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CONSFĂTUIREA CONSTRUCTORILOR Șl MONTURILOR
DE PE ȘANTIERUL COMBINATULUI CHIMIC DIN CRAIOVA

Cum pășești pe poarta Combina
tului de chimizare complexă a ga
zelor naturale de la Craiova, te în- 
tîmpină clădirile impunătoare ale 
fabricilor, coloanele metalice înal
te, conductele de mari dimensiuni, 
uriașele „clopote de beton" ale tur
nurilor de granulare și alte insta
lații care domină în prezent cîm- 
pia de la marginea orașului. In
tr-un timp relativ scurt, au intrat 
în funcțiune cinci din cele 14 fabrici 
ale combinatului ; altele se află în 
probe tehnologice sau într-un sta
diu avansat de construcție și mon
taj. Constructorii și montorii aces
tui important obiectiv al industriei 
chimice au acumulat o experiență 
pozitivă în grăbirea execuției lu
crărilor și punerea în funcțiune a 
noilor capacități de producție. Pri
vind însă în perspectivă, în lumina 
sarcinilor sporite prevăzute de Di
rectivele celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, ei socotesc că 
pe șantier există încă mari rezerve 
pentru a ridica activitatea de con
strucții la un nivel superior. Intr-o 
recentă consfătuire care a avut loc 
pe șantierul combinatului, ei au 
discutat despre posibilitățile și so
luțiile menite să asigure desfășura
rea în ritm susținut a lucrărilor la 
obiectivele aflate în construcție.

jelor, mărirea duratei de execuție. 
Ar trebui ca prin proiectare să se 
adopte soluțiile cele mai bune, care 
să permită constructorilor să scurteze 
în mod real durata de execuție, știut 
fiind că factorul timp are un rol im
portant în creșterea eficienței econo
mice a investițiilor".

In același sens, mai mulți con
structori au arătat — în cadrul con
sfătuirii — că proiectarea nu ține 
totdeauna pasul cu creșterea gra
dului de înzestrare tehnică a șan
tierelor, scapă uneori din vedere 
experiența acumulată de construc
tori de-a lungul anilor. Vorbitorii 
nu s-au limitat la sublinierea latu
rilor defectuoase, existente în acest 
domeniu. Ei au venit cu propuneri
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Soluții eficiente
„Înfăptuirea sarcinilor prevăzute 

de Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului în domeniul 
investițiilor — a spus în cuvîntul 
său ing. MIRCEA GEORGESCU, 
directorul general al întreprinde
rii de construcții-montaj — nece
sită concentrarea tuturor forțelor 
pentru grăbirea ritmului de exe
cuție a lucrărilor, în scopul pune
rii în funcțiune la termenele pla
nificate a obiectivelor. In acest 
sens, constructorii și montorii noș
tri au obținut rezultate bune, dar 
nu putem afirma că au fost epui
zate toate posibilitățile. Consider 
că una din rezervele mari ale îm
bunătățirii muncii în construcții o 
constituie perfecționarea activită
ții de proiectare, aprofundarea di
feritelor ei laturi în direcția 
terii

creș- 
eficienței economice. Spun 

aceasta, deoarece mai sînt cazuri 
cină în proiecte se prevăd soluții 
la prima vedere economice, dar 
care, în fond, pe șantiere, provoa
că întîrzieri în punerea în func
țiune a obiectivelor, afectînd ne
gativ producția în noile unități in
dustriale. Și în cadrul combinatu
lui nostru s-au ivit asemenea si
tuații. Nu de puține ori, soluțiile 
de monolitizare a elementelor pre
fabricate au determinat un. con
sum ridicat de manoperă, folosi
rea la capacitate redusă a utila-

și soluții concrete privind creșterea 
aportului institutelor de proiectări 
la realizarea în cele mai bune con
diții a planului de investiții.

Proiecte complete, 
predate potrivit 
fluxului de execuție

După cum se știe, pregătirea din 
timp și temeinică a lucrărilor are 
un rol hotărîtor în respectarea ter-

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"
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Maramureșu'• 00 1

unulArgeș, cînd 
„magician" care se 
obișnuise să priveas
că mai stăruitor prin 
lentila lichidă a pa
harului decît prin 
lentila aparatului de 
proiecție, i s-a apli
cat o critică... cine
matografică foarte la 
obiect. Era în cadrul 
unei adunări genera
le a cooperativei a- 
gricole, pe ordinea 
de zi figurau proble
me de muncă și de 
plan, dar nimănui nu 
i s-a părut nelalocul 
ei discutarea și a a- 
cestui caz. Intîmpla- 
rea vorbește despre 
pătrunderea filmului 
într-un fel mai eloc
vent decît ar reuși 
s-o facă, să zic, nu
mărul de filme, spec
tacole și spectatori 
din acea comună.

E posibil ca un al 
242-lea 
sătesc 
ceașcă 
faptului
dian. Cum se explică 
însă că fenomenul 
cultural de amploare 
care semnează anual 
actele de naștere a 
sute de astfel de ci
nematografe, cinefi- 
carea, mai lipsește 
încă din dicționare? 
Cuvîntul cere găz
duirea limbii române 
moderne. își cere 
dreptul legitim.

Victor VTNTU

reu împrospătat al 
revoluției culturale. 
Turneul caravanelor 
cinematografice, oas
pete sărbătoresc mai 
pe la începuturi, e în
locuit de o stagiune 
fixă, permanentă, in
trată în obișnuitul 
vieții la țară.

Atît de cunoscut 
(unsprezece milioane 
de cetățeni au parti
cipat anul trecut la 
manifestările sale), 
„Festivalul filmului 
pentru sate" — care 
se desfășoară de la 
începutul lui decem
brie pînă aproape de 
Ziua Mărțișorului — 
a ir^trat în aceste zile 
în a doua sa etapă. 
Sosesc din toată țara 
ecouri despre bilan
țul de pînă acum. La 
întîmplare, o știre din 
regiunea Suceava: 
aproape o jumătate 
de milion de specta
tori la 174 de cinema
tografe sătești. Olte
nia singură numără 
astăzi mai multe ci
nematografe decît în
treaga țară în primul 
an de republică. Dar 
întreaga țară ? De Î5 
ori mai multe decît 
ea însăși atunci.

Atunci, în lumea 
satului, ocupația de 
sperator proiecționist 
părea mai degrabă o 
excentricitate, o ma
gie decît o profesie. 
Mă aflam nu de mult 
într-o comună

Unele știri au o 
soartă ingrată... Nu li 
se găsește spațiu 
nici măcar printre la
conicele rînduri 
rubricii „Faptul 
vers cotidian", 
exemplu : s-a dat 
cent în folosință 
de-al 242-lea cinema
tograf sătesc din re
giunea Maramureș. 
Și ? De-a lungul fie
cărui an se inaugu
rează, în lumea sate
lor, cîteva sute. Prin 
firea lucrurilor, nu 
fiecare dintre cine
matografele (fenomen 
de masă) ce se ivesc 
pe atît de dinamica 
hartă culturală. poate 
primi și botezul 
tiparului.

Și iată încă unul, 
undeva, într-un înde
părtat colț al țării... 
De astă dată însă, 
acesta, merită din 
plin consemnat. Fără 
să fie o cifră rotun
dă, „242" recomandă 
un fenomen rotund : o 
dată cu apariția nou
lui cinematograf, toa
te comunele regiunii 
sînt definitiv dăruite 
celei de-a 7-a arte. 
Așadar, cineficarea 
cuprinde acum „cî
tu-i Maramureșu'...". 
Cuprinde, în întregi
me, și alte regiuni 
sau, în unele părți ra
ioane — fiind un pro
ces în plină desfășu
rare în peisajul me-

ale 
di- 
De 
re- 
cel

i •

Ninsoarea abundentă de acum 
două zile a așternut straturi 
groase de zăpadă pe străzi. 
Acțlonînd prompt, muncind ziua 
și noaptea, lucrătorii întreprin
derii de salubritate au degajat 
arterele publice și au asigurat 
desfășurarea normală a circula
ției. In fotografie : un moment 
din lupta cu zăpada, pe Bd. Ma- 

gheru

I
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de Nicută TĂNASE
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cinematograf 
să se rătă- 

în noianul 
divers coti-

în pag. a V-a)(Continuare

INTERVIUL NOSTRU
O interesantă metodă

Una din noile secții ale Combinatului chimic Craiova : fabrica de uree

tara
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CINTECUL „CIOCIRUEI"
pornește din nou în lume

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PREȘEDINTELUI COMISIEI PENTRU RELAȚII 

INTERNAȚIONALE A
La 21 ianuarie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a primit pe tova
rășul Boșko Șiljegovici, președin
tele Comisiei pentru relații inter
naționale a Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, care, la invitația C.C. al

P.C.R., a făcut o vizită în 
noastră.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă prietenească, a parti
cipat tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

De o strălucită bogăție șl origina
litate, de o vechime multiseculară, arta 
noastră populară devine tot mai des 
aplaudată peste hotarele țării, făcînd 
cunoscute în străinătate energia și vi
talitatea, optimismul și gingășia spe
cifice poporului român.

Astăzi, ansamblul folcloric româ
nesc „Ciocîrlia" pornește într-un nou 
turneu.

— Al cîtelea — l-am întrebat 
pe tov. Petre Nastovici, directo
rul ansamblului.

— Al 8-lea. In cele șapte turnee 
de pînă acum au fost vizitate 17 țări 
în care s-au prezentat 303 specta
cole, iar numărul spectatorilor s-a ri-

ÎNTRECEREA iqxx
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Uzina „Semănătoarea"
București

mărită cu 50 la sută față 
de combina C-1 și in
dici de lucru superiori 
și să extindă utilizarea

fontei maleabile perli- 
tice pentru a înlocui 50 
tone piese din oțeluri 
speciale.

— 170 000 sticle șl borcane conserve;
— 350 000 lei economii la prețul de cost;
— 400 000 lei beneficii.

I

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei „Se
mănătoarea" din Bucu
rești sînt hotărîți să-și 
sporească eforturile în 
vederea realizării unor 
mașini agricole cu nivel

tehnic ridicat, destinate 
dezvoltării agriculturii 
noastre socialiste. Ei se 
angajează să depășeas
că principalii indicatori 
de plan pe anul 1966 
cu :

Complexul industrial 
de faianță 
și sticlă Sighișoara

Gospodăria agricolă 
de stat Leorda, 
regiunea Suceava

Ansamblul „Ciocîrlia" are un pal
mares bogat. A vizitat pînă acum trei 
continente. In Europa a dat specta
cole ia Moscova, Budapesta, Varșo
via, Praga și Sofia; în Asia a pre
zentat spectacole în China, R.P.D. 
Coreeană și R. D. Vietnam ; o parte 
dintre artiștii ansamblului au partici
pat în cadrul formației folclorice 
„Rapsodia Română" la turneul efec
tuat acum trei ani în Statele Unite și 
acum doi ani în Franța, Belgia, Olan
da, R. F. Germană și Austria.

Presa străină a primit elogios spec
tacolele prezentate de ansamblul nos
tru. Ziare ca „France Soire", „Le 
Monde", „Combat", „Izvestia" „New 
York Times", „Washington Post" și 
altele au remarcat vigoarea și su
plețea dansului românesc, ritmul și 
culoarea folclorului nostru. In ziarul 
american „Evening Star", cronicarul 
artistic aprecia spectacolele noastre 
în felul următor: „Dacă muzica și 
dansul, așa cum apar în spectacol, 
sînt adevăratele mărturii ale trăsătu
rilor caracteristice naționale, românii 
formează unul dintre cele mai ener
gice popoare ale lumii”.

— Ce ne puteți spune despre 
actualul turneu?

— Actualul turneu cuprinde un iti
nerar lung în Statele Unite, primul 
spectacol are loc la Washington, în 
seara zilei de 24 ianuarie 1966, după 
care vom străbate întreaga Americă 
de la un capăt la celălalt, trecînd 
prin aproape 40 de orașe. După a- 
ceea vom fi oaspeții Canadei, iar la 
întoarcere vom prezenta 13 spectacole 
în Islanda, Suedia, Finlanda și Da
nemarca pînă la 21 aprilie 1966.

Paul DIACONESCU

— 4 500 000 lei
— 4 000 000 lei 

și încasată ;
—- 200 00'0 lei economii la prețul de cost 

prin reducerea consumurilor specifice de 
materiale ;

— 0,5 la sută la

la 
la

producția globală ; 
producția marfă vîndută

colectivul 
industrial

de faianță și sticlă 
ghișoara se angajează 
ca în acest an să dea 
peste prevederile pla
nului. :

Si-

producfivifatea muncii;

— să realizeze peste 
plan 250 de tone piese 
de schimb pentru asi-

gurarea campaniilor a- 
gricole pe anul 1966.

Din care pînă la 8 AAai, în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a

— 1 500 000 lei
— 1 500 000 lei

și încasată ;
— 80 000 lei la
— 50 tone piese 

agricole.

Colectivul uzinei 
angajează totodată 
realizeze la un înalt

P.C.R. :
la producția globală ; 
la producția marfă vîndută

economii de 
de schimb

materiale ; 
pentru mașini

se 
să 

ni-

vel calitativ noua com
bină de cereale C-3, 
avînd productivitatea

Analizînd sarcinile de 
plan pe anul 1966 în 
lumina Directivelor C.C. 
al P.C.R., 
Complexului

— 1 000 000 lei la
— 1 000 000 lei la
— 120 000 obiecte
— 500 000 sticle și borcane conserve ;
— 0,2 la sută productivitatea muncii;
— 750 000 lei economii la prețul de cost;
— 1 000 000 lei beneficii ;
— să sporească de la 72 la sută, cît este 

planificat, la 75 la sută producția de ca
litatea I la faianță menaj;

— să realizeze 32 de modele și decb- 
ruri noi.

Tn cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
partidului, să realizeze pînă la 8 Mai peste 
prevederile planului :

— 200 000 lei ta producția globală;
— 200 000 lei la producția marfă ;
— 40 000 obiecte de faianță menaj;

producția globală ; 
producția marfă ; 
de faianță menaj;

sări a Partidului Comu
nist Român să realizeze 
peste plan :

producția globală ; 
producția marfă ; 

producției planificate

la 
la

Colectivul gospodă
riei se angajează ca în 
acest an și în cinstea 
celei de-a 45-a aniver-

— 2 000 000 lei
— 1 000 000 lei 
Prin depășirea

obțină :
— 350 tone porumb boabe ;
— 65 tone soia boabe;
— 200 hectolitri lapte de vacă ;
— 1 000 purcei întăreați ;
— 160 tone carne de porc;
— să sporească productivitatea muncii 

3 la sută ;
— 1 750 000 lei economii la prețul de cost;
— 1 000 000 lei beneficii.
Tn întîmpinarea zilei de 8 Mal, se va rea

liza din angajamentul anual :
— 700 000 lei la producția globală;
— 400 000 lei la producția marfă ;
— 400 purcel înfărcați;
— 50 tone carne de porc;
— 100 hectolitri lapte de vacă ;

1 — 400 000 lei beneficii.

Pe Bd. Armata Poporului din 
Capitală a început de curînd 
construcția unui nou bloc cu 
80 de apartamente. Este vor
ba de prima clădire din țara 
care va fi construită integral 
cu ajutorul cofrajelor metalice 
spațiale, o metodă nouă ce, în 
comparație cu cea a cofrajelor 
glisante obișnuite, reduce dura
ta de execuție cu aproape ju
mătate, elimină în totalitate 
tencuielile de interior și exte
rior, iar zugrăvelile, vopselele 
și parchetul se pot aplica di
rect pe betonul rezultat din 
turnare. Fiind termoizolant, co- 
frajul metalic dă posibilitatea 
unui ritm de lucru constant 
iarna, ca și vara, în medie 
construindu-se 4 apartamente 
pe zi.

Cu puțin timp în urmă, con
structorii au și făcut probele 
tehnologice de turnare la una 
din celulele acestui cofraj. Pro- 

. bele au dat rezultate bune.

In ziua de 21 ianuarie 1966 a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: Cons
tanța Crăciun, Mihai Gere, Hie Mur- 
gulescu — vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu — 
secretarul Consiliului de Stat, Pe
tre Borilă, Anton Breitenhofer, Ion

Eram la vinătoare în regiu
nea Ploiești. Vînătoare de 
lupi. Singur. Adică nu chiar 
singur; cu pușca mea cali
brul 12. La hotarul comunei 
Dărmănești zăresc un lup. Mă 
dau după un copac, duc arma 
la ochi și... cînd să apăs pe 
trăgaci, văd că lupul flutură 
un drapel alb. Semn că se 
predă viu. Strig la el:

— Apropie-te.
La trei pași îl somez: Stai!
— Am stat, zice lupul. Dar 

fii drăguț și îndreaptă pușca 
aia în altă direcție.

— Nu există 1 Spune ce ai 
de spus, dacă nu — mușuroi 
te fac. Șvaițer.

— Aiurea 1
In clipa cînd a zis aiurea, 

a și sărit. Mi-a luat arma și 
a întins-o el fpre mine. Jur 
cu mina pe cartușieră că nu-i 
o poveste vînătorească. Am 
și argumente. Eu sînt mai 
mult pescar.

Zice lupul:
— Nu mai tremura că nu-ți 

fac nimic. Tu n-auzi să nu 
mai tremuri ? Calmează-te. Ia 
un carbaxin. Poftim.

Mi-a dat un carbaxin și a 
continuat.

— Vreau să-ți lac o propu
nere.

— Să mă las mîncat în 
rate ?■

— Nu ! Să mă numești pre
ședintele' cooperativei de con
sum din Dărmănești.

M-am adresat lupului:
— Amice, îmi ceri cam 

mult, dar să mă mai gîndesc.
— Stai cuminte pe buturu

ga aia. Știi de ce rivnesc la 
postul de președinte ?

— Drept să-ți spun, nu-mi 
trece prin cap.

Cosma, Constantin Drăgan, Suzana 
Gîdea, Athanase Joja, Cristofor Si- 
mionescu, Gheorghe Stoica, Ludo
vic Takacs și Iacob Teclu, membri 
ai Consiliului de Stat.

Au fost adoptate decrete și hotă- 
rîri privind diferite domenii ale ac
tivității de stat și obștești.

In continuare, Consiliul a rezol
vat lucrări curente. (Agerpres)

(Continuare în pag. a Il-a)

' Călușarii ansamblului „Ciocîrlla"
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PAGINA 2 SCÎNTEIA

VIAȚA

DE PARTID PROGRESUL CONTINUU
(Urmare din pag. D

Convorbire cu tovarășul ing. loan BORDAȘ,
secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R.

Forța și capacitatea nemăsurată a organizațiilor de partid 
generează energii, dau impuls progresului în toate dome
niile vieții economice și sociale. Convorbirea avută recent 
de redactorul ziarului nostru. Constantin Moraru, cu tova
rășul ing. loan Bordaș, secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.C.R., și-a propus să reliefeze experiența orga
nizației regionale de partid în controlul și îndrumarea unor 
activități economice.

La punctul de contact 
dintre interesul generai 
și cel local

— In anul care s-a încheiat, 
întreprinderile regiunii Brașov au 
livrat, peste plan, o producție su
plimentară de aproape 400 mili
oane lei. S-au semnalat însă și 
„restanțe". Este vorba de neînde- 
plinirea tuturor obligațiilor con
tractuale.

-— Nu considerăm acest lucru 
doar o neîndeplinire a sarcinilor 
de plan. Organizațiile de partid au 
discutat acest lucru. Este vorba de 
o anumită mentalitate. Nu cred că 
este lipsit de interes să le reamin
tim acum, la început de an, tovară
șilor de la Uzina „Hidromecanica", 
de exemplu, că în primăvara anu
lui trecut, pentru a se asigura din 
timp de realizarea sarcinilor de 
producție și-au programat, fără să 
țină seama de angajamentele asu
mate față de beneficiari, să exe
cute repere cu tonaj și valori mari. 
Vorba aceea : „La noi în casă să nu 
plouă...". Practica aceasta de înțe
legere doar față de interesele loca
le și care aduce daune intereselor 
generale a fost sesizată cu destulă 
întîrziere de comitetul de partid.

Nu de puține ori, analizarea res
tanțelor la „Hidromecanica", Uzina 
„Metrom", „Electroprecizia“-Săce- 
le, Fabrica de cauciuc, Fabrica de 
șuruburi a scos în evidență ten
dința de a pune în umbră deficien
țele proprii și de a căuta cine știe 
ce țapi ispășitori. Despre cooperare 
sînt multe de spus. Am remarcat 
anul trecut că ședințele unor con
silii coordonatoare se țin la inter
vale prea mari. Ele au loc de-abia 
atunci cînd „arde" ceva ; se stabi
lesc multe sarcini, se dau ordine, 
dar lipsește consecvența în urmă
rirea îndeplinirii lor; ministerele 
ar trebui să găsească forma cea 
mai eficientă pentru lărgirea atri
buțiilor consiliului și uzinei coordo
natoarei

Comitetul regional a îndrumat 
organizațiile de partid raionale și 
orășenești să urmărească cu ma
ximă exigență îndeplinirea obliga
țiilor de colaborare. Intre altele, la 
noi s-a statornicit regula de a ra
porta nu numai cifrele privind pro
ducția globală sau marfă, anumiți 
indici economiei, dar și realizările 
pe sortimente. Intr-unui din planu
rile de măsuri concrete al comite
tului regional de partid a fost în
scrisă, ca o sarcină pentru colecti
vele întreprinderilor, îndeplinirea

cu prioritate a obligațiilor contrac
tuale.

Comitetele orășenești și raionale 
de partid, comitetele de partid din 
uzine analizează aceste aspecte. 
Multe din analize au în vedere însă 
în insuficientă măsură perspectiva.

Un sector 
deocamdată descoperit

— Dintre toate acțiunile între
prinse de comitetul regional de 
partid în domeniul industriei care 
este în prezent, după părerea dv., 
cea mai importantă ?

— Perseverăm de cîtva timp în- 
tr-o acțiune și socotim că ne aflăm 
încă de-abia la începutul drumu
lui. Mă refer la o sarcină de mare 
răspundere pusă de partid în fata 
ministerelor și întreprinderilor și 
anume la organizarea științifică a 
producției, unde mai sînt goluri 
mari. în legătură cu aceasta pen
tru luna martie ne-am programat 
o plenară.

— Aveți în vedere și măsuri 
pentru pregătirea temeinică a a- 
cestei plenare ?

— Organizarea producției într-o 
serie de întreprinderi nu este în 
concordanță cu cerințele progresu
lui tehnic. Este necesară o riguroa
să analiză științifică a activității 
întreprinderilor. Din acest punct 
de vedere plenara comitetului nos
tru regional va avea de rezolvat o 
sarcină dintre cele mai importante 
și pe care noi o socotim de mare 
actualitate. Plenara este pregătită 
minuțios de pe acum. întregul ac
tiv de partid al legiunii, orașelor, 
raioanelor, cunoaște problemele ce 
vor fi dezbătute. Prin ziarul nos
tru regional „Drum nou" vor fi 
purtate discuții, va avea loc un 
schimb larg de păreri în legătură 
cu ceea ce numim noi „reorgani
zarea" serviciilor de organizare a 
producției, îndreptarea activității 
lor pe un făgaș științific, judicios 
calculat, în concordanță cu cerin
țele dezvoltării producției și ale 
progresului tehnic. Elaborarea pla
nului pînă în 1970 și defalcarea lui 
pe fiecare an. dă posibilitate în
treprinderilor să cunoască de pe 
acum cerințele anilor următori, să 
iă măsuri din vr?me pentru înde
plinirea sarcinilor de plan.

De la mulțumire de sine 
la inerție

— Vprbțndu-ne de.spre preocu
pările lor pentru dezvoltarea cer
cetării științifice în- uzine, mai 
mulți specialiști ne-au mărturisit

Dintre numeroasele 
scrisori sosite în poș
ta de ieri, unele ne-au 
atras în mod deosebit 
atenția. Ele sînt din 
regiuni diferite — 
Iași. Dobrogea, Bucu
rești — dar sesizează 
același lueru : canti
tăți importante de 
porumb și sfeclă de 
zahăr, depozitate în 
condiții cu totul ne
corespunzătoare, sînt 
supuse degradării.

„La baza de recep
ție din stația Tutova, 
raionul Bîrlad — ne 
scrie corespondentul 
voluntar Constantin 
Cristea — o mare can
titate de porumb zace 
sub zăpadă Conduce
rea acestei unități nu 
a luat măsurile nece
sare pentru a evita 
paguba"

în scrisoarea sa, 
Toader Călin ne rela
tează : „G.A.S Baba- 
dag, raionul Istria, a 
„depozitat" sub cerul 
liber, la punctul zoo
tehnic Topraictchi, 
neacoperite și neîm
prejmuite, peste 40 
de vagoane de porumb* 
știuleți" ...

O altă scrisoare 
ne-a fost trimisă de 
I. Gherman „în mai 
multe stații C.F.R. ca 
Brănești, Fundulea, 
Dor Mărunt. Curcani 
etc. din regiunea 
București — ne sesi
zează corespondentul 
— sînt depozitate în 
condiții proaste circa 
1300 de vagoane de 
sfeclă de zahăr, apar- • 
ținînd Fabricii de za
hăr din Giurgiu. Din 
cauza ploilor, grăme
zile de sfeclă au în
ceput să mucegăiască. 
Prin îngheț și dez
gheț. sfecla, pierde din

zahăr. De asemenea, 
alte cantități impor
tante de sfeclă se 
pierd pe rampele de 
încărcare. sînt distru
se de camioane, trac
toare și alte vehi-

De altfel, șeful sta
ției C.F.R. Dor Mă
runt ne-a informat 
telefonic că tovarășii 
din conducerea Fa
bricii de zahăr Giur
giu nu s-au preocu
pat de amenajarea 
drumului dintre silo
zurile de iarnă și 
rampa gării și din a- 
ceastă cauză 10 000 de 
tone de sfeclă de za
hăr sînt imobilizate 
neputînd fi transpor
tate. „Cu mai puțin 
de jumătate din su
mele plătite pentru 
locația vagoanelor 
care nu pot fi încăr
cate la timp — ne-a 
declarat șeful stației 
— s-ar fi putut pie- 
trui șoseaua. Dar a 
lipsit prevederea, sim
țul gospodăresc

După primirea a- 
cestor scrisori, redac
ția a luat legătura 
prin telefon cu unită
țile amintite. Tov. Gh. 
Cristescu, directorul 
Fabricii de zahăr din 
Giurgiu, ne-a infor
mat că. în toamnă, 
fabrica a depozitat 
cantități însemnate de 
sfeclă de zahăr în 
stațiile C.F.R. In mo
mentul de față se mai 
găsesc încă prin gări 
circa 3 000 de vagoa
ne de sfeclă. De ce nu 
s-a asigurat depozita
rea acesteia în condi
ții corespunzătoare ? 
Răspunsul tov. direc
tor a fost următorul : 
„Nu ne-am așteptat

că vor fi atîtea ploi și 
viscole, că se vor des
funda drumurile...". 
Se aștepta oare toy. 
director ca decembrie 
și ianuarie să vină cu 
adierile blînde ale ze
firului și cu zilele us
cate ale lui iulie? în 
ce privește însă întîr- 
zierea transportului 
vina o poartă C.F.R.- 
ul care nu a asigurat 
vagoanele necesare, 
în urma intervenții
lor făcute, abia la 20 
ianuarie s-a expediat 
un tren special cu va
goane goale.

Tot din vina C.F.R.- 
ului s-a ajuns la si
tuația arătată și la 
G.A.S. Babadag, după 
cum ne arată tov. Du
mitru Corleancă, șeful 
serviciului aprovizio
nare - livrări - trans
porturi al gospodă
riei. Deși trebuia să li 
se asigure pînă acum 
40 de vagoane, nu li 
s-au dat decît 10.

Tov. Mihai Făgurel, 
șeful bazei principale 
de recepție Bîrlad, 
ne-a răspuns că la 
baza Tutova porumbul 
este acoperit și nu e- 
xistă pericol să se 
strice. Punem această 
afirmație sub semnul 
întrebării deoarece 
Comitetul raional 
P.C.R. Bîrlad ne-a in
format că sesizarea co
respondentului volun
tar este întemeiată. 
Considerăm că nu 
este nevoie de alte 
comentarii pentru a 
sublinia ce daune 
provoacă asemenea 
neglijențe grave. Ră- 
mîne ca forurile tu
telare de resort să a- 
nalizeze această situa
ție și să ia măsurile 
cuvenite.

că rezultatele nu sînt la nivelul 
posibilităților și cerințelor...

— Regiunea noastră dispune de 
un mare potențial de gîndire teh
nică : avem specialiști care se 
bucură de prestigiu și mare auto
ritate. Organizațiile noastre de 
partid se consultă adesea cu ei pri
mind din partea lor un sprijin pre
țios. Au dreptate cei care v-au 
vorbit de existența unei anumite 
inerții. Dar să ilustrăm cele spuse 
prin fapte.

Tovarășul secretar Bordaș a scos 
dintr-un sertar al biroului un do
sar numit „Studiul dezvoltării eco
nomice a regiunii Brașov și folo
sirii judicioase a investițiilor în 
anii planului cincinal". S-a oprit 
la fila 12. „Citiți" — ne-a spus. 
Noi am transcris paragraful: „In 
toate turnătoriile de fontă, oțel și 
neferoase se folosește în prezent 
ca liant pentru confecționarea mie
zurilor uleiul de fîoarea-soarelui. 
Prin înlocuirea acestuia cu liant 
sintetic „urelit" (procedeu rezolvat 
de cercetătorii unor uzine brașo
vene — n.a.) numai pentru un mi
lion tone fontă și un milion tone 
de oțel turnat față de 4,1 milioane 
tone fontă și 6,3 milioane tone oțel 
turnat — prevăzute în documen
tele Congresului IX al P.C.R. — 
se va putea realiza o economie a- 
nuală de 50 milioane lei, eliberîn- 
du-se, în același timp, o suprafață 
de 67 000 ha teren arabil cultivată 
în prezent cu floarea-soarelui".

— Procedeul despre care ați 
aflat, a reluat ideea tovarășul se
cretar Bordaș, se aplică cu rezul
tate bune, aș zice chiar excepțio
nale, de mai bine de un an și ju
mătate, Ia turnătoria de fontă a 
uzinei de tractoare. Zilnic se eco
nomisesc aici 1 000 litri de ulei co
mestibil. Avem așadar certitudinea 
eficienței și totuși extinderea pro
cedeului merge mai încet decît 
melcul. Este nevoie ca, așa cum 
s-a prevăzut în studiu, ministerele 
interesate — al construcțiilor de 
mașini, economiei forestiere și chi
miei — să întreprindă acțiuni pen
tru dezvoltarea corespunzătoare a 
producției de clei sintetic la com
binatul chimic „Victoria".

Organizațiile de partid din uzine, 
ministere, institute de proiectări 
au nu numai sarcina de a da im
puls cercetării științifice dar și de 
a urmări felul cum rezultatele 
obținute de cercetare sînt fructifi
cate. Pe alocuri mai apar frîne. 
Unii mai gîndesc și așa: „Să nu 
ne legăm la cap dacă nu ne doare".. 
La una din adunările lor generale 
comuniștii de la Uzina chimică din 
Ițîșnpv s-au întrebat pe bună drep
tate de ce cercetările efectuate de 
un colectiv de specialiști ai uzinei 
și din care a rezultat invenția pri
vind polimerizarea continuă nu au 
fost puse operativ în valoare? 
La combinatul chimic de la 
Craiova se află în plină construc
ție o fabrică cu tehnologie clasică, 
aceea a polimerizării discontinue. 
Este chiar atît de departe Craiova 
de Rîșnov încît să nu se fi aflat 
de noua invenție ? Distanța nu este 
prea mare. Calea este însă foarte 
lungă pentru că e întortochiată.

Institutul de proiectări pentru 
industria chimiei organice și pe
trochimice, proiectantul, combina
tul din Craiova, dar mai cu seamă 
Ministerul Industriei Chimice, deși 
cunoșteau valoarea invenției de la 
Rîșnov, nu au ținut seama de cer
cetările efectuate, de rezultate; 
deși invenția are o anumită vîrstă, 
ea a rămas deocamdată în anoni
mat. Inerție la pătrat...

— Sînt aspecte ale muncii zil
nice, ale unor mentalități. Le în- 
tîlnim, le înfruntăm. îndrumăm 
organizațiile noastre de partid să 
nu slăbească grija pentru progre
sul continuu, să-i combată pe a- 
depții mulțumirii de sine, oameni 
rămași încă la sute de kilometri 
în urma timpului nostru. Este o 
condiție a mersului nostru înainte.

— Dacă aș fi eu președinte în 
locul lui Nicolae Leca, actualul 
președinte, aș aduce pagube mai 
mici comunei... Eu aș mînca o oaie 
la 10—12 zile o dată. Că nu sînt I 
prea, prea carnivor.

— Cred că ai băut prea mult 
lupule.

— Nu sînt nici măcar amețit.
— Atunci explică-mi ce pagube 

aduce Leca.
— Cară acasă la el și la priete

nii lui saci, întregi cu mălai care 
ar trebui vînduți prin cooperativă. 
Face ciubucuri pe la brutăriile din 
comună.

— Ce înțelegi prin ciubucuri ?
— Coace cozonaci, curcani și 

alte orătănii pentru diferite nunți 
și botezuri de la care își ia par
tea lui.

— Partea leului.
— Bea pe degeaba pe la toate 

bufetele. Și cîte și mai cîte. Pe cu- 
vîntul meu de lup, aș fi înger pe 
lingă Leca. O oaie la două săptă
mâni ? E o nimica toată. Ce părere 
ai ? Mă faci președinte 2

— Vere, acum cînd mi-am dat 
seama că ești o bomboană de lup, 
pot să stau de vorbă cu tine des
chis. Eu sînt un biet foiletonist. 
N-am dreptul să te numesc preșe
dinte. Totuși am să comunic pro
punerea ta la U.R.C.C. Ploiești.

— Fugi și stai de vorbă cu ei... 
Lasă arma aici!

— Nu tragi ?
— Nu. Aștept răspuns.
Am plecat. L-am lăsat pe lup 

să aștepte. Dacă se duce cineva 
de la U.R.C.C. să dea răspuns 
lupului, îl rog să ia și arma mea de

■ vînătoare. O am amintire de la 
tata.

• Sala Palatului : CU CINE MĂ BAI 
(spectacol prezentat ds Teatrul Mun
citoresc C.F.R,) — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19.30.
• Teatrul National „I. L. Caraaiale* 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ - 
14,30, OAMENI ȘI ȘOARECI - 20 
(sala Studio) : O FEMEIE CU BANI - 
16. ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 20.
• Teatrul de Comedie : TROILUS Șl 
CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd Schitu Măgureanu nr. 
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 15,30, A DOUA DRAGOSTE (spec
tacol prezentat de Teatru) de stat din 
Constanta) — 20, (sala din str. Al, 
Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19 30.
• Teatrul „C I. Nottara* (sala Ma-
gheru) ; SCAUNELE - 16, OMUL
CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA - 20
• Teatru) „Barbu Delavrancea’ t RĂ
DĂCINI - 20.
• Teatrul Mic : DACTILOGRAFII; 
CU TOT SOARELE PE MASĂ — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: 12 OA
MENI FURIOȘI — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE — 15, EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 20,30, (sala din str. 
Academiei) : BĂIATUL ȘI V1NTUL — 
15; 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20, (sala Victoria) • CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.

ClNIECUL „CIOClRUEr
PORNEȘTE DIN NOU
IN LUME
(Urmare din pag. I)

O.S.T.A. duce, în prezenf, discuții 
și cu impresari din alte țâri occi
dentale.

— Ce va cuprinde spectaco
lul pregătit pentru turneu ?

— Programul nostru este alcătuit 
din piese care reprezintă întregul 
teritoriu al patriei, de la melodiile și 
dansurile ardelenești pînă la cînfe- 
cele și jocurile din sudul țării, furtu
noase și pline de temperament. De-a 
lungul întregului program se scoa- 
te-n evidenfă în mod nuanfaf, virtu
țile folclorului nostru plin de forjă, 
culoare, poezie și optimism.

Prin cromatismul său „Dansul ol
tenesc” amintește culorile roșu, gal
ben și albastru sub care poporul a 
luptat neînfricat de-a lungul veacu
rilor împotriva asupririi ; „Hora 
staccato” de Grigoraș Dinicu este o 
lucrare destul de cunoscută peste 
hotare. Programul mai cuprinde o 
suită de dansuri din munții Codrului 
(Maramureș), un dialog de fambale, 
o „purtată” a fetelor din Căpîlna și 
altele.

— Care sînt realizatorii spec
tacolului ? t

— Ansamblul folcloric românesc 
„Ciocîrlia” este alcătuit din 80 de 
artiști, 36 de dansatori, 31 de com- 
ponenfi ai orchestrei populare, so
liști instrumentiști. Maestrul de dans 
este artistul emerit Gh. Popescu-Ju- 
def, iar la pupitrul orchestrei se află 
cunoscutul dirijor Victor Predescu, 
artist emerit. Regia spectacolului a- 
parjine lui Hero Lupescu.

Alături de membri vechi ai an
samblului, Hie Ion, Damian Luca, ar
tiști emeriți, Elena Tîrcolea, Toni lor- 
dache, pornesc peste hotare cînfă- 
reți tineri — Maria Stoica și Pop Si- 
mion, precum și tineri și falenfa|i ba
lerini populari : Doina Stancu, Lun- 
geanu Corina, Florea Vladimirescu 
și alții.

Vă asigurăm că, în frumoasa cali
tate de ambasadori ai folclorului na
tional, ne vom face pe deplin da
toria.

„Duminică la ora 6” se numără 
printre filmele care invită la discufie, 
deferminînd, în rîndurile publicului, 
aprecieri și reacfii uneori diametral 
opuse. De o factură nu toc
mai nouă dar experimentată acum mai 
insistent, filmul aduce pe ecran o po
veste de dragoste, povestea iubirii 
a doi adolescenji, utecișfi angre- 
nați în acfivifafea revoluționară 
ilegală. Autorii (Lucian Pinfilie, re
gia, care semnează și scenariul 
împreună cu Ion Mihăileanu) și-au 
propus nu o amplă evocare a peri
oadei premergătoare războiului, un 
tablou social-politic desfășurat, ci re
flectarea acelei epoci de încordare, 
de sacrificii și de lupfă, în destinul 
cu epilog tragic al eroilor principali. 
O temă importantă, generoasă, cu 
adînci rezonante în conștiința po
porului ; un unghi de vedere propice 
aprofundării caracterelor, creării unor 
personaje complexe, eroi transfigu
rați de un ideal înalt — acestea sînt 
premisele de la care au plecat cine
aștii.

Diferitele episoade se succed re
trospectiv, fără rigoare cronologică, 
așa cum și le rememorează Radu, 
tînărul revoluționar. îl vedem la fe
reastra unui vagon de tren, în pra
gul plecării înfr-o nouă misiune, în- 
regisfrînd absent forfota gării, preo
cupat, mistuit de amintiri dureroase. 
Aparatul de filmat se substituie per
sonajului, surprinde neutru ambianja, 
animația gălăgioasă de pe peron, a- 
poi amintirile prind contur; apoi e- 
cranul este sfîșiat parcă, înfr-o ful
gerare, de imaginea unei curți inte
rioare de bloc, cu balcoane ce defi
lează rapid văzute dintr-un lift în 
coborîre și cu un corp prăbușit în 
mijlocul curjii ; apoi un alt episod ce 
revine în amintirea lui Radu, și din 
nou curtea inferioară de bloc, sau 
peronul, sau un culoar întortocheat 
înecat în beznă, cu un grilaj prin 
care lumina irupe orbitoare ; și din 
nou amintiri, crîmpeie de viajă, și 
iarăși aceste întreruperi violente re
venind mereu, obsedant.

în sala de spectacol, prima im
presie este determinată, firește, de 
factura filmului, de limbajul cinema
tografic folosit în „Duminică la ora 
6”. Am ascultai multe comentarii pe 
marginea acestei realizări, opinii con
tradictorii, cum spuneam, ale unor 
spectatori — privitoare îndeosebi la 
structura povestirii, la particularitățile 
concepfiei regizorale. Și mi se pare 
semnificativ că chiar dintre cei care 
s-au declarat receptivi la maniera de 
a povesti a lui Lucian Pinfilie, desci- 
frînd valorile de poem ale evocării, 
majoritatea au fost șocafi de lipsa de 
cursivitate a narafiunii sau de,anumi
te rezolvări pe care le-au considera! 
discutabile. Desigur că nu este vorba 
de a pune în discujie utilitatea preo
cupărilor spre găsirea unei maniere 
proprii, spre definirea unui stil — 
evidente în filmul la care ne referim. 
Problema este în ce măsură mijloa
cele artistice la care au recurs ci
neaștii slujesc reliefării ideilor, mesa
jului pe care tema abordată îl pre
supune.

Principalul fir epic fese, de la o 
secvenfă la alta, povestea dragostei 
dintre Radu și Anca — fata pe care 
ufecistul o cunoaște întîmplător, fără 
a bănui în ea pe ilegalista cu care 
urma să ia legătură, duminică la ora 
6, la o întîlnire conspirativă. împre
jurare crucială, această întîlnire 
schimbă tonalitatea momentelor ca- 
re-i aduc pe ecran pe cei doi îndră
gostiți ; de la poezia simplă a pri
melor plimbări, filmul trece la o anu
me tensiune, la o tonalitate mai gra
vă, fără a-și pierde însă vibrația li
rică și autenticitatea, simplitatea de 
„fapt cotidian", caracteristice celor 
mai izbutite episoade. Aici este po
trivit a fi amintită și valoarea deose-

bită a interpretării actoricești. Putînd 
fi considerat un film în două perso
naje, „Duminică la ora 6” prilejuiește 
debutul excelent al studentului Dan 
Nuju (Radu) și reafirmarea sensibili
tății, a farmecului Irinei Petrescu 
(Anca), demonstrarea resurselor mul
tiple ale talentului ei. în interpreta
rea lor, cotidianul dobîndește poezie, 
iar poezia este ferită de artificialita
tea atît de frecvent înfîlnită pe ecra
nele noastre ; romantismul adoles
centei transpare, emoționant, în re
plici de loc căutate și în tăceri, în 
gînduri rostite cu voce tare ori ex
primate prinfr-un gest, actorii te în- 
cîntă, te cuceresc deși, la drept vor
bind, rolurile lor nu se disting prin 
consistentă. Vorbind despre calitățile 
interpretării, merită citată, de pildă, 
secven(a din cofetărie — unul dintre 
cele mai frumoase momente actori
cești ale filmului. Aflat în ajunul ple
cării, Radu încearcă să mascheze sub 
o falsă dezinvoltură, durerea imi
nentei și poate — cine putea să știe? 
— a definitivei despărțiri, în timp ce 
Anca presimte parcă sfîrșitul tragic 
al iubirii lor ; de o naturalețe ex
tremă, interpretă dezvăluie, dincolo 
de calmul aparent al acestei ultime 
înfîlniri, zbaterea lor lăuntrică, pri
virile le sînt grele de întrebări și 
îndoieli nemărturisite, mîinile Ancăi 
se zbuciumă, vorbesc, și cît de pură

Pe
ecranele
cinema
tografelor
și de firească pare dorinfa ei ca 
noaptea care-i desparte de implaca
bilul mîine să tie a lor, — prima lor 
noapte !

Virtufile celor doi interprefi te fac 
să regreți cu atît mai mult că 
scenariul obligă personajele să se 
miște pe o traiectorie simplifica
tă, care nu le permite să dez
văluie sensul profund al existentei 
lor, idealul care-i animă și în numele 
căruia luptă cu abnegație, pînă la 
supremul sacrificiu. E vorba, aici, și 
de faptul că povestea de dragoste 
este desprinsă de contextul social al 
epocii (sugerat doar prin cîteva no- 
tații — uneori introduse în film fără 
nici o justificare, ca evocarea „gropii” 
Floreasca), însă observația are în ve
dere, în primul rînd, orizontul închis 
al filmului, care împiedică să trans
pară pe ecran caracterul și tensiunea 
luptei politice, acel optimism funda
mental pe care-l insuflau luptătorilor 
revoluționari — chiar în împrejurările 
cele mai grele — conștiința țelului 
lor și certitudinea victoriei. Optica 
evocării reduce, cred, dimensiunea 
reală a eroilor principali și „bruiază" 
mesajul filmului. Finalul, de pildă, nu 
este deloc inspirat ca idee, deoarece 
îl prezintă pe erou înfr-o postură 
nepotrivită și lipsește povestirea de 
perspectivă ; moment culminant din 
punct de vedere al dramaturgiei, că
derea lui Radu încheie evolufia per
sonajului într-un mod nesemnificativ, 
sugerînd nu demnitatea, forja morală 
a revoluționarului, ci panică, slăbi-

• Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 20.
• Circul de stat : BAL MASCAT ȘI- 
ACROBAT — 19,30.
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bele completarea Sport nr. 6/1965).
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(ambele serii) ; Republica — 9,30; 13; 
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© CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
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bele completarea Meciul de fotbal 
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18,15; 20,30.
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scop (ambele serii); Cosmos — 16; 19.
• FATA LUI BUBE : Bucegi — 10;
12,30; 15; 17.45; 20,30. Lira — 15,30: 
18; 20,30 (la ambele completarea Se
siunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965).
® MUNCILE LUI HERCULE : Flacăra
— 10; 15,30; 17,45; 20, Volqa — 9,45; g 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : |
Vitan (completare Cumpărătura) — H 
15; 17; 19; 21.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Munca B
(completare La carnaval) — 10,30; H
16,30; 18,30; 20,30.
© EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : g
Moșilor (completare Raliul Dunării) — 
15; 17; 19; 21, Progresul (completare H 
Meciul de fotbal România — Portu- B 
galia) — 15,30; 18; 20,15.
© îndrăznețul pardaillan — | 
cinemascop : Crîngași (completare B 
Cei mai puternici din Europa) — H 
15,45; 18: 20.
O AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Vii- U 
torul (completare Două creioane) — H 
15; 17: 19; 21. ,
0 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: H 
Colentina — 14; 16; 18: 20, Rahova I
— 16; 18,15: 20,30 (Ia ambele com
pletarea Pionieria nr. 6/1965).
© CREDEȚI-MĂ, OAMENI ! : Floreas
ca — 10,30; 13: 16; 18,15; 20,30.
• SAȘA: Drumul Sării (completare 
Pionieria nr. 6/1965) — 16; 18; 20.
® Ultima cavalcadă spre san- | 
TA CRUZ — cinemascop : Ferentari B 
(completare Meciul de fotbal Romă- H 
nia — Portugalia) — 16; 18; 20, Pacea I 
(completare Reda|i-ne viața) — 11; a
16; 18; 20. 0

ciune. Trebuie spus că premlzele 
acestui sfîrșit sînt, într-un fel, create 
în unele dintre episoadele în care 
apare omul de legătură al lui Radu —• 
conceput ca un personaj linear și ri
gid, al cărui rol pare a fi acela de 
a-l împinge pe erou în situații peri
culoase, fără a fi clar de ce și pen
tru ce.

Nu cred că stilul, factura acestui 
film a determinat, în mod necesar, 
atmosfera sumbră care domină evo- 
carea, impresia că eroii sînt predes? 
tinafi plutonului de execuție și că 
mor în mod stupid, inutil, fără ca 
sacrificiul lor să aibă vreo semnifi
cație. De altminteri, unele secvențe 
demonstrează contrariul, bunăoară 
aceea care urmează arestării Ancăi, 
unde își găsește expresie certitudi
nea lui Radu că fata nu va trăda ; 
încrederea în tovarășa de lupfă, su
gerată laconic, fără emfază, conferă 
un sens optimist acestui moment in
tens dramatic. Cred însă că cineaștii, 
preocupați de obținerea unor șocuri 
emoționale, au pus un accent mai 
mare pe latura formală a realizării 
decît pe problemele de substanță ale 
filmului lor. Aceasta explică, după 
părerea mea, și unele neclarități sau 
momente mai puțin verosimile, care 
se interpun între film și public. înfre 
alfele, mi se pare că în a doua ju
mătate a filmului firul epic este foar
te subfire ; scopul, felul activității re
voluționare a eroilor, cu un potențial 
dramatic cert, este prea vag prezen
tat, redus parcă la transportul unui 
multiplicator ; pe de altă parte, opri
rea insistentă asupra unor momente 
cum este agonia Ancăi — strălucit mi
mată dar contravenind, prin durata 
secvenței, logicii respectivei împre
jurări — pare forțată.

In „Duminică ta ora 6’ este folo
sit un mod de exprimare concentrat, 
bogat în sugestii, preferabil descrip
țiilor prea amănunțite, livrești, balast 
adeseori înfîlnit în alfe filme. Atunci 
însă cînd autorii exagerează, inten
țiile lor rămîn indescifrabile, iar 
ideile — fără contur. Așa se înfîm- 
plă, de pildă, cu numeroasele între
ruperi ale povestirii prin intercalarea, 
unor imagini repetate ca un leif-mo- 
fiv — amintite la început. Radu nu 
se poate elibera de impresia pe care 
a produs-o asupra lui moartea An
căi, momentul i s-a fixat definitiv în 
memorie și-l urmărește, înfrerupîn- 
du-i mereu șirul gîndurilor. Acesta 
este sensul frecventei reveniri a sec
venței, de o violentă expresivitate, 
filmată în curtea interioară a blocu
lui. Dar „cheia” leit-motivului este 
oferită abia spre final, și de aceea 
întreruperile, prea mult repetate și 
prea eliptice, par gratuite, te obo
sesc, fără a mai putea fi, «<#idenf 
„reconsiderate* prin prisma tardivei 
dezvăluiri a sensului lor. Cum și lait
motivul culoarului întunecos este crip
tic, suprasolicitarea acestui procedeu 
impietează asupra procedeului însuși, 
asupra clarității filmului, a puterii lui 
de a emoționa. Fără îndoială că ceea 
ce este nou și original în „Dumini
că la ora 6”, valorile sale autentice, 
nu pot justifica trecerea cu vederea 
(așa cum s-a înfîmplat într-o cronică 
recent apărută în „Scînteia tineretu
lui") a limitelor evidente, de fond, și 
a pronunțatelor inegalități ale filmului.

Controversat, și pe drept cuvînt, 
„Duminică la ora 6" impune atenției 
un nou debut regizoral. Personalita
tea artistică a lui Lucian Pinfilie, 
cunoscută din montările sale teatrale, 
se afirmă, în acest prim film, în pro
mițătoare căutări stilistice și de lim
baj cinematografic, în laconismul 
și expresivitatea modernă a imaginei 
și a jocului actoricesc. Regizorul a 
beneficiat de colaborarea unui ope
rator excelent, aflat de asemenea la 
primul său film artistic de lung me
traj : Sergiu Huzum. Fără a intra în 
amănunte asupra calităților imaginei
— care ar justifica o analiză aparte
— consemnăm doar simplitatea, au
tenticitatea foarte confemporan-cine- 
matografică a celor mai multe cadre 
ale filmului ; de la secvențele aproa
pe documentare, cum sînt cele din 
gară (chipul fetei care mușcă din măr 
îți stăruie multă vreme în memorie), 
pînă la cele psihologice (înfîlnirea din 
cofetărie, de pildă) aparatul de filmaf 
se mișcă mereu degajat, consemnînd 
pasiv sau investigînd cu subtilitate, 
fără a da nici o clipă impresia de 
elaborare savantă a imaginei, substi- 
fuindu-se parcă unui martor ocular. 
Ilustrația muzicală (Radu Căplescu), 
și ea remarcabilă, are relief și forjă 
de sugerare, dar și accente ostenta
tive, în momentele ostentative ala 
acestei recente producfii a Studioului 
„București".

D. COSTIN

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 23, 24 și 25 I. In țară :
Vreme în general umedă și în încăl
zire ușoară. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale 
mai frecvente în sudul tării. Vînt po
trivit predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mat coborîte, iar maximele între mi
nus 4 și plus 6 grade. Ceată locală, 
în București : Vreme în general 
umedă și în încălzire ușoară. Cerul va 
fi mai mult noros. Precipitații tempo
rare. Vînt potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Ceață dimineața.
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Copiii cei mici ascultă 
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car Măriucăi...

ămas doar el și 
Măriuca în o- 
daie, după ple
carea copiilor, 
Costandin se în

treabă ce trebuie să fa
că, cum să-și împlineas
că nevoile, ba să mai
facă rost și de cinci 
galbeni ce-i datorează.
De ce nu izbutește oare 
s-o scoată la capăt, că 
slavă Domnului, harnic 
este, bețiv nu se știe, ni
meni nu l-a văzut vreo
dată treeîndu-și noaptea 
în crîșmă la Botezatu, din 
Ciuruc, scurgînd pahai 
după pahar, stîrnind pra
ful cu ciubotele, ori stri- 
gînd către oamenii din 
jur vorbe de ocară. Și 

chiar de-ar fi jinduit și el 
la un pahar, două, în tovă
rășia altor țărani, tot n-ar 
fi intrat în crîșma lui Bo
tezatu, cu toate că acesta 
îl îmbia mereu și îi pă- 
suia pe oameni pînă la 
strînsul recoltei, ori pî- 
nă-și încasau plata pen
tru cărăușia ce-o făceau 
cu dobitoacele lor lui 
Asanache Dan. El însă 
știa, că pe toată valea 
Sușiței, la Rotilești ori la 
Roșculești sau la Valea 
Babei, crîșmele erau ale 
boerului, cu toate că 
crîșmarul era altul, iar 
Costandin nu ținea ca ba
nul lui muncit să meargă 
tot în punga lui Asana
che. De cînd venise la 
Cîmpuri, după moartea 
socrului său, pe toată va
lea Cremenețului, pînă 
dincolo de Soveja și hăt 
departe, satele vuiau 
doar de isprăvile lui Asa
nache Dan și-ale slugilor 
sale. Pe bieții creștini ce-i 
cărau cheresteaua la sche
la Galaților îi fura de sub 
ochi cînd era la plată, iar 
toamna cînd ridicau bu
catele de pe cîmp slugile 
boerului potriveau așa ca 
nici măcar strujenii de la 
păpușoi să nu rămînă ță
ranului, să aibă și el 
peste iarnă ce să dea do
bitoacelor. Dar toate as
tea ar fi fost nimica toa
tă ; mai auzise doară ți
nutul Vrancei și chiar 
cealaltă parte a Moldo
vei, de boieri asemeni ce
luia de la Cîmpuri. Dar 
de zece ani încoace se 
spurcase Asanache la 
pămînturi răzășești și nu 
era șiretlic ori pricină din 
care să nu tragă un fo
los pentru a-și rotunji mo
șia. Odată, prefăcîndu-se 
că-și vinde pămînturile 
logofătului Balș, boier 
mare și cu legături multe 
în Divanul Domnesc, Asa
nache trecu pe foaia de 
vînzare și locuri răză
șești învecinate, ce nu au 
fost nicicînd ale sale. Ba 
au venit slugoii de la 
curte și au tras cu plu
gurile noile hotare ale mo
șiei, împrăștiind cu bice 
pe cei deposedați, și ur- 
lînd cît îi ținea gura că 
rine le va sta proptă, nici 
rinina soarelui n-are s-o 
nai vază, că au poruncă 
ăeia marele logofăt să-l 
Prirdă, să-1 lege și să-l 
ȘvîJ» în oarba ocnă. S-au 
împrăștiat răzeșii, care 
încotro, cu sufletul înghe
țat de spaimă, iar mai tîr
ziu, după ce s-au sfătuit 
între ei, au dat jalbă la 
Divanul înalt, arătînd 
pricina șl cerînd să li se 
facă dreptate. Au găsit 
înțelegere răzeșii la acel 
boier cărturar Costache 
Conachi, care a rînduit 
cu strașnică poruncă să 
se dea înapoi oamenilor 
pămîntul. Dar ce putere 
avea un boier drept în a- 
cele vremi, cînd toate 
erau la bunul plac al răi
lor și stricătorilor de le

ge ? Așa s-a făcut că A- 
sanache Dan s-a pus îm
potriva anaforalei dom
nești, s-a înstăpînit fără 
de frică pe noile pămîn
turi și de-atunci, iată-s 
zece ani, îi poartă pe ră
zeși la Ieși cu judecăți și 
cu soroace nesfîrșite. Așa 
se macină vremea răzeși
lor din Cîmpuri, așa se 
trece și viața lui Costan
din Roată, cu termene, cu 
drumuri, cu jeluiri pe la 
cei mari și cu grija bani
lor de judecată.

usese frumoasă 
copilăria lui Ion 
Roată, chiar și 
iernile își deșer
tau sacul lor cu

bucurii, nu ca astăzi 
cînd stă cu inima par
că înghețată și priveș
te la zbenguiala frați
lor mai mici. Pe-atunci
nopțile lungi i se păreau 
prea scurte, atît de multe 
povești se cerneau în 
jurul său, iar de se în- 
tîmpla ca moș Bogdan 
Ciochină să vină din 
Văsnuiul său sărac și să 
se-abată pe la casa lor, 
atunci pe Ionică îl apu
cau chiar zorile ascul- 
tînd și învățînd. Că nu 
uita moș Bogdan să le 
atragă luare-aminte, de 
fiecare dată cînd se por
nea pe povestit:

— „Să vîrîți istea toate 
în cap, băeții moșului, și 
alte multe încă, pentru 
că omu neîmpodobit cu 
știință e ca butucul cela 
neoioplit".

Auzise Ionică de la pă
rinți că moș Bogdan, în 
tinerețile sale, fusese fra
te în ascultare la Mănăs
tirea Neamțului. Acolo 
învățase el să cînte din 
psaltichie și din carte și 
să înalțe troparele pe 
toate cele opt glasuri. 
Dar inima lui tînără 
nu-i prea era la cele veș
nice, ci sălta de bucurie 
cînd vreo oiță a Domnu
lui, mai durdulie și mai 
isteață, se vîntura pe 
dinaintea chiliei dumi- 
sale. Și avea să spună 
moș Bogdan mai tîrziu, 
după ce a părăsit mănăs
tirea și a venit să trăias
că cu oița lui în sat la 
Văsnui : „dacă n-ai no
roc te ia dracul și din 
fața altarului". „D-apoi 
pe dumneata nu te-a 
luat dracu, ci muierea" 
— îl ațîța Costandin Roa
tă. Iar moș Bogdan rîdea 
din barbă :

— „Da muierea nu tot 
din diavol se trage, bre 
Costandine ?"

Nimeni n-a știut însă 
dacă moș Bogdan s-a 
căit cumva că părăsise 
altarul. Femeia i-a murit 
curînd, doborîtă de nevoi 
și plînset, iar moș Bog
dan s-a zbătut și el în 
calicie multă vreme. A- 
bia întru tîrziu, cînd în
cărunțise, a început să-i 

meargă și lui mai bine ; 
cioplea icoane și le vin
dea oamenilor din Vi- 
zantea ori din Negri- 
lești, pe care-i vizi
ta în fiecare an, după 
strînsul bucatelor. Acum 
ograda casei lui era în
grijită, bălăriile fuseseră 
curățate, romanițe și tu- 
fănele zîmbeau trecăto
rilor, de după gardul ca
sei. Ziceau oamenii din 
Văsnui : „A legat moș 
Bogdan pînza sacului" 
cînd îi vedeau ograda 
curată și prispa luminată. 
Numai că ce folos. „Amu, 
ce mai aștept eu de la 
viață — le răspundea 
bătrînul. Un an. doi, co
lea, și vine funia pe la 
traistă". De se-întîmpla 
să se vaite așa, cînd po
posea la casa lui Cos- 
iandin Roată, Măriuca 
cerca să-i dea curaj :

„Lasă, moș Bogdane, că 
nu ești nici așa de bă- 
trîn și nici atît de lipsit 
ca alții".

Iar el încuviința : „Da, 
fata moșului. Numai că 
ce-mi e de folos norocul 
dacă n-a venit cînd tre
buia, la tinerețe. Atun- 
cea mi l-au spălat ploile, 
iar amu mă usuc cu el 
de gît 1“ 

at neori se făcea 
nevăzut săptă- 
mîni întregi și 
nimeni nu putea 
mărturisi că l-a 

văzut într-un ioc anu
me, la Bîlciul din Adjud 
ori la cel din Vizantea 
ori la casa vreunui gospo
dar vrîncean. Se arăta 

atunci cînd nimeni nu-1 
mai aștepta, se ploconea 
cu bunăcuviință în fața 
Măriucăi, și se așeza în 
fața vetrei, la locul o- 
bișnuit.

— De unde vii, moș 
Bogdan ? — îl cerceta
Costandin Roată.

— De unde să viu, dra
gu moșului. Vin de la 
frații noștri.

— Ai fost la Neamț, la 
mănăstire ? întreba Cos
tandin.

— Nu de la frații cei 
întru Domnul vin eu a- 
cum, ci de la frații noștri 
de peste hotară — răs
pundea zîmbind moș Bog
dan.

Costandin căsca gura 
a mirare :

— De la rumânii de 
peste Milcov, zici dom- 
niata ?

— Chiar de la aceia 1 
întărea moș Bogdan.

Se minuna și mai tare 
Costandin, că știa omul 
cu cîtă strășnicie se ține 
paza pe Milcov și cît de 
greu se poate trece din- 
tr-o parte în alta. Fusese 
deseori la Focșani și vă
zuse rădvane boierești, ba 
chiar și căruțe de poștă, 
oprite în mijlocul tîrgului, 
uneori ceasuri întregi 
pînă veneau slugile ot
cupciului și cotrobăiau 
prin boccelele călătorilor 
ori în capra trăsurilor să 
vadă de nu cumva sînt 
ascunse haine, ori marfă, 
ori niscaiva bucate. Ve
neau și împiegații isprav
nicului, care cereau hîr- 
tiile călătorilor, apoi se 
făceau nevăzuți cu ele și 
rămîneau bieții munteni 
în adăstarea lor, cu bu
zele arse de sete și ini
ma goală. Ascultînd spu
sele lui Costandin, moș 
Bogdan clătina ușor ple
tele și rîdea :

— Da bine, bre Costan
dine, socoți domniata că 

Bogdan Ciochină are bani 
de spînzurat pe căruță de 
poștă și pe surugii ? Ce 
am eu de împărțit cu slu
gile ispravnicului ori cu 
oamenii otcupciului ? Eu 
îmi văd de treburile mele, 
că de-asta a lăsat Dum
nezeu la margină de ho
tare, poteci adumbrite și 
vaduri de ape, si locuri 
tăinuite pe unde pașii o- 
mului nici lasă urme, nici 
oamenii stăpînirii nu cu
teză să treacă, necum să 
cerceteze ce duci în 
traistă și ce porți în su
flet. Ehei, dragu moșului, 
atîția ani să trăiești dum
neata de cîte ori a trecut 
moș Bogdan cea apă, și 
nici păsările cerului nu 
l-a văzut, nici cîinii oame
nilor nu au putut să-l 
simtă.

— Fost-ai domnia-ta 
chiar pîn'la București ? 
întreabă Măriuța cuviin
cioasă.

— Pînă la cel tîrg nu 
am fost — mărturisește 
moș Bogdan. Dar am fost 
mai prin toate satele de 
la Slam-Rîmnic, și la Co- 
tești unde vinu e plăcut 
limbii ca și vinu nost’ de 
Odobești ; am fost și la 
Faroane, cel amintitor 
după nume de regii Eghi- 
petului ; am fost și la 
Ghiojdeni unde sînt ci- 
reașele și vișina mai ru
mene decît obrajii fetelor; 
am urcat chiar la Poiana 
Mărului, la sfînta mănăsti
re, unde se țin la poprea- 
lă răzvrătirii împotriva 
Domnului muntean și nu 
sînt sloboziri de-acolo de
cît de s-au cumințit cu a

„ClNTECE și FOCURI" — romanul la care lucrează în prezent 
scriitorul Tudor Șoimaru, — își desfășoară acțiunea în Moldova veacului 
trecut, surprinzînd luptele duse de țărani și de spiritele luminate de pe 
atunci pentru îmbunătățirea soartei poporului și pentru unirea princi
patelor române. Din partea întîi a romanului publicăm un fragment în 
care facem cunoștință cu Ion Roată și cu tatăl său, Costandin.

devărat. într-o zi am fost 
pe la Dumitrești, că era 
bîlciul în toi și țineam 
să vînd din cele icoane. 
Acela tîrg, dragii moșu
lui 1 zice moș Bogdan 
freeîndu-și palmele. Se 
string acolo toate semin
țiile lumii; și turci și 
muscali, și grecotei și 
bulgari ; vin și moldoveni 
de-ai noștri și români de 
la țara Bîrsei. Duduie pă
mîntul de joacă și e plin 
văzduhul de strigătele 
vînzătorilor. Găsești acolo 
tot ce-ți cere inima, nu
mai bănuți să ai. Și coa
se, și bricege, și curele 
de piele, și cojoace d'alea 
mîțoase ; găsești și briști 
și lăzi, zugrăvite cu flori 
și aduse tocmai din Bra
sov. Ba am văzut și altă 
minune : cîțiva țărani ve- 
niți de peste munți de la 
Borsec, în care cu covil
tir, bătînd cu cănile în 
niște buți și îmbiind pe 
curioși : „apă de vin 1 apă 
de vin 1 adevăratul borviz 
pentru vin 1“.

— Și ai băut din cea 
apă, moș Bogdane ? ține 
să știe Costandin.

— Amu ce să zic — răs
punde moșul. M-am cam 
codit cînd a fost la cum
părat. Că mi-am zis că e 
păcat să strici vinu și să-l 
îndoiești cu o apă ce 
face bășici cînd o torni 
în căni. Alții au băut însă 
și mi-au strigat : „nu e 
rău de fel, moșule, îți mai 
spală cele măruntaie 1"

Moș Bogdan își urmea
ză povestirea :

— Iac așa, Costandi
ne, am rătăcit eu peste 
cele sate muntenești în 
vara ce s-o dus. Iar de 
aflau oamenii că’s de fel 
de la tara Moldovei, se 
grăbea fieștecare să-mi 
aștearnă de dormit și să 

împartă cu mine fiertura 
din strachină. Că ziceau 
ei bucuroși • „frați sîntem 
doară, moșule, iar dacă 
rîul cel hain ne desparte, 
sufletele noastre nu se 
cade a se împărți". Atunci 
prindeam și eu coraj și 
tîrnuiam mai strașnic bu
cata de mămăligă în ti
gaia cu slănină. Price
peam însă, din cele ce 
vedeam și din cele auzi
te, că nici viața muntea
nului nu-i mai bună ca a 
noastră. Și pe ei îi paște 
nenorocu ca pe noi. Că 
biru tot ei sînt siliți să-l 
dea, iar podvezile și mun
cile pentru cele oști străi
ne numai de la ei se cere. 
Ca și pe la noi, arnăuții 
și poslușnicii, zapciii și 
vătafii de curte trag de 
bietul țăran și tot ce are 
el mai de preț: care, boi 
ori merinde le sînt smul
se cu otuzbiru. Da, zicea 
un tinerel, să tot fi avut 
el douăzeci de ani: „Lasă, 
moșule, într-o zi toate 
astea au să piară. Ar 
pieri ele și mai lesne, 
dacă s-ar uni țăranii între 
ei, moldovean și mun
tean, că atunci ar fi mulți, 
cît îi frunza și iarba, iar 
boierii n-ar avea încotro". 
M-am uitat bine către 
cel tinerel și nu-mi cre
deam ochilor : abia îi mi
jise musteața, purta cuș
mă țuguiată și un mintean 
cam zdrănțuit peste că
mașa curată. Ținea în 
mină o secure, socotind 
pisemne că la drum mare 
securea e mai de folos 
decît toiagu. L-am între

bat cum îl chiamă și mi-a 
răspuns: Dumitru Sin Scar- 
lat. Mai tîrziu însă, la 
crîșmă la Dumitrești, la 
un pahar cu vin, o mărtu
risit că e moldovean, din 
neam boieresc și că se 
chema cîndva Dumitru 
Miclescu. Dar, cercetînd 
el starea grea a țăranului 
din cele două țări surori, 
s-o hotărît să-și dăruiască 
viața numai lui, ostenind 
întru înturnarea soartei 
cele crude.

Mi-era mai mare dra
gul să-l ascult, că vorbe
le lui erau parcă unse cu 
miere, iar în ochii lui în
tunecați se întrezăreau 
din cînd în cînd lumini 
de fulger, așa cum se în- 
tîinplă cu cerul înorat. Și 
chicotea Dumitru Sin Scar- 
lat, flăcăuașul, lîngă bar
ba mea : „Ascultă de la 
mine moșule, chiar de 
n-oi apuca domnia-ta ziua 
aceia, dar cei mai tineri 
tot au s-o vadă".

— Care zi, flăcăule ?
— Ziua în care țăranul 

moldovean și cela mun
tean au să se înfigă la 
horă, laolaltă, că n-are să 
mai fie între ei, să-i des
partă, nici boierii, nici 
rîul.

— Așa să fie, flăcăule, 
am zis eu, că asta gîn- 
dim și noi bătrînii și 
chiar bunii noștri ce zac 
în țintirime au gîndit-o pe 
cînd sălășluiau pe acest 
pămînt.

£
a lumina ce abia 
licărește în va
tră, se văd ca
petele plozilor
care luptă cu

somnul, căutînd să nu le
scape nici o vorbă din 
povestirea lui Moș Bog
dan. Ionică îndrăznește 

totuși : — Pentru noi n-ai 
nici o poveste, moș Bog
dane ?

— Ce să vă povestesc, 
băieții tatii ?

— Povestea ceia, știi 
domnia ta, cu Ștefan Vodă 
și cu baba Tudora...

Atunci bătrînul începea, 
nici el nu știe pentru a 
cîta oară, să-și depene 
povestea :

...In vremuri de de
mult trăia’ pe plaiurile 
noastre o bătrînă, bătrînă 
tare...

— Cît era de bătrînă, 
moș Bogdane ? Ca dom
nia-ta ? — sărea Ionică.

— Ba. Doară v-am zis 
că era bătrînă tare.

Se înghionteau copiii, 
rîzînd și se-ntrebau cum 
poate fi un om mai bătrîn 
decît moș Bogdan. Dar 
moșul se prefăcea că nu 
aude și își continua po
vestea : ...Iar într-o noap
te de iarnă a venit la Tu
dora Vrîncioaia un străin 
călător, care a bătut la 
poarta casei și-a strigat : 
— „Deschide, bătrînico I" 
Și baba Tudora a între
bat : „Cine e la poartă?" 
„Om bun" a răspuns dru
mețul". — „Dacă ești om 
bun de ce umbli noaptea 
pe drumuri!" —a mormăit 
baba Tudora. „Acum că 
veniși pînă la poarta 
mea, n-am să te las să 
îngheți în viforniță și-am 
să te poftesc în casă". 
Străinul a deschis atunci 
poarta, a intrat în ogradă, 
apoi în coliba unde stă
tea baba Tudora. Aceasta 
se și sculase și aprinsese 
un sfîrc de luminare ca 
să vadă mai bine cine e 

drumețul. Și cînd se uită 
bine, ce să vadă...

— Ștefan Vodă 1 Ștefan 
cel Mare 1 — chițăiau co
piii bucuroși din așternu
tul lor.

— Chiar așa, băieții mo
șului. Chiar el era : Ște
fan Vodă, carele biruit 
de armiile turcești, rătă
cea acum, singur și mîh- 
nit, nemîncat și nebăut 
prin cele coclauri. Inimile 
copiilor băteau să se 
spargă, gîndind la marea 
supărare a Domnitorului 
și la rătăcirile sale prin 
cele coclauri, lihnit de 
foame ca un cîine și cu 
oasele frînte de oboseală.

— Și baba Tudora i-a 
dat să mănînce, moș Bog
dan ? — întreabă Ionică.

— Da, băetul meu. Du
pă ce i s-a plecat la pi
cioare și i-a sărutat 
mîna, baba Tudora
a așternut masa și a pus 
pe ea o cană cu vin 
proaspăt, azimă, și o stra
chină cu fasole. Iar în 
timp ce el mînca, l-a cer
cetat, așa cum fac babe
le, de felul lor curioase : 
cum de-a ajuns el, voe- 
vodul, răzlețit de ai lui, la 
poarta casei sale ? A 
povestit atunci voevodul, 
că pornise cu oastea îm
potriva osmanliilor, dar 
păgîni! erau mulți puzde
rie, cum sînt stelele pe cer 
și nisipul pe fundul mă
rilor, așa că i-au răpus pe 
moldoveni, puțini la nu
măr, ia colo, un pumn de 
oameni. Și lăcrima voevo
dul în timp ce povestea și 
lacrimile lui cădeau în 
strachina cu linte, de se 
amesteca bob de linte cu 
bob de plîns de nu mai a- 
legeai unu de altu...

— Dar, bine moș Bog
dane — icnește Ionică... 
parcă ziseși că baba Tu
dora i-a dat fasole să 
mănînce, nu linte ?

— Așa am zis ? Se prea

dec’ 
ch'

poate, dragul meu, șugu- 
ește moș Bogdan. Da mo
șul nu a fost poftit la cea 
masă ca să știe ce a pus 
baba Tudora în strachina 
voevodului. Eu știu numai 
atita, că Domnitorul, fie-i 
țărîna ușoară (și moș Bog
dan se închină, îndreptîn- 
du-și fața către icoana din 
perete) — mînca și plîn- 
gea, iar baba Tudora î’ 
privea cum se ospătează 
și plîngea și ea de mila 
lui Ștefan. Intru tîrziu a 
zis baba : „Măria Ta, nu 
mai fi mîhnit. Că eu am 
șapte feciori, unu mai voi
nic și mai inimos 
celălalt ; am să-i 
aici și au să-ți fie scut* 
streajă pînă ce-i răp' 
pe păgîni și oi spăla 
de rușine..." A făcut t 
precum a zis. A lăsa 
voevod să odihnească 
pat curat înfățat, iar \ 
a pornit în sat, colini 
pe la toți cei șapte 
ciori ai ei. A vorbit ec 
fieștecare, iar ei, lăs 
de-o parte somnul și 
vasta, s-au repezit pe 
alți voinici din sat și 
la oierii de pe munți 
le-a strigat : „lăsați c 

jîn grija baciului și ve
cu noi, să facem scut v 
vodului nostru 1" Cînd 
trezit Ștefan cel Mare, 
fapt de ziuă, și a că 
către ograda casei, ca? 
cotiți că i-a fost datf șă 
vadă ? Cîteva zeci de? oi- 
nici înarmați, care! cu 
ghioage, care cu suliți, 
ori cu arcuri, forfoteau de 
ici colo și strigau cțît îi 
ținea gura : „Măriaj Ta, 
sîntem ai tăi 1 Sîntem! ga
ta să murim toți, pcjntru 
Țara Moldovei 1"

— Și chiar au murit ? — 
scîncește un plod, cu ini
ma înfricată.

Moș Bogdan tace, Lasă 
să se scurgă ceva vreme, 
apoi cînd socotește că 
s-a jucat îndestul cu spai
ma copiilor, răspunde:

— Se vede treaba 
Dumnezeu n-a vroit 
flăcăii ceștia să piară 
iataganu păgînului. După 
ce-a lovit în coastă pe 
vrăjmași și i-a alungat din 
țară. Ștefan Vodă s-a îna
poiat pe locurile ceste cu 
toți flăcăii vrînceni, și a 
zis celor șapte feciori ai 
Tudorei : „luați cei șapte 
munți care vă stau în fa
ță și stăpîniți-i din neam 
în neam, fără vre-un a- 
mestec și tulburare din 
partea cuiva". Iar fecio
rii au sărutat mîna voe
vodului și au făcut după 
cum le-a poroncit : s-au 
dus pe cei șapte munți, 
iar pe plaiurile lor au fă
cut sate, care le poartă 
și astăzi numele : Bodea 
a făcut Bodeștii, Bîrsan a 
făcut Bîrseștii, Nistor a 
făcut Nistoreștii. De cei
lalți patru feciori ai Tudo- 
rei, moș Bogdan nu mai 
pomenea, fie că îi uitase 
demult, fie că vroia să 
dea prilej plozilor să-și 
frămînte singuri mintea. 
Copiii știau însă de la alți 
bătrîni că mai jos, în ți
nutul Vrancei, de-asupra 
Dumbrăvei, se aflau Pau- 
leștii și Spulberu și Văsuii 
ce se trăgeau tot după 
numele voinicilor...

că 
ca 
de

îhnirea copiilor 
era însă mare, 
că Ștefan Vodă 
nu se oprise în 
acea noapte în 

sat la ei, la Ciuruc. Dar 
moș Bogdan avea leac 
și pentru a lor obidă. 
De aceea le vorbea des
pre un alt voevod, a- 
cesta din Țara Româ
nească, pre numele lui 
Matei Basarab, care a ur
cat într-o bună zi pînă sus 
în munții Sovejei, finind 
drept drumul Sușiței. — A 
trecut, dragii moșului, 
chiar pe dinaintea porții 
voastre, povestește moș 
Bogdan. Căuta voevodul 
un loc pe care să înalțe 
o mănăstire, că se împă
case cu Vasile Lupu și își 
juraseră să nu mai verse 
sîngele muntenilor și mol
dovenilor pentru dușmăni- 
rea lor, ci să lupte lao
laltă împotriva dușmanilor 
din afară. Răzeșii se cam 
codeau să vînză din pă
mînturile lor, dar de-au 
văzut pe strămoșul vostru 
Lata, că dă dintr-al său, 
atunci s-au îmbulzit și ei 
cu daniile Iar voevodul 
Țării Românești cătînd la 
dărnicia răzeșilor, le-a 
grăit așa . ..Oameni buni, 
fie ca dărnicia voastră să 
se reverse ca o boare pes
te cele două țări ale noas
tre. Fie ca moldovean și 
muntean să nu-și mai ver
se sîngele înfruntîndu-se 
frate pe frate, ci mai bine 
uniți împreună să poată 
face față cu vrednicie 
dușmanului ce voește să 
ne cutropească. De-aceia 
zic vouă iubiți moldoveni, 
că mănăstirea ce voi înăl
ța la munții Soveja, eu 
Matei din spița Basarabi- 
lor munteni, să fie soroci
tă împăcării dintre doi 
frați care soarta aprigă 
i-a despărțit, iar călugării 
ce vor sluți în altarul a- 
cestei mănăstiri, să înalțe 
rugi ca despărțirea, vre
melnică să se dove
dească".

Moș Bogdan sfîrșește 
povestirea :

— Așa se făcu, dragii 
moșului, cea mănăstire a 
Sovejei, în care eu în co
pilărie am fost ucenic; iar 
întru tîrziu am părăsit-o...
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Vizita in țâra noastră a președintelui Comisiei i
pentru relații internaționale a C.C. al U.C.L

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în
tre 18 și 21 ianuarie a făcut o vi
zită în țara noastră tovarășul 
Boșko Șiljegovici, membru al Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Comisiei pentru relații 
internaționale a C.C. al U.C.I.

Oaspetele a fost primit la Di
recția relații ’externe a C.C. al 
P.C.R., unde au avut loc convor
biri cu privire la relațiile dintre

cele 
tive 
din București, regiunile 

Brașov.
de 21 ianuarie, tovară- 
Dalea a oferit o masă 
oaspetelui.

două partide, a vizitat obiec- 
economice și social-culturale 
orașul

Ploiești și
în ziua 

șui Mihai 
în cinstea

în aceeași zi, ambasadorul R.S.F.
Iugoslavia la București a oferit un 
cocteil la care au participat to
varășul Mihai Dalea și activiști ai 
C.C. al P.C.R.

ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI

DE VALORIFICARE A LEGUMELOR i
Printr-o recentă Hotărîre a Con

siliului de Miniștri au fost stabilite 
noi măsuri privind îmbunătățirea 
sistemului de’ valorificare a legu
melor, cartofilor timpurii și de 
vară, în vedei ea stimulării produc
ției șî mai bunei aprovizionări a 
populației și industriei.

Cooperativele agricole care în
cheie contracte beneficiază de cre
dite pe termen lung pentru inves
tiții și de credite pe termen scurt 
pentru producție, precum și de a- 
vansuri bănești, combustibili și e- 
nergie termică sub formă de abur 
și apă încălzită pentru nevoile de 
producție, pentru construirea de ră
sadnițe șî sere. La o serie de pro
duse și pentru anumite perioade se 
stabilesc prețuri ferme. Pentru a 
stimula producerea de legume în 
perioadele deficitare sînt prevăzute 
prețuri corespunzătoare la legume
le livrate. Pentru produsele desti
nate exportului în stare proaspătă 
sau conservate prin frig, cumpăra
te în condițiile de calitate prevă-

zute, se vor plăti producătorilor 
prime peste prețurile de contracta
re și achiziție.

Organizațiile șî întreprinderile 
contractante, se arată în hotărîre, 
vor prelua peste cantitățile prevă
zute în contract legumele obținute 
în plus de pe suprafețele contracta
te oferite de producători. Pentru a- 
sigurarea unei mai mari cantități 
de legume în timpul iernii, organi
zațiile, întreprinderile și unitățile 
contractante pot lăsa în custodie la 
producători, cu acordul acestora, 
legumele contractate sau achizițio
nate, plătindu-le în afara prețuri
lor de cumpărare cheltuielile de 
conservare stabilite împreună.

, Contractele privind livrarea de 
legume, cartofi timpurii și de seră 
încheiate anterior acestei Hotărîrî 
sînt valabile pînă la expirarea lor, 
producătorii beneficiind de. avan
tajele noii reglementări începînd 
cu producția anului 1966.

(Agerpres)

ȘEDINȚA ACTIVULUI DE PARTID

din Întreprinderile SI INSTITUȚIILE» 3

DE CONSTRUCȚII DIN CAPITALA

Adunare publică consacrată 
comemorării a 25 de ani 
de la asasinarea lui Constantin David

Vineri după-amiază. în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală a avut 
loc o adunare publică, organizată 
de Comitetul orășenesc București 
al P.C.R. și Institutul de istorie a 
partidului de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., consacrată comemorării a 
25 de ani de la asasinarea mișe
lească de către legionari a lui 
Constantin David, activist de sea
mă al Partidului Comunist Ro
mân.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, activiști de 
partid, membri ai familiei celui 
comemorat, muncitori din între
prinderile bucureștene, oameni de 
cultură din Capitală, ziariști.

Despre lupta și activitatea des
fășurată de Constantin David pen
tru libertatea poporului, împotri
va terorii burghezo-moșierești, a 
vorbit Ion Turcu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

Pentru cauza dreaptă a partidu
lui și a poporului muncitor, pen
tru viitorul luminos al patriei

scumpe — a spus vorbitorul — 
s-au jertfit numeroși luptători co
muniști și antifasciști, acoperind 
cu glorie nepieritoare drumul eroic 
străbătut de P.C.R. de-a lungul a 
două decenii de luptă ilegală.

Unul dintre acești eroi, de la a 
cărui asasinare mișelească de că
tre legionari se împlinesc zilele a- 
cestea două decenii și jumătate, 
este și Constantin David.

Visurile și idealurile pentru care 
a-luptat și s-a jertfit Constantin 
David, ca și numeroși alți militanți 
revoluționari și patrioți, și-au gă
sit împlinirea în zilele noastre — 
a spus vorbitorul. Partidul Comu
nist Român dă o înaltă prețuire 
tradițiilor glorioase de luptă ale po
porului nostru, militanților săi re
voluționari, celor ce s-au jertfit 
eroic pentru cauza clasei muncitoa
re, veteranilor mișcării noastre re
voluționare.

Cel mai înalt omagiu, adus lui 
Constantin David și tuturor revo
luționarilor care au contribuit prin 
jertfa lor la făurirea României so
cialiste îl constituie înfăptuirea 
obiectivelor însuflețitoare stabilite 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei și ridicarea ei pe culmile 
tot mai înalțe ale civilizației.
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SIMPOZIOANE CONSACRATE UNIRII

în aula Facultății de științe ju
ridice a avut loc vineri ședința 
activului de partid din întreprin
derile și instituțiile de construcții 
ale Capitalei.

Au participat Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.C.R.. Ion 
Cozma, președintele Sfatului popu
lar al orașului București, Emanoil 
Florescu. prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
reprezentanți ai unor ministere și 
organe centrale de stat cu activi
tate de construcții, proiectare și 
cercetare în acest domeniu, dele
gați din partea șantierelor și în
treprinderilor de construcții și 
materiale de construcții bucu
reștene.

Ion Iosefide, secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.C.R., a prezentat un referat pri
vind activitatea de cercetare, pro
iectare și

construcțiilor industriale șî socîal- 
culturale, măsurile ce trebuie 
luate în scopul realizării în cele 
mai bune condiții a sarcinilor tra
sate în acest domeniu de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

Pe marginea referatului, particî- 
panțiî au dezbătut probleme pri
vind organizarea muncii pe șan
tiere, îmbunătățirea activității în 
proiectare, sarcinile institutelor de 
cercetări etc. Subliniind experien
ța pozitivă a organizațiilor de 
construcții șî criticînd aspectele 
negative care se mai manifestă în 
acest sector de muncă, vorbitorii 
au prezentat numeroase propuneri 
de îmbunătățire a activității de 
construcții.

în încheiere au fost aleșî dele
gații care vor lua parte la consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor de 
construcții.

executie în domeniul

Cronica

(Agerpres)

• Monumentalul palat în stil baroc din Ora
dea. construit în secolul dl XVIlI-lea, este în 
curs de restaurare.

SOSIREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

ȘI INTER-GERMAN AL R.D.G.

Vineri la amiază a sosit în Ca
pitală Solie Horst, ministrul comer
țului exterior și tnter-german al 
R. D. Germane, care va semna A- 
cordu) între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Democrate Germane, privind livră
rile reciproce de mărfuri pe peri
oada 1966—1970.

La sosire în Gara de Nord, oas
petele a fost întîmpinat de Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, alți membri ai conduce
rii ministerului, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. De asemenea, erau prezenți 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București, precum și 
Fritz Leucht. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și inter- 
german, care a condus, din partea 
germană tratativele de la Bucu
rești în vederea semnării Acordu
lui.

Cu același prilej, ambasadorul 
R. D. Germane a oferit un cocteil.

★

La Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
din Capitală s-a deschis vineri ex
poziția „Imagini din Olanda" în 
care sînt oglindite, prin interme
diul a peste 100 de fotografii, as
pecte din viața și realizările po
porului olandez, frumusețile aces
tei țări, obiective industriale etc.

La vernisaj au luat cuvîntul Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, și Joost 
B. Haverkom van Rijsewîjk, mi
nistrul Olandei la București. Au 
fost prezenți oameni de cultură, 
funcționaid superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

LOTO
Loto din seara zilei de 21 
au fost extrase din urnă

La tragerea
Ianuarie 1966
următoarele numere ! 64 24 57 13 66 
8 40 22 63 49. Premii suplimenlare :
1 23 77. Fond de premii: 918 694 Iei,

l

Stara-Zagora, Uzina de îngrășăminte azotoase

COTIDIAN
-

• Filiala din Cluj a Academiei Republicii So-
cicliste România, împreună cu Universitatea

tuează colectivul furnalului nr. 7 de 1 000 mc, 
unde se realizează cei mai înalți indici tehnico- 
economici: 1 420 kg de fontă pe mc de volum 
util.

„Babeș-Bolyai" a organizat vineri după-amiază, 
în sala mare a Casei universitarilor, simpozio
nul „107 ani delaUnirea Principatelor Române". 
Cu același prilej au mai avut loc simpozioane la 
Muzeul de Istorie al orașului București, la Clubul 
uzinei „Vulcan", la Depoul C.F.R. București- 
Triaj. la Poșta Centrală, la Casa de cultură a 
raionului V. I. Lenin, la întreprinderea cinema
tografică București și în alte locuri.

• Flora spontană șî cultivată, diferite nlante 
de seră formează obiectul unei exnozîtij cunrin- 
zînd peste 400 de tablouri, deschisă la Grădina
botanică din Capitală.

• Ieri Filarmonica de stat „Moldova" din Iași 
a susținut un concert extraordinar sub bagheta 
dirijorului polonez Janusz Ambroz care ne vizi-
tează tara.

• Muzeul satului din Capitală cunoaște în a- 
ceste zile o mare afluență de vizitatori. Aici, se 
fac pregătiri în vederea deschiderii unei intere
sante expoziții pe tema „Satul românesc con
temporan".

•' Ieri, 'Ansamblul de cîntece șî dansuri ,,Pe- 
rinița' din Constanța a plecat într-un turneu în 
țară cu noul spectacol „Hai la brîu". Artiștii do
brogeni vor prezenta spectacolul în 70 de loca
lități din regiunile Galați, Ploiești, Oltenia și 
altele.

• Primul cuptor al fabricii de var de la Bîr-
sești cu o capacitate de 100 tone în 24 de ore a 
intrat în funcțiune.

• Pe locul vechii stații C.F.R.-Brașov s-a des-
chis șantierul unui nou cartier de locuințe, care 
va avea în final aproape 4 000 de apartamente ;
600 vor fi date în folosință încă în acest an.

• După 20 de zile de întrecere, furnaliștii hu- 
nedoreni au produs peste prevederile planului 
3 500 tone de fontă. în fruntea întrecerii se si-

așteaptă constructorii■ ■ I

(Urmare din pag. I)
menelor planificate de punere în 
funcțiune a obiectivelor. Referin- 
du-se la această problemă, ing. 
IONEL CIUGULITĂ, șef de șan
tier, a arătat :

„Au fost cazuri cînd n-am cu
noscut din vreme ce anume obiec
tive trebuie să executăm. Diferite 
proiecte ne-au venit, anapoda, mt 
£n ordinea succesiunii lucrărilor. 
Spre exemplu, pentru fabrica de 
acetilenă, proiectele de execuție a 
halelor au sosit pe șantier înain
tea celor pentru lucrările de sub
sol. Alteori, documentațiile tehnice 
nu au fost însoțite de grafice de 
execuție, de extrase de materiale 
și de utilaje; mai mult chiar, ele 
nu au precizat, concret nici tehno
logia lucrărilor. Se înțelege că, în

toate aceste 
cern imediat 
am transformat șantierul în atelier 
de semiprolectare, ca să punem la 
punct ceea ce n-au făcut proiec- 
tanții. Se desprinde necesitatea ca 
proiectele puse la dispoziția șan
tierelor să fie complete, să cuprin
dă toate detaliile și, ceea ce e mai 
important, să fie predate potrivit 
fluxului normal de execuție a con
strucției și montajului. Cred că ar 
trebui să se studieze mai temeinic 
și problema introducerii materia
lelor noi, avîndu-se în vedere nu 
numai latura economică, ci și du
rabilitatea lor în timp. De ce sus
țin aceasta ? La fabrica de ace- 
taldehidă am fost nevoiți să înlo
cuim toate conductele din p.v.c. 
cu altele din oțel. Același lucru se 
petrece acum și la fabrica de ca-

cazuri, în loc să tre
ia execuția lucrărilor,

• La biblioteca regională din Constanța s-a 
deschis o expoziție de lucrări literare dedicate 
Unirii Principatelor Române și publicații perio
dice cuprinzînd articole despre acest important 
act istoric.

• La Fabrica de postav din Buhuși a început 
montarea a 50 de războaie automate, care vor 
contribui la creșterea producției de țesături de 
lînă a fabricii cu peste 800 000 metri pătrați 
anual.

• Tn cartierul Drumul Taberei din Capitală va 
intra în funcțiune încă în acest an un complex de 
deservire alcătuit dintr-o spălătorie cu autoser
vire, un centru pentru spălatul rapid al cămăși
lor și un centru de curățat chimic al îmbrăcă- 
minții.

• în cadrul pregătirilor pentru sezonul de 
vară la stațiunea Tușnad-băi a fost terminată 
construirea unei cantine-restaurant cu o capa
citate de peste 900 de locuri, iar la Borsec și So- 
vata se execută lucrări de reparații la vile.

• In portul Constanța au fost date parțial în 
folosință două antrepozite pentru depozitarea 
mărfurilor generale, cu o suprafață de 7 000 
m. p.

„Trivale" șî „Cumpăna", se numesc cele
două noi modele de mobilă intrate în producție 
de serie la C.l.L, Pitești, concepute în întreprin
dere.

* Primele 35 de autocamioane ,,Carpați* și 
„Bucegi" livrate întreprinderii regionale trans- 
port-auto Brașov în cea de a doua decadă a 
lunii ianuarie, completează parcul auto al uni
tăților din orașele regiunii.

• Astăzi în sala de festivități a Ministerului 
Industriei Alimentare din Calea Victoriei nr. 63- 
65 are loc un simpozion cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de activitate a Institutului de cercetări 
și proiectări piscicole.

• în trecere prin Ploiești, merită să vă opriți 
la noua ospătărie cu autoservire deschisă în cen
trul orașului. Pot servi masa zilnic peste 1 500 
persoane. Ospătăria are și o secție „Gospodina".

talizatori. Or, acest lucru putea fi 
prevăzut și evitat încă înainte ca 
proiectele să ajungă pe șantier".

Asistență tehnică
permanentă

în legătură cu proiectarea și-au 
spus cuvîntul și alți participant 
la consfătuire.
proiectantă să 
malic aplicarea 
cursul execufiei 
strucfil-monfaj, 
tuturor parametrilor
„Asigurarea in permanență a asis
tenței tehnice din partea proiectan- 
ților — a spus ing. NICOLAE AR- 
SENIE, șeful șantierului de mon
taj — are o deosebită importanță 
în desfășurarea ritmică a lucrări
lor. In practică, s-a dovedit că dis
pozițiile de șantier sau notele de 
comandă mai piuit încurcă lucră
rile, ele avî.nd rolul de a descoperi 
anumite omisiuni de proiectare și 
nicidecum de a sprijini eforturile 
constructorilor în grăbirea ritmu
lui de execuție. O atare situație 
s-a petrecut la fabrica de uree, 
unde, cu toate dispozițiile de șan
tier date de proiectant, durata de 
montare a instalațiilor tehnologice 
a depășit cu mult termenele pre-

Ei au propus 
urmărească 

proiectelor pe par- 
lucrărilor 
pînă la

ca 
sisfe-

con-de 
atingerea 
proiectați.

văzute. După doi ani de lucru 
ne-arn trezit că lipsesc anumite 
utilaje. Chiar și în prezent, la fa
brica de oxigen și azot, intrată în 
producție, lipsește o conductă de 
mare importanță. Consider că titu
larul de investiții ar trebui să do
vedească mai multă răspundere în 
privința procurării tuturor utilaje
lor și instalațiilor la timp șl în or
dinea cerută de mersul lucrărilor 
de montaj și de darea în funcțiune 
a noilor capacități de produefie. 
Totodată, socotesc util să se anali
zeze posibilitatea înființării pe lîn
gă marile întreprinderi de cons
trucții a unor ateliere centrale de 
preasamblare a pieselor de mon
taj. S-ar cîștiga astfel timp, ar 
crește productivitatea muncii la 
lucrările de montaj".

Aplicarea 
rezultatelor cercetării 
științifice

în consfătuirea de pe șantierul 
combinatului chimic craiovean a 
fost dezbătută și o altă problemă 
importantă și anume : creșterea a- 
portului cercetării științifice în 
construcții. Inginerii ILIE BĂICUȘ 
și ANDREI ESCHINAZIE au sub-

1966... Filele noului 
calendar se succed 
în ritmul neschimbat 
al scurgerii timpului. 
Fiecare dintre ele 
consemnează fapte 
și realizări petre
cute în ritmul viu 
al construcției socia
liste, fapte și realizări 
cu care oamenii mun
cii din R. P. Bulgaria 
se mîndresc, sporin- 
du-le sentimentul de 
încredere în viitor, 
dorința de a obține 
noi succese.

Anul 1965 a ocupat
un loc important în 
construcția socialistă 
a țării vecine și prie
tene. întregul popor 
a muncit neobosit 
pentru a duce la bun 
sfîrșit sarcinile tra
sate de Partidul Co
munist 
guvernul 
Populare Bulgaria, 
prin cel de-al patru
lea cincinal. 1966 re
prezintă primul an al 
celui de-al cincilea 
plan cincinal, care 
deschide noi perspec
tive de seamă în e- 
voluția ascendentă a 
economiei și culturii 
țării. Ele prind viață, 
după cum relatează 
presa bulgară, prin 
activitatea asiduă 
a oamenilor mun
cii bulgari din uzine 
și fabrici, de pe șan
tiere și ogoare.

„Inima 
energetica" 
a unui oraș

Bulgar, de
Republicii

de oameni. Dintre a- 
ceștia, mai mult de 
jumătate au o pregă
tire tehnică medie, iar 
20 la sută — studii 
superioare. Oamenii 
vorbesc cu însuflețire 
de realizările obținu
te și de planurile vii
toare.

Dezvoltarea bazei 
energetice a țării es
te una din probleme
le cele mai importan
te care stau în aten
ția partidului comu
nist și a guvernului 
R. P. Bulgaria. Anul 
trecut, producția de 
energie electrică a 
fost de peste două 
ori mai mare decît 
cea de la sfîrșitul 
planului cincinal pre
cedent. Planul pentru 
1966 prevede o pro
ducție de 11 600 mi
lioane kWh energie 
electrică. în țară se 
vor construi în de
cursul acestui cinci
nal numeroase hidro
centrale și termocen
trale, tar spre sfîrși
tul lui se prevede în
ceperea construirii u- 
nei centrale atomice.

au fost realizate nu* 
meroase inovații care 
s-au aplicat în pro
ducție. Institutul nu
mără aproape o mie 
de proiectanți, ingi
neri, desenatori, în 
majoritate tineri. în 
rîndul acestui talen
tat colectiv lucrează 
șapte laureați ai pre
miului „Dimitrov*. Ci
neva compara mun
ca de aici cu cea a 
creatorilor de valori 
artistice. într-adevăr, 
ea poate fi numită o 
artă — „arta cerce
tării*.

La temperaturi 
înaite .

„Arta 
cercetării"

Ca o vastă țesătu
ră, rețelele pentru 
transportul energiei 
electrice traversează 
cîmpii, pășesc peste 
piscuri, șerpuiesc 
de-a lungul văilor și 
rîurilor, ducînd izvor 
de lumină și putere 
unităților industriale 
și localităților.

Un scurt popas la 
Ruse. Orașul, care în 
anii puterii populare 
a cunoscut o dezvol
tare continuă, te în- 
tîmpină cu străzi 
largi, clădiri impună
toare și cu zîmbetul 
ospitalierilor săi lo
cuitori. întreprinderi
lor ridicate aci în a- 
nii puterii populare, 
li s-a adăugat, nu de 
mult, o termocentrală; 
lucrările de construc
ție au durat mai pu
țin de doi ani. In pre
zent, prima ei parte 
produce curent elec
tric Cînd va intra în 
funcțiune și cea de-a 
doua parte, termo
centrala aceasta va 
fi una dintre cele mai 
puternice din țară.

La cuptoare, turbi
ne, în laboratoare și 
în sala de comandă 
a termocentralei — a- 
ceastă „inimă ener
getică* a orașului de 
pe malurile Dunării — 
lucrează aproape 300

Odinioară, în 1939, 
în micile întreprin
deri de prelucrare a 
metalului din Bulga
ria lucrau în total 
vreo 6 000 de oameni, 
în prezent, în ramura 
construcțiilor de ma
șini sînt cuprinși 
132 000 de muncitori. 
Planul pe 1966 pre
vede pentru această 
ramură industrială o 
creștere de peste 18 
la sută față de 1965. 
O contribuție deose
bită la realizarea a- 
cestui ritm o aduc 
cele 12 institute de 
cercetări științifice și 
28 de baze pentru 
proiectări 
strucții din 
construcției 
șini și al 
electronice care func
ționează în R. P. 
garia.

...Institutul de 
cetări științifice 
domeniul industriei e- 
lectrotehnice din So
fia. Ora e tîrzie, dar 
multe din ferestrele 
clădirii cu 12 etaje 
mai sînt încă lumina
te. Munca e în toi. 
In fața lucrătorilor 
institutului nu stau 
sarcini ușoare. De 
aci primesc „cale li
beră* noile produse 
ale uzinei „Vasil Ko- 
larov* din Sofia, ale 
uzinelor de aparataj 
electric din Plovdiv 
sau Loveci și ale 
multor altor între
prinderi de pe întreg 
cuprinsul Bulgariei

Sarcina principală 
a institutului este de 
a crea noi utilaje și 
aparatură electrică, 
în ultimul timp aici

liniat faptul că pe șantierele de 
construcții rezultatele cercetării 
aplicative nu sînt încă suficient de 
bine fructificate. Ei au propus să 
se studieze posibilitățile de crește
re a contribuției institutelor de cer
cetări din construcții în rezolvarea 
unor probleme importante ale șan
tierelor, mai ales în domeniul pro
movării largi a procedeelor moderne 
de execuție și a metodelor de orga
nizare pe baze științifice a lucrărilor.

*
Participant» la discuții au făcut 

și alte propuneri valoroase pentru 
îmbunătățirea activității în secto
rul construcții. Redăm, pe scurt, 
cîteva dintre ele:

® Pentru marile țanfiere să se 
proiecteze ?i să se producă be
toniere de mare capacitate (1 000 
pînă la 2 000 I).

• Să se soluționeze, cu con
cursul institutelor de cercetare, 
deschiderea ochiurilor mobile la 
halele industriale de mare înăl
țime, problemă care în prezent 
este nerezolvată din punct de 
vedere tehnic.

• Perioada de 90 de zile pre
văzută pentru darea specifica
țiilor la anumite materiale, în
scrise In documentațiile tehnice, 
ar trebui scurtată la 45 de zile.
• Pe lîngă marile înlreprln-

și con- 
domeniul 
de ma- 

industriei

Bul-

cer- 
în

O secție spațioasă 
și luminoasă. într-un 
cazan uriaș, fixat în. 
podea, fierbe „lava* : 
150 000 tone de plumb 
topit. Temperatura 
oscilează între 300 și 
400 grade. Un „polo
nic* de dimensiuni 
apreciabile scoate, 
din timp în timp, spu
ma argintie de pe su
prafața lavei în fier
bere. Pompe speciale 
transportă metalul în
tr-un alt cazan care 
selecționează bismu- 
tul și apoi îl trec în
tr-un al treilea unde 
se face epurarea re
ziduurilor. Și iată că 
în cuburi se revarsă 
plumbul curat.

Faptele de mai sus 
se petrec într-o secție 
a combinatului de 
metale neferoase din 
Plovdiv, una din cele 
mai mari întreprin
deri de acest gen din 
R. P. Bulgaria. Isto
ria lui își are începu
tul în anii puterii 
populare. Metalurgiș- 
tii de aici au o expe
riență de dată recen
tă, dar aceasta nu-i 
împiedică să ob
țină rezultate frumoa
se în producție. In 
mod deosebit se re
marcă schimbul „D", 
un colectiv de mun
citori sudat. Toți 
membrii lui urmează 
cursurile de ridicare 
a calificării profesio
nale. Alături de ei, șl 
ceilalți metalurgiști ai 
combinatului se stră
duiesc să dea o pro
ducție cît mai ridi
cată și de calitate 
superioară.

Conform sarcinilor 
prevăzute în planul 
pe anul în curs, în 
R. P. Bulgaria se va 
extinde prelucrarea 
metalelor neferoase 
sub formă de semifa
bricate și produse fi
nite.

Poporul bulgar a 
pășit în noul cincinal 
cu însuilețire, animat 
de hotărîrea fermă 
de a munci cu și mai 
mult elan pentru în
florirea patriei sale 
socialiste.

Eugen IONESCU

deri de construcfii-montaj să ia 
fiinfă un nucleu sau o grupă de 
proiectare, care să rezolve ope
rativ problemele ivite pe par
cursul execuției.

• Se simte nevoia simplificării 
documentelor de decontare a lu
crărilor intre constructori și be
neficiar. In prezent ele sînt foarte 
complicate, din care cauză mulți 
specialiști, în loc să se ocupe de 
produefie, își pierd mult fimp cu 
întocmirea lor.

• Ca și în uzine, pe lîngă ma
rile întreprinderi de construcții» 
montaj să se înființeze labora
toare de studii și cercetare apli
cativă.

Din cele relatate rezultă clar ce 
așteaptă de la proiectant! construc
torii de pe șantierul Combinatului 
chimic din Craiova. Se cuvine ca 
propunerile și sugestiile făcute în 
acest domeniu, ca și cele care pri
vesc alte laturi ale activității din 
sectorul construcții, să fie analiza
te temeinic de proiectanți și Mini
sterul Industriei Chimice, în cali
tate de titular de investiții, și pe 
baza lor să fie luate măsuri hotă- 
rîte și imediate care să sprijine 
eforturile constructorilor și mon- 
torilor în grăbirea ritmului lucră
rilor și darea în funcțiune la ter
menele planificate a obiectivelor 
aflate în construcție.
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Criza latentă de care era cuprinsă 
de cîteva luni coaliția guvernamen
tală de cenfru-sfînga și-a găsit dez- 
ggdămîntul. înfrînf în Camera depu- 
taților în urma votului negativ privind 
proiectul de lege asupra învăfămîn- 
iului preșcolar de sfat, guvernul 
Moro, întrunit în ședință vineri după- 
arhiază a hofărît să-și prezinte de
misia.
,, Știrea a fost anunțată de postul de 
radio Roma înfr-o emisiune specială, 
iar, edițiile de seară ale ziarelor au 
reprodus-o pe întreaga pagină I. Cum 
s-a. ajuns la declanșarea crizei de 
guvern ? După ce miercuri pre
mierul Aldo Moro, punînd în fața 
parlamentului chestiunea votului de 
încredere a reușit să-l obțină dato
rită presiunilor exercitate asupra de- 
pufaților socialiști, fotul părea că a 
reintrat în normal. Pentru ca joi sea
ra,, la Palazzo Montecitorio să aibă 
loc evenimentul pe care unele ziare 
l-a.u caracterizat drept „neașteptat". 
Timp de 6 ore s-au votat prin ridi
care de mîini toate cele 28 articole 
ale proiectului de lege privind în- 
vățămîntul preșcolar de sfat, în con
textul căruia guvernul introdusese a- 
mendamentele propuse atît de parte
nerii din coaliție cît și de opoziție. 
Iar la orele 23,30 președintele Ca
merei deputaților anunța : „Camera 
nu a aprobat". Voturi împotrivă au 
fost 250 față de 221 pentru. Practic, 
guvernul a fost înfrînt, președintele 
Consiliului de Miniștri trebuind să 
prezinte demisia cabinetului.

Dincolo de evenimentul propriu-zis 
care a provocat criza, cauzele ade
vărate ale acesteia izvorăsc din disen
siunile existente atît între partenerii 
coaliției de cenfru-stînga, cît și în în
seși 
Este 
sele 
care 
cadrul cărora fostul ministru de ex
terne Fanfani a confirmat contradic
țiile dintre poziția sa și politica de 
ansamblu a guvernului, pentru a ilustra 
cît de profunde erau aceste disen
siuni. Voful de încredere obținut a- 
tunci nu a reușit să acopere fisurile 
existente. Și pe plan infern cele pa
tru partide ale coaliției erau divizate 
într-un șir de probleme. In comenta
riul publicat vineri de ziarul „Paese 
Sera’ se arată că „dezbaterile de 
politică externă au scos în evidență 
două linii în net contrast existente 
în sînul guvernului și al democraf- 
creșfinilor*.

în cadrul unei conferințe de presă, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, după ce 
a subliniat falimentul formulei de cen- 
tru-stînga, a arătat că „guvernul tre
buie să lase locul unei noi majorități 
care să asigure rezolvarea marilor 
probleme economice și sociale ale ță
rii cerute de masele populare și să 
dea viață unei politici externe inde
pendente’.

Ion MARGINEANU

rîndurile democrai-creștinilor. 
deajuns să reaminfesc furtunoa- 
dezbateri de politică externă 
au avut loc vinerea trecută, în

Moștenire incomodă

ur-

începînd de joi, par
tidul liberal din Aus
tralia are un nou li
der, iar coaliția gu
vernamentală liberal- 
agrariană un nou con
ducător: pe fostul mi
nistru de finanțe, Ha
rold Hoit. Schimbarea 
a intervenit ca
mare a demisiei lui 
Robert 
funcția 
nistru, 
ținut-o 
timp de 16 ani.

Plecarea lui Menzies 
de pe arena politică, 
semnalează observa
torii politici, nu se 
poate explica numai 
prin vîrsta sa înain
tată. La ea a contri
buit, fără îndoială, po
litica. aservită inte
reselor imperialiste, 
care a reușit să ne
mulțumească pînă și 
pe unele pături ale 
burgheziei.

în cei 16 ani de gu
vernare, fostul pre-

dinMenzies 
de prim-mi- 

pe care a de- 
neîntrerupt

mier a deschis larg 
porțile țării în fața 
capitalului american, 
a intensificat colabo
rarea politico-militară 
cu S.U.A. luînd. parte 
la organizarea blocu
lui ANZUS. Iar ca o 
„încununare" a aces
tei politici neponu- 
lare el a luat ho- 
tărîrea de a trimite 
trupe australiene în 
sprijinul războiului a- 
gresiv al S.U.A. din 
Vietnamul de sud. 
Cum a primit poporul 
australian 
politică, 
deseori, i 
cu un sprijin 
tiv acordat monopolu
rilor și cu o legislație 
antimuncitorească au 
arătat-o puternicele 
demonstrații de pro
test care au împînzit 
de la un capăt la al
tul continentul.

Situația moștenită 
de noul prim-ministru, 
așa cum scria ieri zia
rul „Sidney Morning

i această 
combinată 

în interior, 
ac-

Herald", nu-i dintre 
cele mai comode. Pro
blema cea mai com
plicată este aceea a 
raportului de forțe din 
Senat, unde coaliția 
guvernamentală nu 
este despărțită decît 
de un singur vot de 
opoziția laburistă.

Ce orientare va 
urma noul premier 
australian? Va con
tinua el politica ne
populară a predeceso
rului său, ori va cău
ta să o îmbine măcar 
cu o doză de inde
pendență? Observato
rii sînt de părere că 
primul semnal al po
liticii noului cabinet 
îl va oferi răspunsul 
ce urmează să fie dat. 
în viitorul apropiat, 
cererilor Angliei și 
Statelor Unite de ex
tindere a obligațiilor 
militare australiene în 
cadrul planurilor stra
tegice- anglo-ameri- 
cane.

Radu BOGDAN

Agențiile de presă transmit
• DESCOPERIREA UNUI COMPLOT ANTIGUVERNAMENTAL LA TEHERAN • Complicații
în cazul Ben Barka • Semnarea acordului comercial sovieto-japo 
nez pe anii 1966-1970 «MĂSURI EXCEPȚIONALE LA SAIGON

Complotiști deferiți
Tribunalului militar

TEHERAN. Agenția Reuter anun
ță că autoritățile iraniene au a- 
restat 55 de persoane acuzate de 
a fi încercat să organizeze un 
complot armat împofriva guvernu
lui. Procurorul militar din Teheran 
a declarat că ei vor fi deferiți unui 
tribunal militar, în decurs de 10 
zile. Pentru opt dintre acuzați, 
considerați a fi conducătorii ac
țiunii, procurorul a cerut pedeap
sa capitală, iar pentru ceilalți — 
condamnări pe termene variind 
între trei ani și închisoare pe 
viață.

LAOS

Armata de eliberare

în căutarea proiectilului
atomic pierdut

if ||j| fIII

INSUCCESELE
SURSE DE DISENSIUNI

KHANG KHAY 21 (Agerpres). — 
Generalul Khamtay Siphandone, 
comandantul suprem al Armatei de 
eliberare a poporului laoțian, a e- 
mis la 20 ianuarie, cu prilejul îm
plinirii a 17 ani de la crearea ar
matei. un ordin de zi în care se a- 
rată că în cei 17 ani de existentă 
aceasta s-a întărit considerabil. Ea 
controlează în prezent trei cincimi 
din suprafața Haosului, cu o popu
lație de peste un milion de oameni.

Iarna în Europa
în Marea Britanie, din cauza fri

gului, mii de muncitori n-au pu
tut să se deplaseze la locul de 
muncă, iar sute de persoane au 
fost spitalizate din cauza fracturi
lor sau luxațiilor suferite în urma 
căderilor pe gheață. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, la 
Oslo s-a înregistrat timpul cel mai 
friguros în Norvegia din ultimii 
132 de ani.

1 000 de oameni, aparțlnînd unităților militare americane și spanio
le, au fost trimiși în sudul Spaniei pentru recuperarea unuia din proiec
tilele atomice, aflate la bordul bombardierului american B-52 care s-a 
prăbușit în urma ciocnirii cu un alt avion. Se fac cercetări maritime 
pînă la 20 de kilometri depărtare de țărm, la care participă scafandri 
americani și două vedete ale marinei americane echipate cu aparataj 
necesar detectării radiațiilor atomice submarine. In fotograiie : resturile 
avionului prăbușit. (Telefoto : Agerpres—U.P.I.)

PARIS 21 (Agerpres). — 
Procurorul Republicii Franceze, 
Chavanon, a anunțat că jude
cătorul de instrucție Zollinger, 
care anchetează „cazul Ben 
Barka", a lansat mandate de 
arestare internaționale împotri
va generalului Oufkir, ministru 
de interne în guvernul marocan, 
și împotriva colaboratorilor săi 
Dlimi, director al Siguranței 
naționale marocane, și Chtotiki, 
agent al serviciilor secrete ma
rocane. toți trei implicați în ră-

— adică o mărire a 
Cotidianul vest-german 

scrie că, finanțînd „tunu- 
Vietnam", președintele 

va putea să evite „maio-

U

mai nume- 
auzife ne- 
unui cerc

semne de întrebare în legătură cu 
șansele, urmările războiului pe plan 
intern și implicațiile sale internațio
nale. Astfel se explică sensul decla
rației reprezentantului statului Michi
gan, Gerald Ford, care, într-un mod 
voalat, și-a exprimat dezacordul cu 
planurile de angajare în Vietnam.

Care sînt cauzele care determină 
aceste deplasări, schimbări de opinie 
ale congresmenilor ?

In primul rînd, consensul că pla
nurile strategice ale Pentagonului au 
fost desmințite de fapte. „Introduce
rea pe scară largă — constată ra
portul lui Mansfield — de forțe mi

anunță agenția „France

SAIGON 21 (Agerpres). — In
succesele militare ale regimului 
de la Saigon continuă să consti
tuie o sursă de disensiuni în lîn- 
dul cadrelor de conducere ale 
armatei. Referindu-se la aresta
rea unui grup de ofițeri sud- 
vietnamezi, agenția France 
Presse menționa că militarii di- 
sidenți erau nemulțumiți de ac
tuala conducere de la Saigon și 
intenționau să-i asasineze pe 
generalii care formau directora
tul, acțiune pe care ar fi înce
put-o în momentul deschiderii 
Congresului forțelor armate. 
Preluînd puterea, ei ar fi tre
cut la reorganizarea conducerii 
de la Saigon, prin stabilirea 
unui guvern format din perso
nalități aflate în străinătate. 
Zvonurile care circulau la Sai-

gon în legătură cu posibilitatea 
unei lovituri de stat au primit 
în parte o confirmare și prin 
măsurile excepționale instituite 
în ajunul deschiderii Congresu
lui armatei. După arestarea 
grupului disident, generalul Ky, 
șeful guvernului, a declarat că 
militarii arestați „au încercat să 
saboteze eforturile de stabilizare . 
a organelor de conducere și să 
atragă de partea lor o fracțiune 
a forțelor armate'. Deși la Sai
gon continuă să circule zvonuri 
contradictorii, părerea generală 
este că în următoarele zile ar 
putea să se producă evenimen
te noi cu implicații mai largi 
pentru viața politică saigoneză, 
caracterizată de mult timp prin 
instabilitate și derută.

Sesiunea 
Camerei 
a R. D.

f

Populare
Germane

Corespondentul

Se extinde

Sesiunea Congresului S.U.A. „pro
mite să fie lungă și agitată". Cînd As
sociated Press făcea o asemenea 
apreciere, aula Capifoliului era încă 
goală, dar agenția americană de știri 
ținea seama de faptul că dezbate
rile vor fi dominate de spectrul răz
boiului interventionist dus în Viet
nam și de consecințele acestuia asupra 
situației interne a S.U.A. Acum, în 
plină desfășurare a lucrărilor, atmo
sfera de neliniște, starea de spirit a- 
gilată, pestriță și contradictorie din 
rîndurile parlamentarilor atestă înfru- 
tofui această remarcă.

Sub cupola Capifoliului, 
rpase ca oricînd, se fac 
mulțumirile și îngrijorările
din ce în ce mai larg de senatori. Are 
Iog o diferențiere, o nuanțare a pozi
țiilor exprimate de congresmeni. în 
pofida unor discursuri, pledoarii pline 
d&,zel pentru „o victorie decisivă” se 
impune o constatare. Rîndurile sus
ținătorilor înverșunați ai agresiunii 
ș-au subțiat la cea de-a 89-a sesiune 
a Congresului. Agenția France Presse 
citează pe senatorii Mike Mansfield 
și JGeorge Aiken, parficipanți la re
centa „ofensivă diplomatică", care au 
,țn'f0cmif un raport pesimist asupra 
perspectivelor intervenției. Fulbright, 
președintele Comisiei afacerilor exter
ne a Senatului, și-a manifestat deschis 
îngrijorarea în legătură cu planurile 
ele extindere a operațiunilor militare 
în zona Asiei de sud-esf. Uneori, luă
rile de atitudini din partea unor sena
tori depășesc limitele aspectelor par
ticulare ale amestecului S.U.A. în 
Vietnam, vizînd ansamblul acestei 
probleme. In discursul său, senatorul 
democrat Ernest Gruening a calificat 
intervenția americană ca „o eroare 
tragică" și și-a expus părerea că tru
pele S.U.A. vor trebui să părăsească 
această țară, iar senatorul Curtis din 
statul Nebraska a declarat că „po
porul american detestă războiul".

Asemenea luări de poziție nu pot 
fi ignorate nici chiar în tabăra „con
servatorilor", adică printre acei depu- 
tați. democrați ori republicani, cu- 
noscuți ca susținători ai continuării a- 
gresiunii, semănînd în rîndurile lor, 
clacă nu neliniștea, măcar o oarecare 
reticență. Crește numărul acelor par
lamentari care își pun fot mai des

COMENTARIUL ZILEI

litare și intrarea lor în luptă nu au 
făcut decît să ascufă, și nu să abată 
voința de luptă a Vietcongului *. A- 
cesta din urmă a reacționat la inten
sificarea rolului american cu o con
solidare continuă a forțelor sale și 
o intensificare generală a activității 
militare’. $i raportul apreciază că o 
continuare a conflictului pune armata 
S.U.A. în fața „unei situații militare 
care de fapt este fără perspectivă de 
sfîrșit". Constatări asemănătoare se 
fac și în presa americană. „Proble
ma este, scrie Lippmann, dacă admi
nistrația înțelege realitățile strategice 
ale situației militare* și dacă este 
gafa să procedeze la „încetarea fo
cului în conformitate cu aceste reali
tăți". Parlamentarii nu pot să nu fie 
puși pe gînduri de asemenea conclu
zii realiste, precum și de rezultatele 
de pe teatrul de operațiuni. Pe pă- 
mîntul vietnamez au pierit mii de mi
litari americani.

Sub steagul luptei împotriva agre
siunii americane în Vietnam se re
unesc diverse pături de diferite con
vingeri politice sau religioase.

O campanie națională în scopul 
„evitării unei noi escaladări în Viet-

*) Așa numește presa occidentală 
forțele patriotice sud-vietnameze.

nam*
Presse" — a fost lansată de un grup 
de preoți, care coordonează activi
tatea a 150 organizații locale din 43 
state. Liderul centralei sindicale 
A.F.L.-C.I.O., George Meany, a adre
sat președintelui S.U.A. o scrisoare 
prevenindu-l împotriva unei dimi
nuări a programelor sociale, ca o con
secință a cheltuielilor războiului din 
Vietnam. Cu prilejul unei întruniri la 
Berkeley (California), — arată ziarul 
„Le Monde” — 6 000 de oameni de 
știință se declarau profund neliniștiți 
de reducerea creditelor acordate cer
cetării și sănătății publice, ca urmare 
a sporirii fondurilor pentru scopuri 
militare. Nemulțumirea și 
populației de culoare și 
primă în marșuri pentru 
monstrații, neprezenfarea 
tare, ruperea ordinelor de 
etc.

Ecoul nefavorabil pe care-l sfîr- 
nește intervenția în sînul poporului 
răzbate din toate punctele cardinale 
ale S.U.A. spre capitală, ațungînd 
chiar sub cupola Capifoliului. Pe lîngă 
sentimentul de dezaprobare a războ
iului S.U.A. în Vietnam pe care-l con
sideră „murdar", poporul american 
înțelege din ce în ce mai bine — ori- 
cîf de roze ar fi informațiile oficiale 
— că aceste acțiuni nu pot să nu se 
repercuteze defavorabil pe planul e- 
conomiei țării și, implicit, al nive
lului său de trai. Cu toate că
în mesajul său, președintele în
cearcă să dea „asigurări" că um
flarea alocațiilor bugetare în scopuri 
militare extrem de mari față de anul 
trecut — și care ating cifra de 58,3 
miliarde de dolari — nu va afecta 
programul de dezvoltare internă al 
S.U.A., foarte mulți americani nu sînt 
dispuși a-l crede. „Acesta este, scria 
ziarul „Chicago Sun-Times", prețul pe 
care îl vom plăti pentru război... Cu 
un creion și o hîrfie se poate calcula 
cît de mult ar putea însemna aceste 
cifre 
școli, 
fiunl 
cărți 
chide ziarul; Va fi copleșită de vasti
tatea cifrelor". Președintele a averti
zat, în mesaj, că în cazul continuării 
ostilităților în Vietnam ar fi „necesare

îngrijorarea 
albe se ex- 

pace, de- 
la recru- 

chemare

pentru societatea noastră : cîte 
spitale, profesori, doctori și ac- 
contra sărăciei, cîte tablouri și 
scrise. Imaginația noastră, con-

unele sacrificii 
impozitelor. 
„Die Welt” 
rile pentru 
Johnson nu 
rarea impozitelor și inflația". Ce ar în
semna prelungirea războiului? Răspun
de la această întrebare ziarul newyor- 
kez „The New Republic": „Nimic alt
ceva decît pierderi grele, distrugeri 
masive provocate altor țări, un declin, 
considerabil al poziției americane în 
lume. Se risipesc miliarde de ore-mun- 
că americane și vietnameze, pentru a 
realiza cel mai mare eșec, spiritual al 
Occidentului". Ieșirea ? Se află — 
după- opinia aceluiași ziar — pe ca
lea „respectării drepturilor suverane 
ale unui popor nevinovat de vreo a- 
gresiune împofriva S.U.A. și hofărît 
să dobîndească independența și uni
tatea națională" ca și „recunoașterea 
acordurilor de la Geneva din 1954".

Din păcate,
lui adresată ______ ______
privind credite suplimentare de 12,3 
miliarde de dolari pentru finanțarea 
intervenției, precum și sublinierea din 
mesaj că „principiul nr. 1 ' al politicii 
externe americane îl constituie „for
ța", și că soldați! americani, al căror 
număr a trecut de 200 000, nu se vor 
retrage .din Vietnamul de sud neso
cotesc cererile fot mai insistente ale 
opiniei publice americane și interna
ționale de a se pune capăt agresiunii.

Tot mai des se vorbește despre o 
„criză de încredere" între opinia pu
blică și oficialități care țin poporul 
american departe de adevărul refe
ritor la războiul din Vietnam. Agresiu
nea a provocat, concomitent, o scă
dere a prestigiului S.U.A. pe plan 
mondial, fapf constatat la Casa Albă, 
atît cu ocazia respinaerii sprijinului 
cerut de Dean Rusk țărilor membre 
ale N.A.T.O., cît și cu prilejul recentei 
„ofensive diplomatice". „Nu există nici 
o îndoială — arată „New York He
rald Tribune" — că Administrația poa- 
fe avea neplăceri, și chiar neolăceri 
serioase, dacă oooorul capătă im
presia că oficialitățile se joacă cu 
adevărul în ce privește războiul din 
Vietnam".

Deplasările care au loc în ooinia 
publică americană și ecoul lor în Con
gres denotă că se înmulțește numă
rul acelora care văd ieșirea din im
pasul în care se află S.U.A. în Viet
nam nu în „escaladarea" interven
ției, ci în respectarea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, fără amestec străin, po
trivit intereselor și voinței sale.

Nicolae POPOVICI

pirea liderului opoziției mal 
rocane. Comunicatul dat publi
cității precizează că o comisie 
rogatorie a remis la 17 noiem
brie autorităților marocane o 
cerere ca generalul Oufkir și 
maiorul Dlimi să depună măr
turii asupra împrejurărilor dis
pariției lui Ben Barka. Această 
cerere a justiției franceze, se 
spune în comunicat, nu a gă
sit nici un ecou la Rabat.

Referindu-se la mandatul de 
arestare internațional, lansat 
împotriva ministrului de interne 
al Marocului, agenția France 
Presse scrie că prin această 
măsură „guvernul francez do
rește să meargă pînă la capăt 
pentru rezolvarea „cazului Ben 
Barka", în ciuda faptului că a- 
ceasta ar putea provoca o gra
vă criză între Franța și Ma
roc".

BERLIN 21
Agerpres, St. Deju, transmite : La 
21 ianuarie la Berlin a avut loc 
cea de-a 19-a sesiune a Camerei 
Populare a Republicii Democrate 
Germane. Sesiunea a aprobat le
gea cu privire la planul econo
miei naționale și legea cu privire 
la bugetul de stat al R.D.G. pe a- 
nul 1966;

Proiectul de lege cu privire la 
planul economiei naționale a fost 
prezentat de Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.. care a ară
tat că în 1966 venitul național va 
crește față de 1965 cu 4,2 miliarde 
mărci, producția industrială cu 
5 la sută, producția agricolă cu 3 
la sută, productivitatea muncii 
industrie și construcție cu 5 
sută.

Prin îndeplinirea planului 
1966, a spus Willi Stoph, va începe 
înfăptuirea treptată a celei de-a 
doua etape a noului sistem econo
mic. El a caracterizat îndeplinirea 
planului pe 1966 în toate ramurile 
economiei naționale drept sarcină 
politică și economică hotărîtoare.

Proiectul de lege cu privire la 
bugetul pe exercițiul financiar 
1966 a fost prezentat de Willy 
Rumpf, ministrul de finanțe.
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PRAGA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite : In ca
drul unei conferințe de presă, or
ganizată la clubul Uniunii ziariș
tilor din Praga, Santiago Carrillo, 
secretar general al P. C. din Spa
nia, a înfățișat unele aspecte ale 
situației din țara sa, ale luptei oa
menilor muncii conduși de partid 
împotriva dictaturii fasciste, pen
tru libertăți democratice, pentru o 
viată mai bună. El a arătat că drept 
urmare a luptei forțelor progresiste 
din Spania și a protestelor opiniei 
publice mondiale, teroarea fran- 
chistă a scăzut în intensitate, nu
mărul detinutilor politici s-a mic
șorat. Cu toate acestea, a spus vor
bitorul, în închisorile franchiste se 
află peste 300 deținuți politici și

se mai condamnă oameni pentru 
faptele săvîrșite în perioada războ
iului civil.

în încheiere, secretarul general 
al P. C. din Spania s-a referit la 
necesitatea unor alegeri. libere, de
mocratice, în care poporul să-șl 
spună singur cuvîntul în legătură 
cu regimul pe care îl dorește. Ale
gerile democratice și formarea unui 
regim parlamentar, chiar cu pre
țul unei monarhii trecătoare, a a- 
rătat Carrillo, este singura cale 
pe care poate merge Spania. în a- 
ceste alegeri, partidul comunist ar 
lupta pentru instaurarea unei de
mocrații, atît în domeniul politic, 
cît și în cel economic și ar colabora 
în acest scop și cu alte partide de
mocratice.

SPAAK: 0

EXISTENȚA

CRIZĂ CARE AFECTEAZĂ

PIEȚE! COMUNE
STRASBOURG I 

Joi, Parlamentul 
Strasbourg (organ 
C.E.E.) la care participă și cîțiva 
miniștri de externe ai tarilor mem
bre, a luat în discuție problema 
crizei comunității. Dacă în rapor
tul său primul ministru al Luxem
burgului, Werner, a încercat să 
voaleze într-o măsură oarecare e- 
fectele crizei C.E.E., numeroși vor
bitori au subliniat pericolul imi
nent care amenință organizația.

Ministrul de externe al Belgiei.

21 (Agerpres). — 
european de la 

i consultativ al

Spaak, s-a pronunțat „pentru gă
sirea unei soluții rapide crizei 
Pieței comune pentru a se pune 
capăt procesului de dezintegrare" 
și a arătat că actuala criză este cea 
mai gravă de la înființarea Pieței 
comune, în anul 1958. După păre
rea lui Spaak, „dacă această criză 
va persista încă vreo cîteva săptă- 
mîni sau luni, procesul dezintegră
rii care, a început din luna iulie 
anul trecut va afecta în mod grav 
existența comunității".

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— Agenția TASS transmite că 
la 21 ianuarie, N. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și E. Shiina, ministrul 
de externe al Japoniei, au sem
nat un acord comercial pe cinci 
ani (1966—1970), care prevede că 
volumul schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări va atinge 
2 miliarde 250 milioane dolari. 
Patolicev și Shiina au făcut, de 
asemenea, un schimb de docu
mente referitor la comerțul ri
veran între cele două țări. Vo
lumul acestui comerț va fi egal 
cu 5 milioane dolari în anul 
1966, iar în 1970 el va atinge 10 
milioane dolari din fiecare 
parte.

în aceeași zi, E. Loghinov, 
ministrul aviației civile al 
U.R.S.S., și ministrul de exter
ne al Japoniei au semnat acor
dul referitor la comunicații ae
riene directe Moscova — Tokio.

BANGUI. Avionul care trans
porta pe ministrul de interne 

al Republicii Africa Centrală, Jean 
Arthur Bandio, spre capitala Came
runului, Yaounde, s-a prăbușit. Ban
dio era purtătorul unor mesaje per
sonale adresate de colonelul Bo- 
kassa, șeful statului, președinților 
Camerunului, 
(Brazzaville), 
(Leopoldville).
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Republicii Congo 
Gabonului și Congo

MOSCOVA. Dmitri Poleanskî, 
prim-vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit la 21 ianuarie pe Nicolae 
Guină, ambasadorul României, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din U.R.S.S. A avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

EH BUDAPESTA, ta invitația C.C.
al P.M.S.U., între 10 și 20 ia

nuarie o delegație a Partidului So
cialist Italian, compusă din Fran
cesco de Martino, secretar al 
partidului, și senatorul Paolo 
Vittorelli, a vizitat R. P. Ungară. 
Delegația a avut convorbiri cu 
Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și alti conducători de 
partid și de stat. In timpul discu
țiilor, reprezentanții celor două 
partide au avut un schimb de pă
reri în problemele care interesează 
cele două partide, precum și cu 
privire la problemele situației in
ternaționale actuale.

ras PRAGA. Au luat sfîrșit convor
birile dintre delegațiile P. G, 

din Cehoslovacia, în frunte cu 
', șl P. C. din Spania, 
cu Dolores Ibarruri. 

gentia C.T.K. anunță că după 
convorbirilor a fost 
i un comunicat comun.

A. 
în 
A- 
în- 
dat

BELGRAD. Agenția Taniuq 
anunță că guvernele R. S. F. 

Iugoslavia și S.U.A. au făcut un 
schimb de note privind amenda
mentul la acordul încheiat de cele 
două guverne la 22 noiembrie 
1965. Potrivit amendamentului, 
cantitatea de grîu pe care S.U.A. o 
vinde către R. S. F. Iugoslavia 
sporește Ia 1 350 000 tone. Amen
damentul nu modifică condițiile 
în care sînt acordate creditele și 
alte condiții financiare stabilite în 
acordul din noiembrie. Plata se 
va face în dolari.
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