin.
— Ce e cu el 7
— A început să mă roadă.
— Dacă l-ai luat prea larg... Pu- 

ne-ți niște vată.
Am adormit din nou. A venit 

însă imediat o mașină: m-a luat 
din pat în dinți (autoturismul avea 
dinți; mi-a lăsat și semne), m-a. 
dus din nou la dintele canin, care 
de data aceasta nu mai era singur. 
In jurul lui rozători (dinți) molari, 
măsele de minte, măsele banale...

•— Credeai că scapi 7

xbS 0 sarcină neînscrisâ
DE

partid în planul da muncă
Activitatea organizației de par

tid din oricare fabrică sau uzină 
este orientată în mod firesc spre 
problemele esențiale ale producției. 
Paralel cu acestea, preocupările 
comuniștilor — cu toate că nu a- 
par întotdeauna înscrise anume pe 
vreo ordine de zi sau în vreun 
plan de muncă — vizează în mod 
direct și permanent omul.

— Preocuparea pentru perfecțio
narea producției, pentru realizarea 
sarcinilor de plan este de nedes
părțit de grija față de oa
meni — spunea MARIN BURDU- 
LEA, secretarul comitetului de 
partid de la uzinele „Semănătoa
rea" din Capitală. De fapt nu există 
o linie de demarcație între aceste 
două laturi ale activității noastre. 
Ce-i drept, în viața oamenilor a- 
par uneori probleme mai greu 
de detectat și soluționat decît cele 
din producție. Dar organizația de 
partid nu poate trece pe lingă ele ; 
ea acționează și aci, ca și în toate 
celelalte domenii, de pe poziția in
teresului general și a grijii tovă
rășești față de om.

Acesta este un lucru firesc 
care decurge din însăși natura o- 
rînduirii noastre, din politica par
tidului. Legat de mase prin mii de 
fire, întruchipînd în obiectivele 
sale năzuințele și aspirațiile po
porului, partidul este, prin întrea
ga sa activitate, purtătorul și pro
motorul umanismului socialist. In 
centrul tuturor preocupărilor par
tidului se află omul, cerințele lui 
materiale și spirituale, țelul său 
este fericirea oamenilor, înflorirea 
multilaterală a personalității uma
ne. Și aceasta se reflectă în munca 
fiecărei organizații de partid ; nu 
numai că ea mobilizează eforturile 
colectivului unității respective spre 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, dar în tot ce întreprinde, în 
lucrurile mari și mici, străbate ca 
un fir roșu grija față de om, 
profundul umanism propriu comu
niștilor. Despre aceasta vorbesc ne
numărate „fapte diverse" din mun
ca organizației de partid de la uzi
nele „Semănătoarea".

Un caz izolat, 
dar semnificativ

Cu cîteva luni în urmă, cînd 
abia intrase în fabricația de serie 
combina de recoltat porumb și în
tregul colectiv era angajat în în
făptuirea acestei sarcini într-un 
timp. cit.-. mai. scurt..,, astfel,ca noițe. 
mașini să fie livrate agriculturii 
înainte de începerea lucrărilor de 
recoltare, muncitorul Stelian Negoi 
îl căuta ou înfrigurare pe secre
tarul comitetului de partid. Prin- 
tr-o serie de împrejurări ajunsese 
în situația de a fi ocolit, oamenii 
nu mai stăteau de vorbă cu el.

...Se număra printre muncitorii 
buni de la turnătorie, totuși sim
țea atracție pentru, o muncă de 
calificare mai înaltă. I s-a aprobat 
cererea de a urma un curs de pre
gătire pentru meseria de strungar. 
După absolvire a fost trecut în sec-

torul de strungărie. Firește, la în
ceput a întîmpinat greutăți pe 
care, cu ajutorul colectivului, spera 
să le învingă. Dar mîna de ajutor 
așteptată întîrzia să-i fie întinsă 
Ba chiar s-au găsit unii care au 
privit cu neînțelegere dorința lui 
de a-și perfecționa pregătirea. A 
fost repartizat la un strung vechi, 
care se defecta des ; pe neașteptate 
era trecut dintr-un schimb în al
tul ; de multe ori, cînd se prezenta 
la lucru, șeful de sectar îl trimi
tea acasă. Se înțelege, în asemenea 
condiții, cîștigul realizat era rela
tiv mic. Ca să-și întrețină familia, 
s-a angajat ca încărcător la „Apro
zar", fără să anunțe de această 
hotărîre pe cineva din jurul său. 
Vreo zece zile n-a mai venit pe la 
uzină. Cînd s-a întors la lucru, 
conducerea sectorului îi desfăcuse 
contractul de muncă ; mai mult, îi 
întocmise un referat pentru des
păgubiri în valoare de cîteva mii 
de lei — cheltuielile de școlarizare 
pentru învățarea noii meserii. De
sigur, încălcase grav disciplina 
muncii, se cuvenea să fie tras la 
răspundere, dar oare s-a ținut sea
ma de greutățile pe care le întîm- 
pinase, de starea lui sufletească 7 
încercase cineva să se apropie de 
el ? Demoralizat, nu se aștepta ca 
cineva să-i ia apărarea, într-atît îi 
mersese faima de om neserios.

Totuși, s-a înșelat. Cîteva zile,

pînă s-au limpezit apele, secret 
tarul comitetului de partid n-a pă
răsit sectorul de strungărie. Lucru
rile s-au lămurit. I s-a arătat vina 
lui, dar au fost criticați și ceilalți. 
Conducerea uzinei a revenit asupra 
măsurilor luate împotriva lui Ste
lian Negoi. Biroul organizației de 
bază ,a hotărît ca el să fie ajutat 
să-și ridice calificarea de către Ion 
Dobre, unul din maiștrii cu mai 
multă experiență.

Analiza ce a avut loc a dat pri
lejul să se tragă concluzii în le
gătură cu diferite aspecte ale acti
vității organizației de partid, asu
pra cauzelor care au făcut posibile 
asemenea deficiențe.

Sprijinul tovarășilor 

la nevoie
La un moment dat, mai mulți 

membri de partid au sesizat că 
muncitorii Alexe Stoica, • Ion Bo- 
rangic, Gheorghe Boldan sînt per
secutați de maistrul Ion Cruceană. 
Motivul ? îl criticaseră pentru

Dumitru T1RCOB

(Continuare în pag. a II-a)

constructori din
Foto : A. Carlojan

înainte de examene, schimb de păreri între studenți 
Capitală

ÎN ZIARUL DE AZI
n Fără cultură, talent 

si claritatea telului, 
ce rămine din 
îndrăzneala artistică?

(pag. a Il-a)

H Criteriile „Igienei"
(pag. a II-a)

Hi Corespondențe 
din Geneva și Roma 

(pag. a IV-a)

de Nicu|â TÂNASE

NUL
— Dar ce am făcut, de ce mă 

chinuiți 7
— Uită-te la mașina asta, îmi 

ordonă caninul. Uită-te la ea și 
spune-mi din ce e făcută.

— Din tablă, fier, oțel și diferite 
neferoase.

— Nu-i adevărat. E făcută din 
dinți, măsele, coroane...

— Știi ce te rog, mă adresez eu 
unei măsele de minte, mușcă-mă, 
vreau să mă trezesc. Dacă vă mai 
visez în continuare înnebunesc.

— Nu se poate, lătra caninul 
Stai aici...

Arătarea băgă, mina în buzunar, 
scoase de acolo circa 200 000 de lei. 
îmi dădu cheile autoturismului 
și-mi zise:

— Descurcă-te!
M-au lăsat în stradă cu un au

toturism și cu 200 000 de lei. Toate

ISTORII SUPRAPUSEI
I
I
I
I
I
I
L

/ •‘importante acte politice și 
social-economice elabo- 
rate sau aflate în curs de 
perfectare la Teheran 
au atras cîteva reprize 

de comentarii și speculații în pre
sa internațională. „The Financial 
Times" face presupuneri în legă
tură cu eforturile de industriali
zare ale acestei țări, „Neue 
Ziircher Zeitung" se ocupă de în
cordarea relațiilor dintre Teheran 
și Damasc, iar „Le Monde" a tri
mis pe Eric Rouleau la șahul Ira
nului să-1 intervieveze asupra 
unor probleme politice interne.

Vizînd sursa acestei atenții spe

arătările au dispărut. Așa vis mai 
zic și eu, veți spune dumneavoas
tră. Nu vă grăbiți. Toate astea sînt 
cu cîntec. M-am dus la primul post 
de miliție. Le-am spus ce mi s-a 
întîmplat. Știți a cui era mașina ? 
A fost identificată. A lui Cristea 
Baciu, tehnician dentar în comu
na Corbii Mari, raionul 
tot ai lui.

Luîndu-mi-se piatra 
mă, m-am trezit. Nu tu mașină, 
nu tu cele 200 000. M-am dus a 
doua zi în comuna Corbii Mari. 
M-am interesat:

— Aveți aici un tehnician den
tar Cristea Baciu ?

— Avem.
— Are autoturism 7 ’
— Are...
Al naibii dinte canin, ce vis a pu

tut să-mi facă, în ce încurcătură a 
putut să mă vîre. Am mai aflat a- 
mănunte. în cîrdășie cu alți cîțiva- 
dentiști, Cristea Baciu 
sute și sute de oameni 
munele din jur, a înșelat 
sute de mii de lei.

Zilele astea — procesul.
P. S. în ajun primisem o scrisoa

re în care se relatau aceste fapte. 
De fapt, de aici visul cu dintele ca
nin...

Titu. Banii

de pe ini-

a înșelat 
din co- 

statul cu

ciale, șahul a precizat că palatul 
imperial și guvernul iranian vor 
continua să acționeze cu perse
verență 
gramele politice și sociale ce 
și le-au 
este vorba de aplicarea măsu
rilor de „relansare economică", 
iar pe plan extern — promovarea 
politicii de colaborare cu toate 
țările.

Cu prilejul unei recente călă
torii la Teheran am ascultat ex
plicații dintre cele mai amănun
țite despre evoluția Iranului de 
azi. Dar, înainte de a relua su
biectul nostru, se cuvine să in
trăm, cum s-ar spune, în atmo
sfera acestei faimoase capitale 
oersane.

✓7^ dată prins în furnicarul 
/ ' S bulevardelor centrale îți 
? Ir eide aproape imposibil 

să scapi din strînsoare, 
mai cu seamă dacă vrei 

să afli locul eventualului refugiu 
căutîndu-1 cu degetul pe „map of 
Teheran". în orele de vîrf, pe 
Ferdowsi, Naderi, Shah Reza sau 
pe Pahlavi Road nu-ți poți permi
te cîteva momente de meditație. 
Oprit în loc ești, la fel ca piatra 
din rîu, lovit și împins mereu, 
puțin cîte puțin, înainte sau spre 
vreo străduță laterală. Atunci te 
poți mișca în voie. Străbați locu
rile virane dintre case, cauți niște 
ruine mai voluminoase și urci pe 
o ridicătură. Privirea 
involuntar de la 
blocuri ale băncilor și compa
niilor comerciale, ale 
teluri și magazine, la pedestri- 
mea așezărilor pămîntii care se 
lățește de jur împrejur, circum- 
scriind acestui oraș de peste 
două milioane de locuitori un pe
rimetru care ar fi prea mare chiar 
și pentru o populație dublă. A

pentru a înfăptui pro-

propus. In linii mari

pendulează 
modernele

marilor ho-

Valeriu POP

(Continuare în pag. a III-a)
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® Frizeria mult visată • Un utilaj

calificare

artă — cu ex- 
marilor decorații 

și a sculpturii din 
publice, destinate

complicat: pensula • Unități

m vizitat expoziția 
anuală de pictură 
din sălile Dalles. 
Am ieșit de acolo 
tulburat și mîhnit. 
Presupun că un 
criteriu după care 

judecăm calitatea unei ope
re de 
cepția 
murale 
piețele 
să instruiască și să îmbăr
băteze mulțimile — este 
cel dacă am dori ca o ase
menea operă să ocupe un 
loc în interiorul nostru, sau 
dacă am vedea-o cu plă
cere într-o sală publică ori 
de muzeu. Este adevărat 
că anume experiențe în ar
tă, chiar dacă nu au drept 
consecință un surplus de 
mulțumire pentru privitor, 
pot ii totuși interesante pen
tru cei care le întreprind și 
mulți artiști, chiar printre cei 
mai mari, numără în activi
tatea lor asemenea expe
riențe fără un rezultat pozi
tiv. Ele se fac însă oarecum 
în intimitate, sînt încercări 
numai, pe care autorul lor 
le judecă și le cîntărește, 
dqcă ele aduc sau nu un 
surplus de ameliorare în 
felul lui de a se exprima. 
Analizate de critici și de is
torici de artă, mult timp 
după ce au fost încercate, 
atunci cînd au intrat oare
cum în domeniul istoriei, 
ele îi ajută pe aceștia să-și 
dea seama de unele trans
formări care s-au produs în 
felul de a „se realiza" al 
artistului ’ analizat. Nici 
Matisse, nici Braque, ca să 
luăm două exemple ilustre, 
nu s-au sculat într-o bună 
dimineață, unul fauvist și 
celălalt cubist, ci faza lor 
de activitate cunoscută sub 
acești termeni a fost pre
cedată de lungi și persis
tente încercări, unele reu
șite, altele nereușite, și de 
o adîncă meditație. In ex
poziții însă, ei aduceau nu
mai lucrări pe care le aon- 
sjderau depline din punc
tul lor de vedere, adică ce
le care la un moment dat, 
poate trecător, îi reprezen
tau deplin, Un Luchian, un 
Pallady și, în general, toți 
pictorii noștri de seamă în- 
cercînd, experimentînd au 
meditat adînc asupra artei 
lor.

Pornesc 
nerea că 
tablourile 
presionat 
expoziția de anul acesta ar 
putea intra în categoria ex
periențelor și, din acest 
punct de vedere, oricît ar fi 
ele de neplăcute la vedere, 
încerc să le analizez. Din 
nenorocire însă, ele nu sînt 
numai stranii și bizare. Ele 
dau adesea impresia u-

de la presupu- 
mare parte din 
care m-au im- 
dezagreabil în

nei lipse cultură ar
tistică și generală și a 
unei stîngăcii profesionale 
supărătoare. îndărătul a- 
cestoi tentative de a forța 
atenția privitorului se ob
servă o pregătire insuficien
tă, o educație a mîinii, a o- 
chiului și a gîhdului care 
lasă mult de dorit. Orice în
drăzneală în artă, ca să fie 
interesantă și efectivă, ar 
trebui să aibă îndărătul ei 
imaginație și o cultură 
completă, o claritate a țe
lului și o îndemînare 
măcar suficientă în execu
ție. Am citat mai sus e- 
xemplul lui Matisse șl al lui

ma : artistul și modeluj,
Unele din picturile de Ia 

Dalles erau, din contră, a- 
desea ieșite dintr-o nai
vitate egală cu necu
noașterea realității. Nu 
trebuie să uităm că există 
două feluri de naivități: cea 
afectivă, de sentiment, pe 
care o găsim la oameni ca 
Rousseau le Douanier, și 
cea care iese din neștiință 
și din neputință, deci ase
menea cu cea a copiilor 
care desenează imagini pe 
trotuare. Din nefericire, 
multe din tablourile la care 
fac aluzie, de această din

ochiului, n-aș fi zis nimic. 
Marea tradiție a picturii 
noastre, ilustrată de Grigo- 
rescu, Luchian, Tonitza, Pe- 
trașcu, Pallady, are oa o 
trăsătură caracteristică mi
nunata armonie a culori
lor. Fără să am o admira
ție fără margini pentru Țu- 
culescu, acesta, în unele din 
tablourile sale, a obținut 
ansambluri armonioase, de 
toată frumusețea. Prin ar
monia coloritului, prin poe
zia nocturnă uneori, ae
riană altădată, acest colo
rit ne umple de mulțumire. 
Chiar în expoziția de la 
Dalles, ca să mă opresc la

Fără cultură, talent

și claritatea țelului,

ce rămîne din
îndrăzneala artistică?

de acad. prof. G. OPRESCU

urmă naivitate îmi aduc a- 
miilte.

Ce să zic apoi de colo
rit? înțeleg ca unul sau al
tul dintre pictori să doreas
că 0ă exprime realitatea 
metaforic, alegînd alte cu
lori decît cele percepute 
nemijlocit în jurul nostru. 
Gauguin, marele Gauguin, 
a spus odată : vă trebuie 
un albastru în compoziția 
voastră, alegeți cel mai 
frumos albastru, fără să vă 
preocupați dacă el este sau 
nu cel din natură. Dacă u- 

____ ________ nul sau altul dintre autorii 
tă arată că numai în două tablourilor la care mă refer,
luni el a executat 180 dte. înlocuind senzația' provenl-
admirabile desene de stil l.......................
absolut tradițional, pe

Braque. L-aș putea multi
plica, dar mă mulțumesc să 
aleg pentru ceea ce vreau 
să exprim încă unul, pe cel 
al unui renumit artist 
vremii noastre, al lui 
casso. De la vîrșta de 
ani, cum dovedește și 
senul care se găsește 
Muzeul de Artă al Acade
miei noastre, el era un de
senator desăvîrșit, și a- 
ceastă calitate n-a pier- 
dut-o. Astăzi, bătrîn, , ei 
este un tot atît de bun 
desenator ca și în ti
nerețe. O publicație recen-

al 
Pi-
17 

de- 
■în

tă de la obiectul real, ar fi 
ajuns la o armonie plăcută

unul din tablourile care 
m-au impresionat mai mult, 
există un asemenea peisaj, 
de Ciucurencu, nu cel care 
constituie o armonie de 
forme roșietice, ci cel de a- 
lături, aproape nereal, dar 
desigur una din cele mai 
delicate și mai poetice vi
ziuni ale sale. Și mai sînt, 
din fericire, și alte tablouri 
frumoase ale unor tineri.

Ce este mai îngrijorător 
în defectele pe care le în- 
tîlnim este 'că la mulți ele 
sînt de împrumut. Ele con
stituie un simplu procedeu, 
comod, care nu-1 îmbracă 
complet și nu îi exprimă e- 
xact. In rîndul lor au intrat 
azi și unii pictori pe care în

trecut i-am văzut convinși 
oă realismul practicat de a- 
tîtea secole în artă permite 
oricărei personalități ade
vărate să se manifeste cu o 
sinceritate deplină : Spiru 
Chintilă, Bițan, Codiță, 
Pauleț și cîțiva alții.

E adevărat, contribuția de 
anul .acesta a unor maeștri 
mai în vîrstă, Baba, Ca
targ!, Boris Caragea, Jalea, 
Ghiață, este pe linia lor se
rioasă din trecut. Este a- 
ceasta numai o urmare a o- 
bișnuinței, cum ar fi dispuși 
să creadă unii ? Desigur, 
nu. In schimb văzînd pe 
alții, poate ceva mai tineri, 
că și-au schimbat peste 
noapte felul de expresie, 
nu am convingerea că „sînt 
în progres*. Mă gîndesc în 
primul rînd la Irimescu, a 
cărui contribuție nu are ni
mic comun cu opera sa tre
cută. Desigur, la el găsesc 
cel puțin o calitate de exe
cuție, în care recunosc pe 
vechiul maestru. Această 
calitate de execuție apare 
și la Maitec, de pildă, la 
Vlad, la Kassargian, la alți 
cîțiva, mult mai tineri. 
intra printre cei care 
resc să înceapă o 
nouă a activității lor, 
ea ne duce uneori la 
ca, la arta precolumbiană, 
iar nu la realitățile noastre.

In ce-i privește pe artiș
tii tineri, foarte tentați de 
fluctuațiile modei, e cazul, 
cred, să ne întrebăm dacă 
educația artistică pe care 
au primit-b pînă acum a 
fost dată în condiții satisfă
cătoare, așa încît să le pu
nă la dispoziție mijloace si
gure de a se exprima. Și 
spunind aceasta, pornim de 
la punctul de vedere că nu 
atît bizareriile întîlnite în 
opere, care pot fi trecătoa
re, cît slaba lor putere de 
exprimare este ceea ce ne 
nemulțumește mai mult. 
Care să fie atunci reme
diul? Poate că dorința ar
tiștilor de a împrumuta fe
luri de expresie care astăzi 
par să fie la modă, dar pe 
care nu le cunosc destul, e 
facilitată, înir-o măsură, de 
învățătura incompletă pe 
care au primit-o la Institu
tul de arte plastice. îmbu
nătățirea metodelor de pre
dare la Institutul de arte 
plastice, o educație artistică 
suplimentară prin conferințe 
făcute de specialiști, dez
bateri de creație (aici are 
un cuvînt important de spus 
Uniunea Artiștilor Plastici), 
mi se par mijloace menite 
să pună stavilă tendințelor 
spre maniere nedigerate, pe 
care le întîlnim în ex
pozițiile noastre actuale, 
efectul modei și al ■ unei e- ’ 
ducații profesionale și ge
nerale insuficiente.

Ei ar 
do- 

fază 
dar 

Afri-

CRITERIILE

„speciale"? ® Se impune un nou 

sistem de

Intr-o singură zi, cele 200 de uni
tăți de frizerie și coafură din Ca
pitală efectuează aproape 70 000 
de servicii. Unitățile cooperativei 
„Igiena* asigură acestora o de
servire acceptabilă ? Firește, în 
comparație cu ceea ce au fost fri
zeriile în trecut, s-a realizat un pro
gres remarcabil. Cea mai mare 
parte a unităților au fost reamena- 
jate, iar la parterul unor blocuri, 
în special în cartierele noi, și-au 
făcut apariția frizerii moderne. Cu 
toate acestea, rețeaua de unități ale 
„Igienei*, sub raportul dotării și al 
deservirii, continuă să rămînă în 
urma cerințelor justificate ale cetă
țenilor.

Intri într-o frizerie. Ești întîmpinat 
cu amabilitate.

— Poftiți I La care secție doriți 
să fiți servit ? Pe aici, vă rog — te 
conduce cineva politicos.

Ți se oferă o revistă cu modele.
— Vi se potrivește mai mult mo

delul acesta! E părerea mea de 
specialist.

Argumentele conving. Iar ceea ce 
urmează este expresia unei adevă
rate măiestrii. Cînd pleci parcă ești 
altul... La garderobă paltonul e 
gata periat. Nimeni nu te mai... pe
rie după ce te-ai îmbrăcat.

Iată cum ne descrie „frizeria 
ideală" tov. MIRCEA NICULESCU, 
consilier la cabinetul tehnic din ca
drul serviciului de creație al coo
perativei „Igiena".

...Intrăm la unitatea nr. 3 din ca
lea Victoriei 54. Nu-i exagerat dacă 
afirmăm că, într-un fel, imaginea 
conturată mai sus se răstoarnă. De 
la ușă te întîmpină o femeie în ha
lat, care agită o coadă de mătură 
de-a lungul și de-a latul încăperii- 
Respiri adînc. Praf sută la sută. în 
loc de „poftiți"—„stai la rînd". Omul 
cu briciul te privește ca și cînd, în 
sfîrșit, te are... în mînă. Din com
plexul de operații sînt „sărite": de
zinfectarea briciului, a pieptenului, 
asigurarea unei igiene desăvîrșite 
la pudrarea feței.

Stăm de vorbă eu responsabilul 
unității, tov. NICOLAE GHINEȚ.

— La noi clienții sînt serviți în 
mod exemplar. Sintem unitate 
„specială" I

Devenim curioși.
— Ce înseamnă „unitate spe

cială' ?
— Noi — ni se explică — oferim 

clienților două prosoape, unul de 
protecție și unul de șters fața, apă 
caldă, garderobă. La unitățile ne
speciale n-ai să găsești prosopul de 
protecție, apă caldă, garderobă.

nu există), ar întruni toate frizeriile 
condițiile unor unități cu deser
vire ireproșabilă ?

— Nu — ne mărturisește tov. ION 
CHIROIU, din consiliul de condu
cere al unei unități speciale din 
calea Griviței. O serioasă piedică 
este slaba calificare a unor lucră
tori. Dv. aveți dreptate: cetățeanul 
pretinde lucrătorului din frizerie 
măiestrie profesională, ceva cunoș
tințe de estetică. Dar unde să în-, 
vețe el toate astea 7 Știți cum fa
cem calificarea ? Stă elevul un an 
de zile într-o frizerie și privește. 
Apoi, după un examen sumar, se 
consideră că posedă toate însușirile 
unui specialist în meserie !

Trei întrebări

și niște explicații

neconvingătoare

Buturuga

mică
— Ne lipsesc utilajele — ne spu

ne responsabilul unității din str. 
Lipscani nr. 22, explicînd contradic
ția dintre reclama de pe perete 
„Frizerie cu deservire exemplară" 
și realitate.

— Nu te lasă inima să arunci a- 
ceastă pensulă ? Cîte mii de oa
meni ai bărbierit cu ea ? — între
băm pe un lucrător care poartă pe 
fața clientului un ciot cu cîteva 
fire.

— Dar pot bărbieri 
lă ? — se lamentează 
abia avem bricele, 
foarfecile necesare.

Pensula e o adevărată buturugă, 
care se așează în drumul deservirii 
igienice, civilizate 1

fără pensu- 
el. De altfel 
pieptenii și

Privești,

privești

și devii maestru!

0 sarcină nelnscrisă
(Urmare din pag. I)

comuniștilor, mai

amintească de cele 
Și, într-adevăr, a

să simți că, în asemenea împreju- 
. rări, nu ești singur, că ai alături 

tovarăși pe care te poți bizui.

IF.
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Arhivă sau sală de club ? Dilema ar putea fi lămurită cu ajutorul con
ducerii fabricii „Solidaritatea"-Oradea și al comitetului sindical. 

Evident, salarlații fabricii optează pentru club...
Foto ; M. Andreescu

că-și proteja prietenii — cu care 
obișnuia adesea să meargă la un 
pahar — dîndu-le lucrări mai bine 
plătite sau treeîndu-i la prime fără 
să le menite. Biroul organizației de 
bază n-a considerat aceasta un 
fapt divers, ci a acționat cu hotă- 
rîre. După investigații amănunțite, 
s-au descurcat ițele, adevărul a ie
șit la iveală, autorii abuzurilor au 
fost sancționați.

Spiritul de răspundere, discer- 
nămîntul a caracterizat stilul de 
muncă al comitetului de partid și 
în elucidarea altor cazuri com
plexe. Nu de mult, șeful serviciului 
C.T.C. a hotărît să transfere pe 
controloarea tehnică de calitate O- 
tilia Alar de la sectorul I turnă
torie la un alt loc de muncă. Ce 
se întâmplase ? în sectorul respec
tiv, toată lumea știa că ea nu în
chidea ochii nici la cel mai mic 
defect; deseori lua poziție comba
tivă fată de controlorii care ma
nifestau îngăduință, „înțelegere" 
fată de cei ce dădeau rebuturi.

Bineînțeles, pentru justificarea a- 
cestei măsuri disciplinare, s-au gă
sit motive, chipurile, „legale". Ca
zul a fost luat în discuția biroului 
organizației de bază, dar lucrurile 
fiind privite cu ușurință, rezultatul 
a fost că măsura nedreaptă luată 
de conducerea serviciului a găsit 
aprobare. Abia după reexaminarea 
lucrurilor de către comitetul de 
partid, sancțiunea a fost anulată.

Principialitatea, obiectivitatea și 
perseverența în rezolvarea fiecărui 
caz, oricît de încîlcit, fac să creas
că și mai mult prestigiul și influ
ența organizației de partid, dez
voltând în conștiința oamenilor 
convingerea că există cineva care 
oricînd, și față de oricine, le apără 
interesele.

— Gîndiți-vă — spunea TUDOR 
FLOREA, secretarul organizației 
de bază de la sectorul I turnătorie 
— care om poate spune că viața 
lui se desfășoară lin, pe un drum 
drept ? Prin cite căutări nu trec 
unii, mai ales dintre tineri, pînă 
ce își găsesc rostul ? Esențial este

Și totuși, presupunînd câ pro
blema uneltelor nu s-ar pune (vom 
vedea mai departe că, de fapt, nici

Climatul 
solidarității

Nu puține sînt cazurile cînd in
tervenția, sprijinul organizației de 
partid în „momente critice" a de
terminat o cotitură în viata oame
nilor. a influențat hotărîtor asu
pra întregii lor dezvoltări ulteri
oare.

Acum cîțiva ani, topitorul E. B.. 
cuprins de patima beției, a ajuns 
să comită acte de huliganism. A 
fost condamnat. După ce și-a is
pășit pedeapsa, s-a hotărît s-o rupă 
cu trecutul, să intre în rîndul oa
menilor. Cîteva zile a tot dat târ
coale pe la poarta uzinei, totuși 
n-a îndrăznit să ceară cuiva să-și 
pună obrazul pentru el. L-a văzut 
însă fostul 
Constantin 
sut în fel 
el la șeful

a- 
asumat

în- 
iz-

ales

lui maistru, comunistul 
Vasilescu. L-a descu- 
și chip și a pornit cu 
sectorului. A fost an

0 Teatrul de Operă și Balet : GISELLE
— 11; LOGODNA LA MÎNĂSTIRE — 
19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : CASA 
CU TREI FETE — 10,30; SĂRUTUL 
CIANITEI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : ÎNȘIR-TE MĂRGĂ
RITE — 10; REGELE MOARE — 15,30; 
DOAMNA LUI EREMIA — 19,30, (sala 
Studio) : PATIMA ROȘIE — 10; SPEC
TACOL VASILE ALECSANDRI — 
15,30; TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 
19,30.
G Teatrul de Comedie : RINOCERII
— 10,30; TROILUS ȘI CRESIDA — 
15,30; ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
DRAGĂ MINCINOSULE — 10; UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 15; 
CEZAR ȘI CLEOPATRA — 20, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : INTRIGA 
ȘI IUBIRE — 10; FII CUMINTE,
CRISTOFOR I — 15; CANIOTA — 20. 
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ 
— 10,30; COLOMBE — 16; ANTI- 
GONA ȘI MEDEEA — 20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
NOAPTEA LA DRUMUL MARE — 20. 
0 Teatrul Mic: SPECTACOL JACQUES 
PREVERT — 11; DACTILOGRAFII; 
CU TOT SOARELE PE MASĂ — 
19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : FIRUL DE 
AUR — 20.
0 Studioul Institutului de artă tea
trală ?i cinematografică „I. L. Cara
giale" : CIDUL — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : KATIA ȘI CROCODILUL 

ill MINA CU CINCI DEGETE —

20,30, (sala din str. Academiei) : 
OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 11.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase' 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 17 și 20.
0 Circul de stat : BAL MASCAT ȘI- 
ACROBAT - 16 și 19,30.

TELEVIZIUNE
O 8,50 — Gimnastica de înviorare la 
domiciliu 0 9,00 — Rețeta gospodinei 
e 9,30 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar — 11,00 — Emisiune 
pentru sate o 18,30 — Jurnalul tele
viziunii (I) 0 18,45 — Păpușarii
0 19,00 — Dialog la distanță — Emi
siunea a Vl-a — participă : regiunile 
Suceava și Maramureș. în încheiere : 
Jurnalul televiziunii (IT). Telesport.

CINEMATOGRAFE
0 DUMINICA LA ORA
10; 12,15; 14,15;
Gloria (complotare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
0 TREI SURORI — cinemascop : Re
publica — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45.
0 CATIFEAUA
scop : Giulești (completare Sesiunea
Marii Adunări
brie 1965) — 12 ; 16;
Tomis (completare Surorile Press) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

6 : Patria — 
16,30; 18,45; 21.

NEAGRĂ — cinema-

Naționale — decem-
18,15; 20,30,

0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : 
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
21, Excelsior — 10; 12; 14;
18,30; 20,45, Feroviar — 9,30;
14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ultimul ci
nematograf, completarea Raliul Dună
rii).
0 ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Raliul Dunării) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
0 FEMEIA ÎN 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 
16,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la
ambele completarea Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
0 DUMINICĂ LA NEW YORK : Cen
tral — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina (completare Plante acvatice) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30,. Moșilor
(completare Pionieria nr. 6/1965) — 
15; 17; 19; 21, Lira (completare Păpu
șarii) — 15; 17; 19; 21.
• TATĂL SOLDATULUI: Union (com
pletare De la pescari adunate)
— 14,15; 16,30; 18,45; 21, Miorița
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia) — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Modern (completare Se
siunea Marii Adunări Naționale —- 
decembrie 1965) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
0 UNCHIUL MEU : Doina (comple
tare Ceramica din Oboga) — 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 A ÎNCEPUT CU O LUPĂ — CĂ
DERE LIBERĂ — MARINARII SOVIE
TICI ÎN DANEMARCA — PUCUL — 
O GRĂDINĂ A ARTEI : Timpuri Noi 
— 10—21 în continuare.
0 CAMERA ALBĂ : înfrățirea intre 
popoare — 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15;

Bucu- 
18,45; 
16,15; 
11,15;

10; . 12; 14;
18,30; 20,30, Flamura — 9,15;

18,30; 20,45 (la ambele completare 
Sesiunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965).
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Dacia — 9,30—14 în 
continuare ; 16,15; 18,30; 20,45 (com
pletare Două creioane).
• CREDEȚI-MĂ, OAMENI : Buzești 
15; 17,30; 20.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Cosmos 
(completare Plante acvatice) —• 16; 
18; 20, Cotroceni (completare La 
carnaval) — 10,30; 15; 17; 19; 21.
• MUNCILE LUI HERCULE : Bucegi
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
Drumul Sărit — 11; 15,30; 17,45; 20.
• ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Unirea (completare Cei mai puternici 
din Europa) — 11; 16; 18,15; 20,30, 
Popular (completare Două creioane)
— 11,30; 16; 18,15; 20,30.
•
17,45; 20, Viitorul — 15,30; 18; 20,30.

FATA LUI BUBE : Flacăra — 15,30;

pletare Creionul pierdut) — 16; 18,15; 
20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Munca 
(completare Cumpărătura) — 10,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
O OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Arta — 10; 16,45; 
20. Volga — 10; 13,15; 16,30; 19,45.
• BOCCELUȚA: Crîngași (completare 
Universuri picturale) — 10,30; 16; 18; 
20.
0 DINCOLO DE BARIERĂ : Colentlna 
(completare înttlnire cu frumosul) — 
15,30; 17,45; 20. Progresul (comple
tare Nimic despre Arhlmede) — 11,30; 
15; 17; 19; 21.
S A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Rahova — 10,30; 16; 18,15; 
20,30.
0 COLINA: Pacea — 11; 16; 18,15;
20,30.
0 PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII ȘI TINERET — Cinemateca : 9,30; 
10,45.COPII ÎNDRĂZNEȚI : Vitan (corn-

Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu cerul senin în Banat, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea și schimbător, mai mult noros, în Transilvania și 
Moldova unde au căzut ninsori locale. Vîntul a suflat tare și în rafale 
viscolind zăpada pe alocuri în Moldova și Dobrogea. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între minus 10 grade la Răuți și un grad la 
Buzău. în București : Vremea a fost rece dar frumoasă, cu cerul senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 
1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 șl 19 ianuarie a. c. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vînt slab, cu unele inten- ' 
sifțcări trecătoare. Temperatura staționară la început apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între minus 7 și plus 3 grade. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.

gajat din nou. Constantin Vasiles
cu a considerat însă că prin 
ceasta, într-un fel, și-a 
răspunderea pentru el. S-a simtlt 
deci dator să-1 „înfieze", să-1 ajute 
în continuare, astfel ca să recâști
ge încrederea celorlalți și nimeni să 
nu-și mai 
tîmplate. 
butit.

Ajutorul
cînd este vorba de viata personală 
a oamenilor, necesită înțelegere, 
răbdare. Așa s-a procedat în ca
zul lăcătușului A. B., care într-un 
timp își părăsise soția și copilul. 
Biroul organizației de bază a în
țeles că e vorba de o situație a că
rei soluționare, într-un fel sau al
tul,’ va avea influentă determinan
tă asupra acestei familii și a fie
căruia dintre membrii ei. De aceea 
nu a pregetat să intervină. Cu 
tact, cu grijă tovărășească. Totuși 
încercările de a-1 determina să nu 
ajungă la despărțire — mai ales 
că nu avea nici un motiv serios — 
n-au reușit. Biroul organizației de 
bază n-a dezarmat însă, a conti
nuat să se intereseze de el, să-1 
influențeze. După cîtva timp, cînd 
a devenit evident că omul începe 
să-și dea singur seama că a făcut 
un pas greșit, a intervenit din nou. 
Discuțiile de la inimă la inimă, 
sfaturile și ajutorul tovărășesc al 
unor comuniști care se bucură de 
mare autoritate în uzină și-au a- 
tins în cele din urmă ținta. A tre
cut timp de cînd A. B. și-a refă
cut familia; astăzi el își dă seama 
ce însemnătate a avut în viața sa 
și alor săi ajutorul tovarășilor.

Munca neobosită a organizației 
de partid pentru a cultiva grija 
față de oameni, spiritul tovărășesc, 
întrajutorarea se reflectă în fap
tul că, în cele mai diferite împre
jurări, oamenii simt umărul celor
lalți, acționează unul pentru toți 
și toți pentru unul.

Mi s-a părut semnificativă ©în
tâmplare. O furtună a smuls aco
perișul casei muncitorului Petre 
Ivan. Cum au aflat acest lucru, to
varășii săi de echipă, fără să fie 
îndemnați de nimeni, fără nici o 
„mobilizare", s-au înțeles între ei, 
au venit acasă la el și n-au plecai 
pînă nu i-au reparat acoperișul.

Asemenea fapte reflectă o schim
bare calitativă în conștiința oame
nilor, sînt rezultatul nemijlocit al 
muncii educative a comuniști
lor, al exemplului viu pe care-1 
dă organizația de partid în care 
oamenii s-au deprins să vadă un 
sprijin la greu, un apărător neșo
văitor al intereselor lor.

Punem următoarele întrebări con
ducerii Uniunii Cooperativelor 
Meșteșugărești București (U.C.M.B.).

1. Pot deveni toate frizeriile uni
tăți speciale ?

2. De ce nu li se asigură aprovi
zionarea corespunzătoare cu usten
sile ?

3 Cum se poate îmbunătăți slste- 
mult de calificare ?

Ne răspunde tovarășul GH. BA
LAN, președintele U.C.M.B. și mem
bru în comitetul executiv al 
UCECOM.

— Dacă transformăm toate frize
riile in unități speciale trebuie să 
ridicăm tariful celor nespeciale, iar 
ca să le ridicăm tariful trebuie să 
îndeplinim criteriile în vigoare ale 
UCECOM-ului.

11 rugăm pe tovarășul președinte 
să ne explice despre ce criterii este 
vorba și aflăm o sumă de condiții 
care dau dreptul unei unități să se 
numească „specială" : mozaic în 
loc de parchet, scaune metalice, 
pereți cu căptușeală de faianță...

într-un cuvînt, elemente de as
pect exterior. în realitate, rezolva
rea altor cerințe ar duce la împli
nirea aceșfui deziderat, care nici 
n-ar impune modificarea tarifului. 
După criteriile UCECOM-ului 
însă cetățeanul este obligat să su
porte pe față un prosop folosit de 
încă trei-patru ori numai pentru 
faptul că încăperea este pardosită) 
nu cu mozaic, ci, cu parchet 1 Sau 
-— după aceleași criterii ■— frizerul 
„n-are voie" să-și dezinfecteze bri
ciul pentru că scaunul pe care stă 
clientul este de lemn și nu de me
tal 1

în ce privește ustensilele, ni se 
spune că aici este exclusiv vina 
conducerii cooperativei, care ne
glijează voit aprovizionarea ca să 
realizeze economii și o rentabilitate 
artificială.

— Materiale sînt. Veniți cu mine 
să deschidem magazia și o să ve
deți că există tot ce este necesar : 
perii, pensule, mașini de tuns etc.

— Dar de ce acceptați această 
stare de lucruri ?

— Sintem și noi de vină, pentru 
că mergem prea rar în unități să 
controlăm.

La ultima întrebare ni se dă ur
mătorul răspuns:

— Și noi am constatat că actualul 
sistem de calificare a lucrătorilor 
din frizerii nu este cel mai bun. 
Timpul e scurt, dar poate că nu e 
vorba în primul rînd de durată, ci 
de ceea ce se face în acest timp. 
Ne-am gîndit ca pe viitor să orien
tăm calificarea, țmînd seama de 
programa analitică a școlilor pro
fesionale ale cooperației care, la 
rîndu-i, va fi și ea îmbunătățită. 
Se vor preda noțiuni de anatomie, 
de tehnologia meseriei etc.'

— Și acest viitor e departe ?
— îmbunătățirile vor fi aduse în- 

cepînd cu anul școlar 1966—1967.
în rezolvarea acestei -probleme 

ca și a celorlalte desprinse cu pri
lejul anchetei noastre, conducerile 
U.C.M.B. și UCECOM dau încă 
dovadă de lipsă de mobilitate și 
de spirit întreprinzător în vederea 
satisfacerii cerințelor cetățenilor.

Dumitru MINCULESCU

In librăria universală din Calea
VictorieiI



La aniversarea Tratatului
(Urmare din pag. I)

se va obține minimum 30 la sută pro
ducție de calitate superioară ; peste 
95 la sută din producția de acid clor- 
hidric va fi de calitatea I ; la triclor- 
etilenă se va stabiliza produsul. Se 
vor asimila noi produse : acid mo- 
nocloracefic ; erbicid 2,4 — D ; F.B. 
— 7 insecticid-fungicid.

Colectivul de cercetare științifică 
din combinat își va îndrepta atenția

spro rezolvarea unor 
portante ridicate de 
producție ca : îmbunătățirea caracte
risticilor tehnice și de calitate a pro
dusului clorură de polivinil suspen
sie ; îmbunătățirea calității detexa- 
nului ; elaborarea unei metode bio
logice pentru controlul calității pro
dusului erbicid 2,4 — D ; determina
rea condițiilor optime pentru folo
sirea clorurii de metilen ; reducerea 
consumurilor specifice efc.

probleme im- 
procesele de româno-bulgar

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Fabrica de confecții 
și tricotaje București s-a angajat ca, 
pe baza promovării cu consecvenfă 
a tehnicii noi, organizării șfiinfifice a 
producfiei și a muncii, ridicării pe o 
treaptă superioară a întrecerii socia
liste, să realizeze în acest an peste 
plan :

condiții tot mai favorabile pentru 
lărgirea colaborării lor multilate
rale. Un exemplu grăitor în aceas
tă privință îl constituie elaborarea 
în comun de către specialiștii ro
mâni și bulgari a studiilor și pro
iectelor privitoare la Complexul 
hidrotehnic din sectorul Izlaz — 
Somovit de pe Dunăre, care ur
mează a fi construit cu forțe unite 
în anii următori — obiectiv impor
tant pentru economia celor două 
țări.

Dezvoltarea continuă a colabo
rării dintre țările noastre cores
punde intereselor fundamentale 
ale popoarelor român și bulgar, 
servește cauza unității și coeziunii 
țărilor socialiste în lupta-. pentru 
triumful socialismului și comunis
mului, împotriva politicii agresive 
a imperialismului, contribuie activ 
la statornicirea unor relații de co
laborare și prietenie între popoa
rele din Balcani și la consolidarea 
păcii mondiale.

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală ro- 
mâno-bulgar, poporul nostru urea
ză poporului-frate bulgar noi și 
tot mai mari succese în munca 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste și înflorirea continuă a pa
triei sale, în lupta pentru apărarea 
păcii.

In istoria relațiilor româno-bul- 
gare, data de 16 ianuarie 1948 
ocupă un loc de seamă. în această 
zi a avut loc încheierea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre România și Bul
garia — eveniment important în 
dezvoltarea relațiilor frățești din
tre cele două țări și popoare.

Prietenia dintre . popoarele ro
mân și bulgar are adînci rădăcini 
istorice. Ea s-a făurit în decursul 
secolelor în lupta și colaborarea 
celor două popoare pentru reali
zarea năzuințelor lor de libertate 
socială și independență națională. 
După eliberarea lor de sub jugul 
fascist, în anii construcției socia
liste, ' între popoarele român și 
bulgar s-au statornicit reiații in
ternaționaliste de ■ tip nou, care-și 
găsesc o ilustrare .grăitoare în Tra
tatul a cărui aniversare o marcăm 
astăzi.

Prietenia româno-bulgară, legă
turile politice,, economice și cul
turale între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, s-au dezvoltat an de an 
spre binele ambelor popoare, în 
interesul cauzei socialismului și 

- păcii în întreaga lume. La baza lor 
.stau principiile . marxism-leninis- 
mului, internaționalismului socia
list, independenței și suveranității 

. naționale, neamestecului î.n trebu
rile interne,. întrajutorării frățești 

■ și egalității în drepturi.
. O nouă expresie a acestor relații 
și o contribuție de seamă la adîn- 
cirea.lor a constituit-o recenta vizită 
în R.P. Bulgaria- a delegației de 
partid.și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România. Cu 
prilej a fost semnat Acordul 
vind schimbul de mărfuri și 
pe perioada 1966—1970, care 
vede majorarea volumului schim
burilor de mărfuri între cele două 
țări cu aproape 50 lă sută față de 
ultimii cinci ani. Realizările obți
nute de cele două țări în 
tarea economiei și culturii

producfiala
producfiala

ți fabrica 
garnituri 

mobilă cu

rabile și estetice. în acest scop colec
tivul întreprinderii și-a propus 
dea în acest an peste plan :

Din care pînă la 8 Mai, ziua celei 
de-a 45-a aniversări a Partidului Co
munist Român, vor realiza peste plan :

să

I

— 500 000 lei la producfia 
globală ;

— 400 000 lei la producfia 
marfă ;

— 150 000 lei economii la pre- 
ful de cosf;

— 150 000 lei beneficii.

2 500 tone cărbune ; 
— 200 000 lei economii la 

ful de cost.

Planul de calitate pe sorti
mente va fi depășit cu :
— 0,5 la sută la confecții din 

țesături, tricotaje bumbac ți 
ciorapi din fire supraelas-
tlce ;

— 1 la sută la tricotaje din 
supraelastice ;

— 0,3 la sută la ciorapi 
bumbac.

— 1 500 000 lei 
globală ;

— 1 200 000 lei 
marfă ;

— se vor proiecta 
peste plan cinci 
de noi tipuri de
un grad de utilitate și con
fort sporit, din care : două 
tipuri sufragerii, un dormi
tor și două tipuri de ho
luri ;

— să depășească cu 0,4 la 
sută sarcina de creștere 
a productivității muncii;

— 500 000 lei economii la 
preful de cost;

— 500 000 lei beneficii.

Angajamentele au la bază un plan 
cuprinzător de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care prevede, prinfre altele : 
folosirea SDV-urilor pe întregul flux 
tehnologic; organizarea fluxului teh
nologic în sectoarele tapițerie, 
saj, în funcție de produsele noi ; 
carea calificării unui număr de 
muncitori.

a fost

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
Sîmbătă au continuat tratativele 
dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale R. P. Mongole și 
U.R.S.S. După încheierea tratati
velor, a avut loc semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență, mutuală între R. P. Mon
golă și U.R.S.S. Tratatul
semnat de J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, și de L. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. A 
fost semnat apoi Comunicatul so- 
vieto-mongol cu privire la vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a U.R.S.S. . în Republica 
Populară Mongolă.

In aceeași zi, în sala de ședințe 
a Marelui Hural Popular a avut 
loc un miting, la care au luat cu- 
vîntul J. Țedenbal și' L. Brejnev.

R. D. Germană:— 17 000 000 lei la producția 
globală ;

— 13 000 costume bărbați;
— 75 000 cămăși bărbați;
— 3 000 paltoane șl pardesle 

femei;
— 100 000 tricotaje de bumbac;
— să depășească productivitatea 

muncii cu 1,5 la sută ;
— 10 000 000 lei economii;
— 4 000 000 lei beneficii.
Din care pînă la 8 Mai :
— 6 500 000 lei la producția 

globală ;
— 4 500 costume bărbați;
— 26 000 cămăși bărbați;
— 1 000 paltoane și pardesie 

femei;
— 34 000 tricotaje de bumbac ;
— 4 000 000 lei economii;
— 1 300 000 lei beneficii.

Sarcinile mobilizatoare privind ex
tracția de cărbune au înflăcărat- pe 
minerii din Aninoasa. Hofărîți să ex
tragă din adîncuri tot mai mult căr
bune și de calitate superioară, să în- 
tîmpine cea de-a 45-a aniversare a 
partidului cu realizări deosebite, mi
nerii de aici s-au angajat să depă
șească

Pentru satisfacerea într-o fot 
mare măsură a exigențelor consuma
torilor se vor lărgi sortimentele, creîn- 
du-se noi colecții cuprinzînd 500 mo
dele de îmbrăcăminte pentru băr
bați, femei și copii, din care 124 mo
dele se vor realiza pînă la 8 Mai.

în scopul îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, a fost ela
borat un plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, din obiectivele căruia 
se evidențiază : profilarea secțiilor de 
producție în funcție de sortimentele 
stabilite prin plan, în vederea spe
cializării și continuității producției ; 
reorganizarea și dotarea cu mobilier, 
utilaje, diferite scule și dispozitive a 
4 secții ; reorganizarea serviciului 
controlului tehnic de calitate ; extin
derea mecanizării și chimizării proce
sului de confecționare a produselor 
din țesături și tricot.

indicatorii planului anual cu :

Plan-bugef 1966
BERLIN 15. — Corespondentul 

Agerpres, St, Deju, transmite : La 
14 ianuarie a avut loc la Berlin o 
ședință â Consiliului de Stat . a 
R. D. Germane, care a dezbătut 
proiectele de lege cu privire la 
planul economiei naționale și bu
getul de stat pe 1966.

Gerhard Schuerer,' președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
a arătat că linia fundarhentală a 
planului . economic pe 1966 constă 
în sporirea eficienței economiei na
ționale prin creșterea . productivi
tății muncii, aplicarea eficientă în 
economie a noilor rezultate ale 
activității științifice și tehnice și 
folosirea rațională a tuturor- fon
durilor. El a subliniat că „obiecti
vul principal al planului economiei 
naționale este creșterea substan
țială a venitului național și, pe a- 
ceastă bază, asigurarea îmbunătă
țirii treptate a nivelului de trai al 
populației",

Willi Rumpf, ministrul de finan
țe, a prezentat proiectul de lege cu 
privire Ia bugetul'pe 1966.

în scopul îndeplinirii acestor an
gajamente s-a întocmit un plan de 
măsuri fehnico-organizatorice, care are 
la bază propunerile făcuțe de către 
mineri cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan. în acest plan, printre altele, 
se prevede: raționalizarea - transpor
turilor în subteran și concentrarea 
producției prin intrarea în funcțiune a 
complexului sud ; îmbunătățirea sus
ținerii metalice prin introducerea ar
mării în consolă cu stîlpi ICEMIN și 
a transportoarelor blindate ; extinde
rea inițiativei „două cîmpuri pe 
schimb și aripă’ la încă opt abataje 
cameră. De asemenea, s-a avut în ve
dere ca prin măsurile ce se vor înfăp
tui să se îmbunătățească permanent 
condițiile de muncă.

Colectivul exploatării miniere nu 
va precupeți nici un efort pentru a 
îndeplini întocmai angajamentul luat 
și face apel la colectivele întreprin
derilor care le furnizează utilaje să 
acorde toată atenția livrării acestora 
în termen, de calitate superioară șl 
însoțite de întregul echipament- de 
piese de schimb și accesorii.

TELEGRAMĂ— 5 000 fone cărbune ;
— 5 kg cărbune pe post 

la productivitatea muncii;
— 450 000 lei economii la 

preful de cost ;
— se vor mări vitezele de a-

vansare în abatajele came
ră la 100 ml pe Iurtă, iar la 
lucrările de pregătiri șl In- 
vestlfii — la 56 ml pe lună. 
De asemenea, vor extrage 
cu susfinere metalică 200 
mii tone cărbune și se va 
reduce consumul de lemn 
de mină cu 0,3 mc la 1 000 
tone cărbune; ’’
reducerea conținutului de 
cenușă la cărbunele extras 
cu 0,2 puncte fată de nor
ma admisă.

acest 
pri- 

plăți 
pre-

Cu ocazia celei de-a 18-ă ani
versări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă România 
și' Republica Populară Bulgaria, 
tovarășul Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, a trimis <o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Ivah Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga-dezvol- 

creează

Combinatul de zinc șl plumb din apropierea orașului Plovdiv

e Al 5 000-lea apar
tament din panouri 
prefabricate s-a dat 
în folosință la Brașov.

e La- fabrica „1 sep
tembrie" din Satu Mare 
a intrat ieri în probe 
tehnologice 
de emaila};'

15 zile. Cei ce 
noaptea Anului

Ieri au început lucrările conferințelor 
organizațiilor regionale U.T.C. Argeș, Cri- 
șana, Hunedoara, Oltenia, Mureș-Autono- 
mă Maghiară. La. oidinea de zi se află 
prezentarea dărilor, de seamă asupra ac-

noua secție tivității desfășurate de la alegerile prece
dente' și pînă în prezent, alegerea noilor 
organe de conducere și alegerea delega- 
ților la congresul U.T.C.

Lebăda Mării Negre*, cum i se mai spune 
motonavei „Transilvania*, a ajuns zilele aces
tea în portul danez Copenhaga. Ea va fi su
pusă aici unor ample lucrări de modernizare. 
Firma care a semnat acest contract este 
aceeași care a construit-o 
et comp. Wain’s.

Ieri seara, peste 200 
de ospătari dțn Ploiești 
cu familiile lor au pe
trecut la restaurantul 
„Bulevard* din locali
tate tradiționalul reve
lion... cu înfîrziere de

în .' de K'arel Capek. 
Nou ' Spectacolul, în re

gia lui 
Harag, 
Florica
nu, s-a 
succes.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la IPROFIL Arad sînt hofărîți ca în 
întrecerea socialistă să valorifice

perior și complex masa lemnoasă, să 
fabrice noi tipuri de mobilă, cu un 
grad de utilitate și confort sporit, du-

la 8 Mai, vor realiza peste

Sîmbătă a avut loc ședința de 
constituire a Comitetului de orga
nizare a celui de-al IV-lea Con
curs și ' Festival internațional 
„George Enescu".

Din comitetul acestei ediții fac 
parte : Ion Pas — președinte ; Mi
hail Jora, Egizio Massini și Mir
cea Basarab — vicepreședinți; 
Radu Aldulescu, Garabet Avachian, 
Jean Bobescu, Mihai Brediceanu, 
Constantin Bugeanu, Dumitru Ca- 
poianu, Antonin Ciolan, Tudor 
Ciortea, Iosif Conta, Marin Con
stantin, Eugen Cuteanu, Cella. De- 
lavrancea, Romeo Drăghjci, Franz 
Xaver Dressier, Gheorghe Dumi
trescu, Ion Dumitrescu, Virgil Flo- 
rea, Arta Florescu, Valentin Ghe
orghiu, Romeo Ghircoiașiu, Victor 
Giuleanu, Ion Goia, Nicolae. Her- 
lea, Dan Iordăchescu, Istvan La
katos, Florica Muzicescu, Ștefan 
Niculescu, Tiberiu Olah, Zenaida 
Pally, Laurențiu Profeta, Ștefan 
Ruha, Achim Stoia, Constantin 
Stroescu, Alexandru Teodorescu, 
Sigismund Toduță, Zeno Vancea, 
Oyidiu Varga, Ion Voicu, Alada-r 
Zoltan — membri; Dan Negreanu 
— secretar general.

Comitetul a luat în discuție re
gulamentul concursului, care pre
vede ca această manifestare inter
națională să se desfășoare la Bucu
rești, între 5 și 20 septembrie 1967, 
avînd următoarele trei secții: vi
oară, pian, canto. La concurs pot 
participa interpreți din țară și de 
peste hotare oare nu depășesc vir
ata de 33 ani la 31 decembrie 1967. 
Juriul internațional va fi format 
din cunoscute personalități muzi
cale. Laureaților concursului li se 
vor acorda premii și mențiuni, iar 
după încheierea concursului unii 
laureați vor participa la concertul 
festiv. în cadrul ședinței s-a discu
tat și repertoriul obligatoriu pen
tru cele trei etape ale concursului, 
în care figurează, alături de opere 
de George Enescu, lucrări din lite
ratura muzicală clasică, precum și 
piese ale compozitorilor contempo
rani români și străini.

La manifestările artistice din 
cadrul Festivalului, organizat în
tre 9 și 22 septembrie 1967, își vor 
da ooncursul interpreți și formații 
artistice de valoare din țara noas
tră și de peste hotare.

(Agerpres)

Sărbătorirea artistului 
poporului Boris Saragea

Artistul poporului Boris Cara- 
gea, membru corespondent al Aca
demiei, a fost sărbătorit, sîmbătă 
seara, cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani, în cadrul unei reuniuni orga
nizate de Prezidiul Academiei la 
Casa oamenilor de știință. Au par
ticipat numeroși, academicieni, ar
tiști plastici și alți oameni de artă 
și cultură. Sculptorul a fost felici
tat călduros de cei prezenți, adre- 
eîndu-i-se urări de sănătate și noi 
succese în activitatea sa.

(Agerpres)

2,5 miliarde lei — bugetul 
Capitalei

Ieri,, a avut foc cea de-a IV-a 
sesiune a Sfatului Popular al ora
șului București. Deputata au ana
lizai activitatea desfășurată de co
mitetul executiv in anul trecut, au 
aprobat bugetul și planul local pe 
anul 1966. Bugetul aprobat pre
vede peste 2,5 miliarde lei la ve
nituri și tot atît la cheltuieli. 1,4 
miliarde sînt prevăzute pentru in
vestiții. Astfel, se vor realiza: 
416 160 mp suprafață locuibilă: 104 
săli de clasă, 300 000 mp pavaje, 
37 km relele de apă și alte lucrări 
edilitare.

MAGAZINUL CELOR 
1 000 DE MĂRUNȚI
ȘURI. In Capitală, com
plet reamenațat, apro
vizionat cu mărfuri noi, 
s-a redeschis magazinul 
din B-dul 1848 nr. 35 
pentru desfacerea arti
colelor mărunte de uz 
casnic șl gospodăresc — 
vase, sticlărie, porțelan, 
tacîmurl etc., în total 
peste 1 000 de articole.

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR 
REGIONALE U.T.C.

O în aproape 20 de 
cooperative agricole de 
producție din regiunea 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară au luat ființă ca- 
se-laborator, dotate cu 
aparatură corespunzătoa
re. în cadrul acestora, 
cursanții învătămîntului 
agrozootehnic de masă 
determină puterea de 
germinație a semințelor, 
îșl însușesc cunoștințele 
necesare

au fosf de serviciu ou 
petrecut și și-au ■ ural - 
cu aceeași 
an nou și

bucurie un 
fericit ■

în 1938, Burmeister

Ieri seară, 
scena Teatrului., de 
stat din Ploiești a 
avut loc cea de-a 
patra premieră a 
stagiunii: „Reteta 
lăakropolos"', co
medie in trei acte

Gheorghe 
scenografia 

Mălurea- 
bucurat. de

începînd de ieri, sala Dalles din Capitală găzduiește cea de-a IV-a 
Expoziție republicană de artă plastică a' artiștilor amatori de la orașe 
și sate, organizată sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură 
șl Artă și Consiliului Central ai Sindicatelor. Sînt expuse aproape 
500 de lucrări de pictură, grafică, sculptură, scenografie, artă' decora
tivă aplicată. Semnatarii lor — peste 300 de artiști amatori — sînt 
muncitori, ingineri și tehnicieni, țărani cooperatori,"medici, profesori 
și funcționari.

ISTORII SUPRAPUSE
(Urmare din pag. I)

că 
cu 
ai

vorbi despre contraste cu aerul 
ai făcut o descoperire ar fi 
totul deplasat; e ca și cum 
spune că la Polul Nord cri văzut 
zăpadă. Cineva scria că la Tehe
ran nu există pămînt. Eu cel puțin 
n-am văzut. Orașul s-a ridicat pe 
un fel de moloz, roci sfărîmicioase 
și, bine înțeles, resturile străvechi
lor așezări persane măcinate și 
îngropate de vreme. Nici n-are 
cum să crească planta. Firavii chi- 

. păroși, ienuperi, salcîmi și. plopi 
prpsărați de-a lungul rigolelor pe 
marile bulevarde sau prin parcu
rile fastuoaselor palate sînt puși 
de om în pămînt adus de departe 
și apoi stropiți tot timpul ca florile 
din glastră. Dar aparența de triste
țe, de cenușiu dispare îndată ce 
ridici ochii din pămînt. Digul mun
ților Elbruz cu farul lor, uriașul 
vîrf vulcanic Damavand, aruncă în 
jur sclipiri metalice șl jeturi de 
aer răcoros, purificat de sărutul 
zăpezilor veșnice, dînd acestor 
locuri un splendid cadru de vi
goare și romantism.

rezența impunătoare a 
f H petrolului, minereurilor 

m metalifere' a gazului 
metan, a produselor de 
artă populară și vestigii

lor Istorice a atras multă lume de 
peste mări și țări. Au apărut ho
teluri de prima mină, baruri și 
restaurante luxoase, bulevarde a- 
saltate de zeci de mii de mașini, 
mici zgîrie-nori pentru mari bănci 
și societăți. Jumătate din numărul 
firmelor cuvîntează în limba en
gleză, ca și majoritatea funcționa
rilor, șoferilor și ospătarilor. Tehe
ranul și-a modernizat fațada. Dar 
hu numai fațada...

O personalitate din resortul pzo-

pagandei vorbea despre Teheran 
ca reprezentînd noul Iran „care se 
arată în mod fățiș dornic de a cu
noaște totul, de a ajunge la nive
lul lumii'. Verbul acesta a fost 
conjugat mai precis în interviul a- 
cordat de șah ziarului „Le Monde": 
„Vrem ca în 20—30 de ani Iranul 
să beneficieze de un nivel de trai 
comparabil cu acela al țărilor eu
ropene”. Suveranul a indicat două 
pîrghii principale pentru ridicarea 
țării la acest nivel : dezvoltarea 
unei industrii naționale și zdrunci
narea puterii feudale printr-o re
formă agrară radicală.

Reforma agrafă începută de vreo 
cîțiva ani urmărește accelerarea 
procesului de dezvoltare a rela
țiilor capitaliste la sate. In prima 
fază a reformei, latifundiarii au tre
buit să-și limiteze proprietatea la 
un singur sat. Surplusul, care cu.-, 
prindea pămîntul din vreo 13 000 
de sate, a fost cumpărat de guvern 
și revîndut țăranilor în 15 rate a- 
nuale. Aceste reforme cu caracter 
antifeudal s-au lovit mai ales la 
început de o rezistență îndîrjită. In 
1963 au avut loc tulburări puse la 
cale de marii latifundiari. Cercurile 
clericale au învinuit administrația 
de stat că încalcă dreptul islamic 
asupra proprietății. Dar acuzația a 
fost respinsă tot cu ajutorul cărților' 
sfinte, care spun că numai depo
sedarea fără despăgubire este o . 
acțiune potrivnică bisericii. Or, în 
cazul de față, statul a acordat 
despăgubiri substanțiale celor ex? 
propriați. Reforma la sate este con
tinuată cu intenția de a cuprin
de întreaga agricultură, care deși 
reprezintă a zecea parte din su
prafața acestei țări acoperită în 
cea mai mare parte de munți și 
deșerturi, concentrează peste 70 la 
tută din populație.

Lista problemelor care »tau în 
fața actualului regim este departe 
de a se încheia cu capitolele vieții 
rurale Crearea unei industrii na
ționale capabile să valorifice uria
șele rezerve naturale ale țării con
stituie unul din obiectivele esen
țiale în planurile Iranului de relan
sare economică și de modernizare 
a țării, Industrializarea înseamnă 
investiții imense. Atragerea capita
lurilor autohtone și străine în acest 
scop este încurajată de legi spe
ciale. Se pun speranțe în creșterea 
de la 500 milioane la 1 miliard de 
dolari a veniturilor din redevențele 
extracției de petrol, plătite statului 
de marile consorții occidentale.

7) e plan politic, seismo
graful a înregistrat de 
curînd o. zguduitură în 
relațiile Iranului cu Siria. 
Drept cauză se indică

o declarație a cabinetului de la 
Damasc în care se spune că Ku- 
zistanul ..—: o 
de la granița cu Siria — apar
ține „t ■; 
unei retractări 
mației, 
Teheran a fost inevitabilă: Iranul 
a hotărît să-și recheme ambasa
dorii. Căci Kuzistanul, care se în
tinde de la sud de munții Elbruz 
pînă la buza golfului Persic, re
prezintă principalul sediu al indus
triei iraniene de petrol. In perspec
tivă, scrie „Neue Ziircher Zeitung", 
se poate aștepta ca pretențiile de 
dominație asupra Golfului Persic și 
Kuzistanului „să intensifice neîn
crederea existentă deja a Tehera
nului față de vecinii săi occiden
tali". Alte comentarii, îndreptînd 
direcția arătătorului spre vestul 
mai îndepărtat, presupun că reven
dicarea regiunilor iraniene bogate 
în țiței nu este străină de mane
vrele monopolurilor petroliere mon
diale, care privesc cu ochi răi ten
dința spre o politică independentă.

Dar, în pofida acestor dificultăți, 
oficialitățile de la Teheran reafir
mă dorința lor de a dezvolta relații 
de colaborare atît în vest cît și în 
rtndul țărilor socialiste. Intr-o de
clarație recentă, șahul preciza că

importantă regiune

Cu ocazia aniversării a 10 
ani de activitate, colectivul 
Teatrului din Bîrlad a cinstit și 
memoria dramaturgului Vic
tor Ion Popa al cărui nume- îl 
poartă teatrul : a fost organi
zată o cameră memorială și 
s-a amplasat bustul scriitoru
lui în holul teatrului.

„Iranul este decis să desfășoare o 
politică externă largă" ; deoarece, 
apunea el, „tot mai mult, coopera
rea între țări devine ineluctabilă*.

C
eheranul este extrem de 
receptiv la tendințele de 
progres și-și destăinuie 
în mii. de feluri opiniile 
față de dinamica politi

cii elaborate la Kakhe Marmar 
(palatul de marmură ăl șahului). 
Cei peste două milioane de locui
tori înregistrează efectele acestei 
politici afectați de nenumărate in
fluențe de clasă, religioase, politi
ce, precum și de interese de multe 
ori diametral opuse. Iar observato
rul atent nu se va mira dacă unii 
aristocrați, care-și plimbă limuzi
nele pe Karai Avenue, critică vreo 
legiuire economică a statului mo
narhic în timp ce un burghez oare
care aprobă cu speranță și chiar 
insistă ca guvernul să ducă la bun 
sfîrșit măsurile preconizate. Fetele, 
femeile, mai puțin cele din. cartie
rele mărginașe, ieșind la lumină de 
sub ceador-ul sub care legi înfriao-.națiunii arabe". In lipsa

convenabile a afir- șătoare, de mii de ani, le-au aco- 
replica guvernului de la . perit trupul și chipul,,își ciocăne cu 

grație tocurile-cui de caldarîmul cu 
rezonanță de cutie al străzilor și 
de parchetul instituțiilor, școlilor 
sau de lespezile muzeelor. Stră
vechea Persie își descoperă tot mai 
mult noua față, pe care truditul 
și inteligentul popor iranian și-o 
vrea cît mai arătoasă. In partea 
opusă colosalei aglomerații de tal
ciocuri orientale, pe nume Bazar, 
se află o- universitate modernă, cu 
mii de studenți; marile magazine și 
restaurante nu-și recunosc în nici 
un fel obîrșia în puzderia de ceai
nării, adevărate mici etuve, sau în 
vînzătorii ambulanți și bărbierii mo
bili, care tund și scot cîte un dinte 
de-a dreptul pe trotuar. Sălășluiesc 
alături două moduri de viață care 
se contopesc undeva, în centrul 
schimbător și nelimitat al orașului. 
In Teheran istoria se schimbă. 
Pînă ce trecutul va dispare- cu 
totul, lăsînd loc erei moderne 
de progres și prosperitate, pe care 
urmașii lui Cyrils, Darius și Xerxes 
o vor atît de mult împlinită.

ComMfâtsd comun
HANOI 15 (Agerpres). — In co

municatul cu privire la vizita în 
R. D- Vietnam a delegației Uniunii 
Sovietice, condusă de A. N. Șelepin, 
se arată că în timpul vizitei între 
cele două părți au avut loc con
vorbiri care au decurs într-o at
mosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă frățească.

Delegațiile U.R.S.S. și R. D. Viet
nam au avut un schimb de păreri 
asupra situației serioase, care s-a 
creat în urma extinderii de către 
imperialiștii americani a războiu
lui agresiv din Vietnam și Asia 
de sud-est, au discutat unele pro
bleme ale relațiilor sovieto-vietna-

■ meze, situația internațională și o 
serie de alte probleme prezentînd 
interes pentru cele două țări.

Delegația Uniunii Sovietice a 
declarat că sprijină pe deplin lupta 
justă a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii imperialismului 
american, sprijină pe deplin pozi
țiile cuprinse în cele patru puncte 
ale guvernului R. D. Vietnam și 
poziția Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, sin-

sovieto-vietnamez
gurul reprezentant legâl al poporu
lui sud-vietnamez. Pentru soluțio
narea problemei vietnameze aceste 
poziții constituie singura bază justă 
ce corespunde în întregime acordu
rilor de la Geneva din 1954 refe
ritoare la Vietnam, care răspund 
intereselor unei păci trainice în In
dochina și în Asia de sud-est.

Delegația R. D. Vietnam a ex
primat poporului sovietic, P.C.U.S. 
și guvernului sovietic mulțumiri 
pentru ajutorul economic și mili
tar acordat R. D. Vietnam, precarii 
și pentru puternicul sprijin âcor- 
dat luptei de eliberare a poporului 
vietnamez.

In timpul vizitei a fost semnat' 
un nou acord care prevede acorda
rea unui ajutor suplimentar Re
publicii Democrate Vietnam din 
partea Uniunii Sovietice.

în numele C.C. al P.C.U.S., de
legația sovietică a invitat o dele
gație a Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam la cel de-al XXIțț-lea 
Congres al P.C.U.S. Invitația’a fost 
acceptată.

Un mileniu de la constituirea

statului polonez
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — în’ 

cuvîntarea rostită la ședința, ple
nară'a Comitetului Frontului'Uni
tății Poporului, consacrată sărbă
toririi unui mileniu de la consti
tuirea statului polonez, E. Ochab, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, a vorbit despre par
ticiparea masivă a populației la 
campania inițiată de P.M.U.P. și 
Frontul Unității Poporului în ve-•»

dereâ acestei sărbători.
Referiridu-se la participarea ac

tivă ' a întregului popor la trans
formările economice, sociale și cul
turale care s-au petrecut în țară 
în cei 20 de ani de la eliberare, 
vorbitorul a arătat, printre altele, 
că în această perioadă au fost con
struite 10 000 de diferite obiective 
economice și peste 1200 școli. In 
actualul cincinal — a spus el — 
vor fi alocate pentru cultură și 
educație circa 114 miliarde zloți, 
cu 23 miliarde zloți mai mult de- 
cît în cincinalul anterior.

Ocupîndu-se de situația interna
țională,' vorbitorul a arătat că gu
vernul R. P. Polone și întregul 
popor condamnă hotărît agresiu
nea împotriva R. D. Vietnam, cer 
încetarea războiului neocolonia-

4

list din Vietnamul de sud, să fie 
retrase armatele intervenționiști- 
lor străini și să i se acorde po
porului vietnamez posibilitatea de 
a rezolva singur pfoblema viito
rului său, conform acordurilor de 
la Geneva. Vorbitorul a arătat, de 
asemenea, că R.F.G. constituie un 
pericol pentru pace în Europa, î'n- 
trucît „acesta este singurul stat 
european care ridică pretenții te
ritoriale".

Sîntem profund convinși, a spus 
în încheiere E. Ochab, . că în co
laborare strînsă cu prietenii și a- 
liații noștri — țările șociâliste — 
vom putea asigura condițiile pen
tru desfășurarea în contimlare a 
muncii pașnice, creatoare a po
porului nostru, în pofida tuturor 
uneltirilor forțelor imperialismu
lui și reacțiuriii.

Luînd cuvîntul, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,’ 
s-a referit la recentul mesaj al 
episcopilor polonezi adresat episco- 
pilor germani, apreciind că el 
este în contradicție cu linia gene
rală a politicii poloneze și că prin 
această acțiune s-a dat apă la& 
moară revanșarzilor vest-ger« 
mani.

W. Gomulka,
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• LOVITURĂ DE STAT ÎN NIGERIA • Demonstrație antirasistă în statul american

Georgia • Forțele patriotice au eliberat aproape jumătate 
din teritoriul Guineei portugheze • Erupțiile vulcanului Etna

LAGOS
HAVANA REZOLUȚII ADOPTATE
DE CONFERINȚA TRICONTINENTALÂ

GUINEEA PORTUGHEZĂ
ROLUL STUDENȚILOR 
ÎN PROMOVAREA

Expoziție

Ciocniri 
singeroase

LAGOS 15 (Agerpres). — înce
tarea bruscă a legăturilor telefo
nice și telegrafice dintre Lagos și 
străinătate a determinat agenții
le de presă să anunțe simbătă la 
amiază, cu o oarecare anticipație, 
că în Nigeria s-a produs o lovitu
ră de stat. Intr-adevăr, peste 
cîteva ore, postul de radio Lagos 
a transmis mesajul unui ofițer su
perior prin care lovitura de stat 
militară a fost confirmată. în me
saj se arată, că în capitala Nige
riei situația este calmă. Agenția 
France Presse relatează că pri
mii miniștri' ai Nigeriei de nord 
și ai celei de vest au fost uciși.

Pe de altă parte, aceeași a- 
genție, referindu-se la o emisiu
ne a postului de., radio din capi
tala Nigeriei, anunță că generalul 
Ironsi, comandantul armatei nige- 
riene, care a declarat că rămîne 
fidel guvernului, deține controlul 
asupra situației din Lagos și că 
primul ministru Abubakar Tafa- 
wa Balewa a fost răpit de răz
vrătiți și dus într-o direcție ne
cunoscută. La frontiera nigeriană 
cu Dahomeyul au avut loc cioc
niri singeroase între armată și 
răsculați, care s-au soldat cu nu
meroși morți.

HAVANA 15. Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
In cursul lucrărilor sale, Conferin
ța de solidaritate a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină a 
examinat situația din diferite zone 
ale lumii, unde popoarele luptă 
pentru libertate. Secretariatul con
ferinței a dat publicității o serie 
de rezoluții adoptate de către co
misia pentru problemele politice a 
conferinței.

Rezoluția cu privire la Vietnam 
condamnă agresiunea S.U.A. împo
triva poporului vietnamez- și cere 
încetarea ei și retragerea imediată 
din Vietnamul de sud a trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor, respec
tarea și aplicarea de către S.U.A. a 
acordurilor de la Geneva din 1954. 
Rezoluția cheamă toate popoarele, 
forțele democratice și progresiste 
să intensifice ajutorarea sub orice 
formă a poporului vietnamez și 
face apel la guvernele iubitoare de 
pace să recunoască F.N.E. ca unic

reprezentant autentic și legal al po
porului din Vietnamul de sud.

Rezoluția cu privire la Laos con
damnă bombardarea teritoriului 
laoțian de către aviația americană, 
cere respectarea independenței și 
neutralității acestei țări.

In rezoluția cu privire la Africa 
de sud se condamnă regimul rasist, 
apartheidul și teroarea instaurată 
în această țară cu ajutorul impe
rialismului și colonialismului.

Alte rezoluții sprijină cu fermi
tate lupta de eliberare a poporului 
Zimbabwe împotriva regimului lui 
Ian Smith din Rhodesia și lupta' 
popoarelor din țările aflate sub do
minația colonială portugheză.

Au mai fost adoptate rezoluții 
cu. privire la Congo (Leopoldville), 
Cambodgia, Venezuela, Guatemala, 
Peru, în care este condamnat a- 
mestecul imperialist în treburile 
acestor țări și se cere sprijinirea 
luptei împotriva acestuia.

Trupele colonialiste 
au suferit pierderi mari

DAKAR 15 (Agerpres). — Parti
dul african al independentei din 
Guineea portugheză și Insulele 
Capului Verde a dat publicității 
la Dakar un comunicat în care se 
arată că forțele patriotice au eli
berat aproape jumătate din terito
riul Guineei portugheze, de sub 
ocupația trupelor colonialiste. în 
ultimul timp, trupele salazariste 
înregistrează tot mai multe pier-

deri de oameni și materiale, ln- 
tr-o ciocnire dare a avut loc în 
sudul țării, în regiunea Ketafin, 
trupele portugheze au suferit pier
deri importante, lăsînd pe cîmpul 
de luptă mari cantități de arma
ment. în același comunicat se su
bliniază că în cursul unor recente 
lupte în estul țării, patrioții au 
distrus aproape în întregime un 
detașament portughez.

IDEILOR PĂCII
subliniat in intilnirea 
studențească 
de la Helsinki

de artă populară

romanească

Crearea Organizației de solidaritate 
a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latina

în rezoluția Comisiei pentru pro
blemele organizatorice se arată că 
conferința hotărăște crearea Orga
nizației de solidaritate a popoare
lor din Asia, Africa și America 
Latină. Organizația are drept o- 
biective : unirea, coordonarea și 
intensificarea luptei popoarelor din 
cele trei continente împotriva im
perialismului, colohîalismului și 
neocolonialismului, susținerea prin 
toate mijloacele a luptei revoluțio-
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In Republica Guineea se acordă o mare atenție campaniei pentru lichi
darea analfabetismului, dezvoltării învățămîntului și culturii. în foto

grafie : Un grup de studenți în timpul cursurilor

GENEVA

Mîine la Luxemburg
• „Cei șase" la masa discuțiilor 
® Factorul determinant al crizei

Luni, 17 Ianuarie, 
cei șase parteneri din 
Piața comună se vor 
întîlni din nou la Lu
xemburg. De la 1 iulie 
1965, cînd negocierile 
cu privire la finanța
rea politicii agricole 
comune au eșuat, ac
tivitatea organelor 
C.E.E. s-a limitat la 
soluționarea afaceri
lor curente, de impor
tanță minimă. Proble
mele fundamentale 
n-au putut fi rezolva
te la ultimele sesiuni, 
în cinci — adică fără 
participarea Franței.

înaintea reuniunii 
de la Luxemburg toți 
observatorii sînt de.a. 
cord că criza Pieței 
comune nu rezidă nu
mai în divergențe a- 
supra politicii agrare, 
ci în deosebiri de or
din principial, care 
vizează însuși ■ textul 
Tratatului de la 
Roma. Deosebirile se 
referă la concep
ția cu privire la 
finanțarea politicii- a-

b r • v

nare ca un drept inalienabil al po
poarelor din cele trei continente, 
acordarea unui sprijin ferm și so
lidar țărilor recent eliberate, apă
rarea dreptului popoarelor de a-și 
alege forma de guvernămînt pe care 
o cred de cuviință, ca și regimul 
economic și social potrivit voinței 
lor suverane, fără amestec din a- 
fară. Printre obiective figurează, 
de asemenea, cooperarea cu po
poarele eliberate din cele trei con
tinente în vederea dezvoltării lor 
independente, asigurarea unei le
gături permanente între diferitele 
mișcări membre ale organizației, 
acordarea unui sprijin energic și 
amplu luptei împotriva rasismului 
și oricăror forme de discriminare 
rasială. Rezoluția prevede crearea 
unui Secretariat executiv al orga
nizației și a unui Comitet de asis
tență și ajutorare a mișcărilor de 
eliberare națională și de luptă îm
potriva neocolonialismului. Sediul 
Secretariatului executiv va fi tem
porar- la Havana, urmînd ca cea 
de-a doua conferință tricontinen- 
tală, ce va avea loc în 1968 la 
Cairo, să adopte o hotărîre defini
tivă în această problemă.

★

Vineri după-amiază, în fața am
basadei R. D. Vietnam din Havana, 
a avut loc un miting de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
la care .au participat numeroși oa
meni ai muncii din capitala Cu-

S. U. A

a populației de culoare
WASHINGTON 15 (Agerpres).— 

In capitala statului Georgia 
(S.U.A.) a avut loc o manifestație 
a populației de culoare, condusă 
de Martin Luther King, laureat al 
premiului Nobel 
Participanții au protestat 
potriva hotărîrii

pentru pace, 
îm- 

Curții fede
rale a statului Georgia de a 
interzice lui Julian Bond să-și 
ocupe locul în organul suprem al 
statului, 'sub pretextul că a sem
nat o declarație care condamna 
agresiunea Statelor Unite în Viet
nam. (Julian Bond a fost ales cu 
o majoritate de 80 la sută ca re
prezentant al populației de cu
loare în Camera Reprezentanților 
din statul Georgia).

Dezbateri 
contradictorii

WASHINGTON 15. — După cum 
transmite agenția Reuter, mesajul 
președintelui Johnson cu privire la 
„starea Uniunii" a suscitat dezba
teri contradictorii în Congresul 
american. Politica americană în 
Vietnam a provocat, potrivit agen
ției, „dispute ascuțite în rindul 
democraților din Senat". Senatorul 
Stephen Young, democrat din 
partea statului Ohio, s-a declarat 
net în favoarea încetării războiu
lui și retragerii trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud. „Nu 
va însemna nici o pierdere a pres
tigiului dacă ne vom retrage din 
acest război mizerabil", a spus 

Young.
O altă parte a senatorilor ameri

cani a sprijinit politica guvernului 
Johnson în problema Vietnamului.

ECUADOR. Muncitorii unei fabrici 
din Guayaquil au declarat grevă, 
ocupînd întreprinderea. în fotogra
fie : Greviști într-una din secțiile 

fabricii

MADRID. Agenția „Union- Fran- 
■ caise d’Inforinations" relatează 

că mai multe sute ■ de mjgeri din 
Mieres, provincia Oviedo (Spania), 
au declarat o grevă de protest îm
potriva concedierii unui grup de 
mineri. Agenția amintită menționea
ză că aceasta este prima grevă din 
bazinul minier al Asturiei în anul 
1966.

HELSINKI 15 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost dat publicității co
municatul final al întîlnirii Orga
nizațiilor naționale studențești din 
Europa, la care a participat și o 
delegație a studenților din Repu
blica Socialistă România.

Comunicatul subliniază, între 
altele, că datoria studenților este 
de a se mobiliza pentru a influen
ța opinia publică în vederea pro
movării ideilor de pace și priete
nie între popoare. „Războiul bar
bar din Vietnam este o problemă 
care ne afectează pe toți și care 
trebuie să servească în vederea 
mobilizării studenților la acțiuni".

în vederea îmbunătățirii rela
țiilor dintre organizațiile studen
țești europene se propune intensi
ficarea cooperării în toate formele, 
cum ar fi seminariile internaționa
le, schimburile de studenți și co
laborarea în domeniul cultural și 
științific.

PARIS 15 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Simbătă 15 ianuarie, la 
primăria orașului Levallois-Per- 
ret, din partea de nord-vest a 
Parisului, a fost inaugurată o ex
poziție de artă populară româ
nească, organizată de Asociația 
Franța-România, sub patronajul 
municipalității orașului. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul Parfait 
Jans, primarul orașului, Gheor- 
ghe Baltag, atașat cultural al 
Ambasadei României la Paris, și 
prof. Andre Langevin, secretar 
general al Asociației Franța-Ro
mânia.

A murit S. Koroliov
savant de seamă
în domeniul tehnicii
racheto-cosmice

Vulcanul Etna

30 de explozii 
pe minut

CATANIA. Agențiile de presă ita
liene informează că erupțiile vulcanu
lui Etna au continuat în cursul nopții 
de vineri spre simbătă, cu 30 de ex
plozii pe minut. Unele dintre aces
tea — deosebit de violente — au 
aruncat Jeturi de materie incandes
centă pînă la înălțimea de 250 metri.

O misiune de specialiști de la In
stitutul de. vulcanologie al Universi
tății din Catania a reușit să ajungă, 
în ciuda condițiilor atmosferice nefa
vorabile, la partea cea mai înaltă a 
Etnel. Aceștia au constatat că vulca
nul erupe din două puncte ale cra
terului.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
anunțat încetarea din viață, la 14 
ianuarie, în urma unui atac de 
cord, a acad. Serghei Koroliov, 
membru al Prezidiului Academiei 
de Științe a U.R.S.S., membru al 
P.C.U.S., de două ori Erou al Mun- 

Pre- 
trans- 
arată 
de 60

cii Socialiste, laureat al 
miului Lenin. In necrologul 
mis de agenția TASS se 
că S. Koroliov — în vîrstă
de ani — a fost un eminent savant 
în domeniul tehnicii racheto-cos
mice, imul dintre principalii cons
tructori ai primilor sateliți artifi
ciali ai Pămîntului. Sub conduce
rea lui au fost create navele cos
mice sovietice la bordul cărora au 
pătruns pentru prima oară oameni 
în Cosmos și din care a fost efec
tuată prima ieșire în spațiul 
cosmic.

gricols comune, cre
area unui buget auto
nom al comisiei, lăr
girea competenței 
„Parlamentului euro
pean", aplicarea re
gulii majorității. Ast
fel, în esență, factorul 
determinant al crizei 
este tendința unor 
membri ai Pieței co
mune de a transforma 
organizația economi
că într-un for supra
national, deci supra
pus ideii de suverani
tate apărată de gu
vernul francez.

Cele arătate fixea
ză cadrul în care se 
reia dialogul între
rupt la 1 iulie trecut. 
Comentatorul politic 
al lui „Journal de 
Găneve” a remarcat 
că „criza Pieței co
mune, avînd cauze e- 
sențialmente politice, 
nu poate fi soluționa
tă printr-un compro
mis de ordin econo
mic sau tehnic". Iar 
„Tribune de Gdnăve" 
a arătat.: „Nimeni

Votul de încredere

H3 SOFIA. La 15 ianuarie, Mihai
Marinescu, ministrul industriei 

construcțiilor de mașini, care vizi
tează de cîteva zile Bulgaria, a fost 
primit de Jivko Jivkov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria. Au participat 
Mari Ivanov, președintele Comite
tului pentru construcții de mașini, 
și alte.persoane oficiali. A fost de 
față loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R. P. Bulgaria. Intilnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Simbătă seara, Mihai Marinescu 
a plecat din Sofia.

VIETNAM
O condamnare energică 
a agresorilor

tul expirării mandatu
lui său. Este drept că, 
dacă actualul pre
ședinte al comisiei a 
devenit un măr al 
discordiei între Fran
ța și partenerii săi, 
datorită unor excese 
jenante, conflictul nu

angajează atît per
soana lui, cît existen
ța însăși a comisiei, 
concepută ca organ 
suprastatal.

Corespondentul de 
la Bonn al ziarului 
„Tribune de Lausan- 

se întreba: „Exis-

tă o Piață comună ? 
Da. Va exista o Euro
pă occidentală inte
grată ? Nu". Lapida
ră, formula exprimă 
pozițiile profund di
vergente dintre parte
nerii C.E.E.

Horia LIMAN

ACCRA. Federația sindicatelor din 
întreaga Africă, cu sediul la Accra, 

a dat publicității o declarație în care, 
reierindu-se la recenta conferință de la 
Lagos a primilor miniștri ai Common- 
wealthului, arată că ea a fost folosită 
de guvernul britanic împotriva mișcării 
de eliberare a poporului din Rhodesia.

MOSCOVA. La 15 ianuarie, 
A. Kosîghin, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a 
înapoiat la Moscova venind de la 
Delhi. în drum spre patrie, primul 
ministru sovietic a făcut o vizită la 
Kabul, capitala Afganistanului.

PEKIN 15 (Agerpres). — La 14 
ianuarie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă energic atrocitățile comise 
de forțele americane în războiul de 
agresiune din Vietnamul de sud, 
precum și folosirea pe scară largă 
a substanțelor și gazelor 
acest război.

Declarația se pronunță 
retragerea 
ționată a

toxice în

definitivă și 
tuturor trupelor

pentru 
necondi- 

S.U.A.

și sateliților lor din Vietnamul de 
sud, încetarea oricăror acțiuni a- 
gresive împotriva R. D. Vietnam 
și respectarea acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam. Poporul sud-vietnamez, 
se subliniază în declarație, trebuie 
lăsat să-și rezolve singur proble
mele interne. Guvernul și poporul 
chinez „condamnă cu hotărîre ac
tele brutale de agresiune ale im
perialismului american și sprijină 
cu hotărîre poziția justă a guver
nului și poporului R. D. Vietnam1',

Erori si orori
nu-și face iluzii în ce 
privește dificultățile 
care îi așteaptă pe 
cei șase la Luxem
burg. Bătălia va fi a- 
prinsă, căci nu este 
vorba de a se ajunge 
cu orice preț la un 
compromis echivoc 
sau amăgitor, ci de a 
se rezolva probleme
le de structură și 
competență în sînul 
instituțiilor Pieței co
mune".

Participanții la re
uniunea de la Luxem
burg și-au propus să 
clarifice drepturile 
care urmează să fie 
conferite Comisiei 
Pieței comune. Este 
însă demn de reținut 
că reprezentanții co
misiei nu au fost in
vitați la Luxemburg. 
Pe de altă parte, 
la Bonn se vorbeș
te mereu mai insis
tent despre „sacri
ficarea" președinte
lui comisiei, profe
sorul ; vest-german: , . ...... _
Hallstein, sub pretgx- de'contradicții cu poli- ’ de încredere guvernu- 
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii". Tel.

în ultima zi consa
crată dezbaterilor de 
politică externă în Ca
mera Deputaților, după 
ce a vorbit Francesco 
de Marfino, secretarul 
Partidului socialist ita
lian, a luat cuvîntul 
fostul ministru al afa
cerilor externe, Amin- 
tore Fanfani. Timp de 
aproape o oră și jumă
tate, el a redat amă
nunțit foaie fazele ac
țiunilor care au dus la 
demisia sa, confirmînd 
poziția lui în politica 
externă, inițiativele pe 
care le-a avui în pro
blema Vietnamului, 
propunerile făcute pen
tru o acțiune italiană 
în vederea restabilirii 
drepturilor legitime ale 
Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.

Din discursul său au 
reieșit'limpede o serie putaților să acorde vot

fica de ansamblu a gu
vernului.

în ședința de după- 
amiază a parlamentului 
a luat cuvîntul primul 
ministru, Aldo Moro, 
care a ținut de la bun 
început să arate că de
misia lui Fântâni nu 
pune în discujie conti
nuitatea politicii ex
terne a guvernului. El 
a reafirmat adeziunea 
Italiei la alianja atlan
tică și a exprimat încă 
o dată „înțelegerea" 
guvernului italian față 
de politica Statelor U- 
nite în Vietnam.

După cuvîntarea pri
mului ministru, parti
dele din coaliția gu
vernamentală de cen- 
tru-stînga au prezentat 
o moțiune prin care 
se cerea Camerei De-

lui. Această moțiune 
susținea că procedura 
urmată în legătură cu 
asumarea interimatului 
Ministerului de Exter
ne de către primul 
ministru este constitu
țională și invita guver
nul „să contribuie în 
continuare la inițiati
vele în curs pentru în
ceperea tratativelor în 
vederea suspendării 
ostilităților și a solu
ționării pașnice a con
flictului din Vietnam”. 
Pusă la vot, moțiunea 
a fost adoptată cu 325 
de voturi pentru și 154 
contra. Cele patru par
tide ale coaliției (de- 
mocraf-creștin, socia
list, social-democrat și 
republican) au votat In 
bloc în favoarea gu
vernului.

Ion MARGINEANU

0| PHENIAN. Ea 15 ianuarie a so- 
“ sit la Phenian o delegație econo
mică guvernamentală a R. D. Viet
nam. Delegația este condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. în a- 
ceeași zi, delegația a fost 
de Kim Ir Sen, cu care a 
convorbire prietenească.

primită 
avut o

s-a a- 
sovietic 
Hashim

S3 MOSCOVA. După cum 
nunțat oficial, guvernul 

l-a invitat pe Muhammed 
Maiwandwal, primiri ministru al Af
ganistanului, să facă o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. Invitația 
a fost primită cu satisfacție. Primul 
ministru va sosi în Uniunea Sovie
tică la 1 februarie.

n BONN. Gerhard Stoltenberg, 
însărcinat cu problemele știin

țifice în cabinetul condus de can
celarul Erhard, a declarat că guver
nul R. F. Germane va lua o serie 
de măsuri pentru a pune capăt exo
dului ■ savanților vest-germani în 
Occident. - • ' ' '

„WASHINGTON 
INTERVENȚIA MILITARĂ

„Am comis o eroare 
de judecată în Viet
nam", își intitulează 
un articol de fond 
ziarul american „Wa
shington Post", refe
rindu-se la insuccese
le operațiunilor mili
tare ale Statelor Uni
te in Vietnamul de 
sud. „Singurul lucru 
pe care-1 demonstrăm 
în Vietnam, se spune 
în acest articol, este 
că o țară puternică, a- 
flată la un grad 
înalt de industriali
zare, poate să provoa
ce devastări și mă
celuri într-o țară 
mică, a cărei populație 
este alcătuită mai ales 
din țărani".

' .. o

de
împreună

stat

POST" DESPRE

A S.U.A.

Politica americană 
în Vietnamul de sud. 
scrie mai departe zia
rul, nu ține seama de 
cîteva adevăruri. în 
primul rînd, de o lege 
care „constituie cheia 
de boltă a realității 
internaționale... și a- 
nume aceea că fiecare 
țară trebuie să aibă 
dreptul de a fi stă- 
pînă în propriile sale, 
afaceri interne". „A- 
devărul este, se spune 
in continuare în arti
col, că noi, america
nii, luptăm în Viet
nam pentru că nu ne 
convine orientarea po
litică a regimului de 
la Hanoi și cea a 
Vietcongului. Dat dacă

Statele Unite se eri
jează în arbitru al 
formulelor politice pe 
care doresc să le a- 
dopte alte popoare, 
atunci ele vor deveni 
cea mai urîtă dintre 
puteri".

„Munți de cadavre 
care apasă asupra 
conștiinței noastre, 
risipirea resurselor 
noastre, imaginea res
pingătoare pe care o 
prezentăm în străină
tate despre noi, an
gajamentul primejdios 
și mereu crescînd pa 
continentul asiatic — 
iată rezultatele inter
venției americane în 
străinătate" subli
niază ziarul.

★ ★

al S.U.A., 
cu trimisul

Secretarul
Dean Rush, 
special al președintelui Johnson, 
Averell Harriman, au sosit la Sa; 
gon. Simbătă dimineața ei au avui 
primele . convorbiri •’u „oficialită-

țile“. sud-vietnameze. Potrivit a- 
gențiilor de presă. Rusk a dat asi
gurări că S.U.A. își vor continua 
angajamentele asumate'1 în Vietna
mul de sud.

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scfnteii


