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întrecerea CUM FUNCȚIONEAZĂ
socialistă ANGRENAJUL
Uzinele „Oțelul roșu

tablă laml-

proflle u-

bandă la- 
rece ;

PORTULUI CONSTANTA1966

a situat, anul trecut, In-

a fost mult sub cel pla-

Foto : M. Andreescu

unic 
toate

do- 
con-

O oră de fizică Ia claia a Xi-a 
de la liceul „Nicolae Bălceicu" 

din Capitală

® Ritmul circulației feroviare și maladia locațiilor • Forța 
de muncă și jocul hazardului ©„Odihna" instalațiilor în 1965 
a costat 17 milioane lei «Drama mutismului mărfurilor uitate

Colectivul Uzinelor „Oțelul 
roșu’ se angajează să depă
șească sarcinile de plan cu î

— 5 000 000 lei la pro
ducția globală ;

— 5 000 000 lei la pro
ducția marfă vînduffi 
și încasată ;

— 1 700 fone oțel Mar
tin ;

— 3 000 tone platină 
laminată ;

— 600 tone 
nată ;

— 670 fone
șoare ;

—■100 fone 
minată la

— 0,6 la sută la produc
tivitatea muncii;

— 500 000 lei bene
ficii ;

— 500 000 lei economii 
la prețul de cosf.

Din care pînă la 8 Mai :
— 2 000 000 lei la pro

ducția globală ;
— 2 000 000 lei la pro

ducția marfă ;
— 500 tone oțel Mar

fin ;
— 2 000 fone platină 

laminată ;
— 200 tone tablă lami

nată ;
— 200 tone profile u- 

șoare;
— 20 tone bandă lami

nată la rece;
— creșterea productivi

tății muncii cu 0,6 la 
sută ;

— 200 000 lei bene
ficii ;

— 200 000 lei economii 
la prețul de cost.

Colectivul uzinei a hotărît :
— să sporească ponde

rea oțelurilor calma
te cu 6 la sufă față 
de realizările anului 
1965 ;

— să reducă cu 1 la 
sufă procentul de 
rebuturi față de nor
ma admisă ;

— să crească ponderea 
produselor de call- 
latea I:

— la tablă zlncafă 
la sufă ;

— la tablă neagră 87 la 
sufă ;

— la cilindri din fonfi 
finisori In proporție 
de 75 la sufă.

întreprinderea 
de foraj Craiova

Colectivul întreprinderii 
foraj Craiova s-a angajat :

— să depășească viteza 
de foraj cu 3 la sută;

— să sporească pro
ductivitatea muncii 
cu 1 la sută ;

— să reducă timpul ne
productiv cu cel pu
țin 15 la sufă față de 
realizările anului tre
cut ;

— să realizeze 600 000 
lei economii la pre
țul de cost.

Pînă la 8 Mai să realizeze e- 
conomll la prețul de cosf In va
loare de 150 000 lei.

® Reacțiile indivi
dualismului9

® AL. ODOBESCU 
OPERE I

(pag. a Il-a)

(pag. a IH-a)

Portul Constanța a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare. Comparativ cu 1960, volumul transporturilor maritime a fost anul trecut de 7,8 ori mai mare. Dotarea cu utilaje moderne, construirea de depozite, platforme și alte obiective au permis sporirea traficului de mărfuri, creșterea gradului de mecanizare în manipularea lor, ușurîndu-se pe această cale munca lucrătorilor din port.Pe raza portului Constanța activează nu mai puțin de 28 de întreprinderi, agenții și servicii, a- parținînd de 13 ministere și organe economice centrale. în aceste condiții este evidentă necesitatea co
laborării strinse între toate unită
țile, a conjugării eforturilor lor 
pentru ca angrenajul activității 
complexe a portului să funcționeze 
cit mai bine.Iată-ne la „Romtrans", principala agenție de export. Aici ne interesăm cum se face aprovizionarea portului cu mărfuri.

— Nu prea bine — ne-a spus tov. VIRGIL CĂTUNEANU, șeful agenției. Vagoanele cu mărfuri ex
pediate de dif erite întreprinderi din 
țară nu sosesc ritmic. Nu de pu
ține ori ne pomenim în port cu 
sute de vagoane încărcate cu măr
furi, pentru ca alteori să le aștep
tăm zile în șir. Consider că 
totul pornește de la proasta gos
podărire* a parcului de vagoa
ne de către organele C. F. R., 
de Ia slaba colaborare dintre Mi
nisterul Comerțului Exterior și mi
nisterele ce au în subordine între
prinderile furnizoare. Este timpul 
ca comisia centrală de coordonare 
a activității portuare (care se află 
la București l ? — n.n.) să intervi
nă pentru a determina înlăturarea 
acestor neajunsuri.

Am căutat să cunoaștem și punctul de vedere al conducerii stației C.F.R. care deservește portul.
— Este adevărat că, deseori, so

sirea vagoanelor cu mărfuri nu 
coincide cu intrarea în port a na
velor — a precizat tov. ing. TRA
IAN NEGOIȚĂ, șeful stației. Acest 
lucru ne dă și nouă multă bătaie 
de cap. Se blochează spațiile de 
depozitare, vagoanele stau încăr
cate zile în șir, neavînd loc unde

să fie descărcate mărfurile. Con
secințele : cresc locațiile, se imo
bilizează un mare număr de va
goane care ar putea Ii utilizate 
pentru acoperirea altor nevoi de 
transport.— Ce locații s-au plătit anul trecut pentru imobilizări de vagoane ?

— Peste 10 milioane de lei.în acest an, 50 de vagoane cu uree și alte 30 de vagoane cu cherestea au așteptat mai mult de zece zile să fie descărcate. Incercînd să a- flăm care sînt cauzele acestor grave deficiențe, tov. ing. NICOLAE SĂILĂ, șeful secției manipulări mărfuri, ne-a răspuns cu seninătate : „A fost o scăpare a noas
tră. N-am avut tractoare și re
morci suficiente pentru trans
port". (Vom reveni asupra acestei justificări).Să vedem cum se execută operațiile de încărcare și descărcare a navelor. Anul trecut, 220 de vase au depășit timpul de staționare. Cauzele sînt diferite. Merită să relatăm, în acest sens, ce ne-a spus tov. ION TUDOSE, șeful unei echipe de docheri’:

— Munca echipelor de docheri 
nu e bine organizată. De multe ori 
se face risipă de brațe de muncă 
și alteori ele lipsesc. Datorită 
proastei circulații a vagoanelor aș
teptăm uneori ore întregi pînă 
putem începe lucrul. Noi, 
cherii, lucrăm în acord, iar 
ducătorii de utilaje în regie. Ei în
cep lucrul mai tîrziu și-l termină 
înainte de program. Nu sînt cointe
resați să colaboreze cu echipele de 
docheri. Sînt dese cazurile cînd în
tr-un schimb lucrăm doar cite 5—6 
ore.La cele relatate, adăugăm că nici unul dintre cei 63 de ingineri nu lucrează în schimburile doi și trei, iar din 126 de tehnicieni, doar 28 sînt repartizați în ture de noapte.Ne-am interesat cu ce indici sînt folosite utilajele de transport și ridicat aflate în dotarea portului. Cîteva cifre sînt concludente: 
coeficientul de utilizare a parcului 
de utila] s-i 
tre 42 și 65 la sută, iar randamen
tul realizat 
nlflcaL

O analiză mai aprofundată arată că în port nu se manifestă grijă 
gospodărească pentru folosirea 
rațională a utilajelor șl executarea 
la timp a reparațiilor preventive. Aceasta a provocat anul trecut circa 200 de defecțiuni tehnice accidentale. 12 autostivuitoare stau nefolosite din 1964, iar alte 18 din 1963. Un calcul estimativ al fondului 
de timp pierdut anul trecut din 
cauza gravelor neglijențe In folo-

Quid leges sine mo- ribus ? Sau ce sînt legile fără moravuri? întrebarea și-o puneau strămoșii noștri romani cu două mii de ani înainte. Putem să ne-o punem și noi.Plec de la ideea că legile noastre sînt cele mai umane. Ele au lichidat posibilitatea ca un particular, înteme- indu-se pe averea lui personală, să țină sub dependență, să exploateze pe un altul; ca un om fără bogăție să fie redus la indigență și la incultură ; ca o femele să-și vadă barată calea spre vreo profesie sau funcțiune ; ca vreun cetățean să fie respins de colectivitate, neintegrat în ea. Legile au dat armătura juridică și socială a orînduirii noastre, i-au asigurat instituțiile prin care să poată funcționa și iniluența asupra cetățeanului, au creat premisele u- nor raporturi mai juste între oameni, ple- cînd de la principiul sacru al solidarității tuturor în opera comună a construcției socialismului. Legile au dat 
cadrul mare al desfășurării activității noastre.Dar legea nu e de- cît cadrul. Ea demarcă zona în care activitatea umană e licită, stabilește în mare cum trebuie să funcționăm spre profitul maxim al întregului din care facem parte și implicit al fiecăruia dintre noi. Legea ne oprește să fim inumani, nedrepți, antisociali. Ea ne invită prin posibilitățile pe care Ie creează sa sporim în bunăstare și cultură. Ea a lichidat, o da
tă pentru totdeauna, cea mai mare dintre imoralități: imoralita-

Paul EVERAC

tea istorică de a fi unii apți pentru fericire și alții nu. Ea a combătut și a zdrobit demoralizarea care iz- x ora din inegalitatea socială. Dar ea nu ține loc de morală.Legea are o anumită rigoare, ea spune 
ce este și ce trebuie să fie. Dar înlăuntrul suprafeței demarcate există un cum, o anumită calitate a raporturilor omenești care alcătuiesc structura morală a societății. Ea cuprinde întîl niște note fundamentale care sînt ale poporului și vin dimpreună cu el de la o- bîrșie. Echitatea, o- menia, ospitalitatea, bunăvoința, demnitatea sînt însușiri pe care poporul nostru le pune din plin în valoare. O sumă de note sînt impuse de imperativele vremii în care trăiește, de idealurile pentru care luptă. E- xistă de asemenea si aspecte de morală influențate de modă, de literatură, de artă. După cum există, hotărîtor, o incidență morală a contactului de fiecare zi al o- mului cu oameni mai morali sau mai puțin morali.Morala, cînd se scrie devine normă, fiică a legii. Cînd se scrie însemnează că a apărut nevoia de reglementare, că într-un oarecare sector raportul dintre oameni trebuie cristalizat. Cînd morala devine normă scrisă i se asigură o mal mare claritate și pertinență. Cenzura opiniei publice, a bunelor moravuri, a con-

științel cetățenești constituie însă o legitate morală nescrisă, tot atît de eficace u- neori ca și legea însăși.Reeducarea prin pedeapsă a necinstitului se face cu alto efecte cînd ecoul faptei sale în opinia publică îi demonstrează, teribil> de concret, că nu e ca ceilalți, că a greșit față de ceilalți. Pedeapsa e o măsură extremă. Calitatea unei societăți o măsoară însă, dincolo de proporționarea judicioasă a pedepsei, gradul în care infractorul la lege se simte respins moralmente de opinia publică. Dacă această cenzură morală ar funcționa rău, infractorul ar privi condamnarea sa ca pe o întîmplare nefericită, nenorocoasă, și a- tît.Morala nu este, după părerea mea, numai a nu face rău, ci 
a face bine. Un ins care respectă pur și simplu legea nu și-a asigurat numai prin asta o înaltă valoare morală. Un medic disciplinat, dar fără caritate rămîne un medic. Dar caritatea, solidaritatea umană îl întregesc, îl fac altceva sub raport moral. Un profesor poate să fie exemplar prin rigoare, fără să trezească în copii avîntul țial pentru cînd trezește menea apetit operă morală. Un inginer poate să asigure unui mecanism sau proces cea mai mare eficacitate sau economicitate și atunci colectivitatea e satisfăcută, îl răsplătește cu

cu opinia publică
• Nigeria in căutarea

drumului ( comentariu)

Declarația 
lui R. Prebish 
la sesiunea Consiliului
O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare

© VIETNAMUL DE SUD

- Baza americana 
de la Da Nang 
din nou atacată 
de forțele patriotice

© geneva comitetul

substan- cultură ; un ase- el face
© CORESPONDENȚE DIN}
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• Un nou dispecer ener 
getic național e Tele 
comanda și mașinile e 
lectronice de calcul

Energia electrică are marele ne
ajuns de a nu putea fi depozitată ; 
în fiecare clipă, producția trebuie 
să fie egală cu consumul. Pentru 
a menține acest echilibru este ne
cesară activitatea unui dispecer al 
sistemului energetic național, care 
conduce mai bine de 95 la sută din 
capacitățile existente. Firește, el 
are și alte sarcini : coordonează în
treruperile necesare pentru între
ținerea utilajului energetic, ia mă
suri de preîntîmpinare a avariilor 
sau de înlăturare a defecțiunilor 
cauzate de calamități naturale, co
ordonează schimburile de energie 
electrică cu sistemele energetice 
ale țărilor cu care avem relații în 
acest domeniu. Omul din fața ze
cilor de aparate, „dispecerul’ de 
schimb, dirijorul kilovaților, asigură 
prin colectivele dispersate în in
stalațiile energetice din întreaga 
țară satisfacerea în fiecare moment 
a cerințelor tuturor consumatorilor.

Apariția dispecerului național cu 
10 ani tn urmă este legată de 
crearea sistemului energetic 
al țării, care cuprinde astăzi

Al. PLAIEȘUfirele produse la Săvlnești, 
muncitoarea Vaslllca Ene de la „Tf- 
năra Gardă" din Capitală confec
ționează un nou model de tricotaje

(Continuare in pag. a n-a)

Cairo

(Continuare In pag. a
(Continuare 
in pag. a IlI-a)

Vasile MIHAI coresp. „Scînteii"
Pekin

Setea
oamenilor

păruitului

a ambasadorului Marii Britanii

ce se

Promisiunile și surprizele (plăcute și neplăcute)
ale comerțului și industriei ușoare pentru viitorul sezon

Maria BABOIAN
l

(Continuare în pag. a IV-aJ

Joi, 27 ianuarie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit în audiență pe DL Leslie Charles Glass, ambasador extraordinar și plenipo-
12 ca-
50 m

(Continuare 
In pag. a III-a)

lor puf cu apă disti- 
povestesc întîmplări 

triste despre setea tre-

vă puteți închipui ce 
pentru noi. 1 500 de 

setei, 
comu-

și a

ANTICIPAȚII DE PRIMAVARA
în curînd cumpărătorii vor bate la ușa magazinelor : ce ne-a adus sezonul de primăvară, cu ce se prezintă comerțul, industria noastră ușoară ?Linia modernă a îm- brăcăminții noului sezon se materializează zilnic în mii și mii de obiecte. Le-am văzut în mașinile meșterilor din fabrică, în vastele săli ale depozitelor sau abia sub forma modelului ce urmează să intre în lucru. Din colaborarea creatorilor cu industria au rezultat multe lucruri frumoase, capabile să satisfacă variate gusturi și cerințe.Să vorbim, așadar, despre noutăți. Pe primul plan stau pardesiele. Ni le prezintă tovarășa VICTORIA TRANDAFIR, șefa serviciului confecțiilor pentru femei din Mi

nisterul Comerțului In-

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
tențiar al Marii Britanii la București, la cererea sa.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.

SCRISOARE
DIN ATENA

terior: „Produsele aces
tui an se deosebesc nu nu
mai prin croială ci mai a- 
les prin materialele din 
care sînt confecționate. Iși 
impun prezența : jerseul 
pe burete, nino-flex-ul, o 
țesătură impermeabilă, 
montată de asemenea pe 
burete, stofele fantezi — 
toate într-o mare diversi
tate de culori. Hainele sînt 
elegante, îngrijit finisate, 
iar calitatea accesoriilor 
în vădit progres".în sălile mai-elui depozit de mărfuri din Militari e încă foarte frig. în rafturi și pe suporturi a sosit însă primăvara. Deocamdată, firește, cu pași timizi.Curiozitatea ne împinge spre niște cutii lungi, cu „vizor" (păcat că prea puține confecții sosesc astfel ambalate I). Sînt fustele de tergal: albe — 
plisate ti neplisate —

ne spune to- TESICI, 
fost pre- 

sînt în lu
de aseme- 
Țesăturile

sau colorate. Și se vor a- dăuga numeroase modele lucrate din stofă. Unele — pe care le-am și văzut la „Arta Modei" — ni se par deosebit de reușite.
„«Lovitura» sezonului 

nădăjduim s-o dea rochi
ile ușoare, din materiale 
subțirivarășa MARIA merceolog. Au 
gătite sau încă 
cru multe mii 
nea confecții. 
„Bumbacului" - Timișoara 
și ale altor fabrici parti
cipă cu succes, alături de 
o seamă de materiale a- 
duse din alte țări, la reu
șita acestei competiții. 
Desenele cele mai fante
ziste — în dungi, figuri 
geometrice sau flori și în 
cele mai felurite combi
nații de culori — sînt 
transpuse într-un mare 
număr de modele. Ele vor 
da. cumpărătoarelor satis-

facția de a-și putea pro
cura o rochie pe care nu 
o vor întîlni la tot pasul. 
Unele au fost de altfel 
contractate in exclusivita
te de către marile maga
zine. In general, nu vom 
pune pe piață desene cu
noscute din anii trecuți". Este o realizare, mai ales 
dacă te gîndești că numai 
în depozitele Capitalei vor 
intra circa 100 000 de ro
chii și 50 000 de bluze. O 
precizare: varietatea se 
va oglindi și în gama mai 
largă de prețuri.Una din trăsăturile caracteristice ale confecțiilor moderne de damă este trecerea de la stilul sportiv, mai dur, la un stil mai

Fostu! rival al Atenei, Eghina, 
ne-a primit prietenos cu soare și 
cer albastru. De aici luăm auto
buzul spre comuna Perdika. Pa 
mal, pescarii își repară plasele 
rupte de rechini. Case mici, al
be, se înghesuie unele în al
tele de-a lungul unor străzi 
înguste pe care aufobuzul se lă
țește din trotuar în trotuar. A- 
poi sfînci, piatră, pămînt argilos 
și peisaje lunare, fără pic da 
verdeață. Aci, pe o limbă ascu
țită de sfîncă ce înjunghie ma
rea, în a'propiere de stalul am
fiteatrului de cuburi albe, co
coțate pe deal, în care trăiesc 
circa 1 500 de oameni, se află 
una din invențiile secolului XX : 
stația solară de distilare a apei 
de mare. Un teren de 40 pe 50 
m înconjurat de un gard înalt 
de sîrmă și acoperit cu fîșîi de 
material plastic, este tot 
vede la suprafață.

Stația este formată din 
nale de beton, lungi de
și late de 3 m. Interiorul lor este 
căptușit cu plastic negru, pen
tru a evita scurgerea căldurii în 
pămînt. Apa de mare este fra- 
să de cu seară în canale. Absor
bită de o instalație specială, căl
dura razelor solare este transmi
să apei, pînă cînd temperatura 
ei se ridică la 70—80 grade Cel
sius. Aburii formați se transfor
mă în picături care ajung în re
zervorul de distribuție. în ca
nale rămîne o saramură foarte 
concentrată, care seara este a- 
runcată în mare, cînd se pom
pează apa curată pentru a doua 
zi.

Fiecare seară este un prilej 
de bucurie pentru locuitorii sa
tului, cînd se adună în șir lîngă 
modernul 
lată și-și 
vesele și 
cuiului.

— Nu 
era vara 
oameni răbdam chinurile 
ne spunea oreședintele 
nei la inaugurarea recentă a sta
ției de distilare a apei de mare. 
Acum avem asigurate 450 000 
de bidoane pe an, cu o chel
tuială de numai 5—6 drahme zil
nic.

Grecia, cu cele 330 de zile 
însorite pe an. va ocupa un loc 
privilegiat în lumea de mîine,

C. ALEXANDROAIE
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TELEVIZIUNE

comuna Aurelcu de IX-a
profoso- Daniela Emilian, deoare-
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• VIZITA — cinemascop : Patria (completare Unirea) — 9,45»
16,30; 19; 21,15, București — 9.15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Republica —

CUM E VREMEA

9 19,00 — Jurnalul televiziunii (1) ® 19,15 — Emisiune pentru tineretul șco
lar : In vizită la Muzeul Teatrului Național din București. Pentru cei mici, 
filmul de desene animate : „Școala pisoilor" 9 20,00 — Săptămînă 9 21,00— 
Avanpremieră O 21,15 — Teleglob © 21,35 — Film : ÎMI PLACE
• 23,05 — Jurnalul televiziunii (II), Buletinul meteorologic.

MITICĂ BLAJINU — 20.
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘA

,,Barbu Delavrancea" : SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20. 
Mic ; AMOOOR — 17.
evreiesc de stat : CROITORUL FERMECAT — 20.
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODILUL

• 9’

AL. ODOBESCU
OPERE I

După primul volum al Operelor lui Vasile Aleosandri, inaugurarea, la scurtă vreme, a seriei de Opere din Alexandru Odobescu, prin a- parițla tntîiulul tom, la Editura A- cademiei, reprezintă un eveniment cultural de o importanță ce se cere subliniată.Alexandru Odobescu a fost o personalitate strălucită șl multilaterală a literelor românești preajma Unirii Principatelor. Scriitor înzestrat, în opera căruia s-au îmbinat în mod fericit inspirația cu informația culturală șl cu rafinamentul gîndlrii, dragostea pentru trecutul țării șl înalta prețuire a folclorului, om de știință atît de prețuit, patriot înflăcărat, militant pentru unitatea națională (activitatea de publicist, și mai ales de conducător 
al Revistei române, recunoscută drept continuatoare 
Daciei literaro este cu totul edificatoare) el ne oferă înalta pildă a unul artist-cetățean.Acest prim volum din Operele sale concepute în zece volume, cuprinde scrierile dintre anii 1848—1860, reprezentînd deci epoca de tinerețe, de formare a personalității cărturarului și artistului. Valoarea lor este, firesc, inegală (a- lături de scrieri care fac parte de multă vreme din patrimoniul clasic al literaturii noastre, cum sînt

Răspund instituțiile vizate

traducerea 
Congresului 
dezvoltarea 
importanta dis- 
al energici e-

rale, destul de accesibile, 
pe care elevii trebuie să 
le cunoască. Se conside
ră, poate, că s-a dat prea 
mare extindere acestui 
capitol. Profesorii au 
însă libertatea de a con
centra predarea teoriei

regiunile șl centralele mari 
conectate prin linii de înaltă 
foarte înaltă tensiune.

Treptat, odată cu 
vlafS a directivelor 
IX-lea cu privire la 
nergeticii, crește și 
pecerulul national
lectrice. Pentru a face fa(ă nevoilor 
sale sporite, în centrul Bucureștiului, 
în imediata vecinătate a vechiului 
sediu, a început consfrucfia noii clă
diri care va adăposti dispecerul e- 
nergefic national. Aici vor fi mon
tata aparate de măsură, control și 
comandă de un înalt nivel tehnic. 
O refea telefonică de înaltă frec
ventă, ufilizînd în bună parte chiar 
liniile pe care se transportă ener
gia electrică, instalații perfecționate 
de telemăsură, felemecanică și tele- 
semnalizare vor sta la dispoziția 
dispecerilor de schimb.

Pentru calcularea rapidă a va
riantelor optime de exploatare a 
centralelor și în vederea alimen
tării în bune condiții a consuma
torilor va fi creat aici un centru 
propriu, dotat cu o mașină electro
nică da calcul. O instalafie auto
mată va asigura reglajul frecventei 
și al puterii debitate în sistemul 
energetic. Noul dispecer urmează 
să intre în funcțiune în anul 1967. 
Instalațiile sale sînt astfel conce
pute încît să poată fi extinse șl 
completate corespunzător ritmului 
accelerat de dezvoltare a energe
ticii din tara noastră.

în „Scînteia" nr. 6 806 a apărut, cu titlul „Cum învață cei care au trecut de vîrsta școlii ?“, o anchetă în legătură cu desfășurarea învățămîntului seral și fără frecvență de cultură generală. Analizînd unele observații și propuneri pentru mai buna organizare a acestor forme de studiu, făcute de participanții la ancheta amintită, Ministerul învățămîrituluî a _____r_ __________________ _adoptat o serie de măsuri aceeași structură ca și pe care le comunică în- anul școlar de la invăță- tr-o scrisoare de răspmis mîntul de zi. trimisă ziarului. Spicuim :
„La stabilirea sesiuni

lor de examene din învă
țămîntul seral și fără 
frecvență de cultură ge
nerală — se arată între altele — s-a avut în ve
dere ca acestea 
desfășoare 
în timpul 
levilor de 
zi, pentru 
sigura, în 
sonalul didactic și spațiul 
necesar. Sesiunea I s-a 
fixat între 4—13 ianua
rie, corespunzînd cu va
canța de iarnă. (Din păcate, această sesiune a depășit cu o săptămînă perioada vacanței și a provocat unele perturbări în procesul de învățămînt — n.r.). Sesiunea a 
Il-a se va ține între 29

mal — 16 iunie pentru 
clasele V—X și 25 mai — 
14 iunie pentru clasa a 
Xl-a; pînă. la 29 mai, 
după cum se știe, se în
cheie cursurile de zi la 
clasele I—IV, la clasele 
VIII și XI. In proiectul 
de regulament, elaborat 
ca urmare a Hotărîrii nr. 
902/1965 a
de Miniștri, se prevede 
ca în viitor anul școlar 
în învățămîntul seral de 
cultură generală să aibă

să se 
pe cît posibil 

vacanțelor e- 
la cursul de 
a se putea a- 
acest fel, per-

Problema îmbunătăți
rii. planului de învățămînt 
actual pentru învățămîn
tul seral a fost de aseme
nea în atenția ministeru
lui. în prezent, se lucrea
ză la un proiect de plan 
de învățămînt avînd ca 
bază planul liceului de 
12 ani; acest plan preve
de și bifurcarea studiilor 
în două secții: reală și 
umanistă, așa cum au 
propus numeroși profe
sori".La observația că programa de matematică pentru clasa a IX-a e supraîncărcată, în răspunsul ministerului se arată : 
„Noțiunile de teoria mul
țimilor și funcții, intro
duse la această clasă, 
sînt noțiuni foarte gene-

0 Teatrul de Operă și Balet : BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : REGELE MOARE -» 
19,30, (sala Studio) : MOARTEA UNUI ARTIST — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) I 
SFÎNTUL I
9 Teatrul
— 20.
9 Teatrul
9 Teatrul
© Teatrul

QQ trU 1 UX1VAU1ÂC.M _ , — — ~ .—, -.  —. - — r —
— 11, (sala din str. Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA —11; 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20, (sala Sporturilor Floreasca) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.
9 Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINĂ — 20.

Mlhnect Vodă cel Râu și Doamna 
Chiajna, întîlnim o încercare dramatică despre Mihai Viteazul, precum și unele poezii de tinerețe) dar semnificația de ansamblu este deosebită prin ceea ce caracterizează pe Odobescu, și anume spiritul său enciclopedic. Studii sau însemnări ca : Viitorul artelor în Româ
nia, Notele luate in Galeria de pic
tură din Dresda, Satira latină demonstrează, pentru un tî- năr în jurul vîrstei de 20 de ani, cunoștințe întinse și aprofundate, spirit de sinteză și capacitate analitică, ele anti- cipînd lucrări de matu

ritate ca Pseudokineghe- 
tlcos. Istoria arheologie! 
sau Tezaurul de la Pie
troasa. Atrage atenția, în același timp, preocuparea tînărului intelectual pentru problemele sociale — în acest sens influența lui Bălcescu, din grupul căruia Odobescu făcea parte, ca tînăr student la Paris, fiind decisivă. Articolul intitulat Mun

citorul român, scris la Paris în 1851, e conceput cu pasiune nobilă față de soarta plugarului obidit, într-o tonalitate avîntată, expresie a dragostei profunde pentru țară, a încrederii în geniul poporului nostru.Reține atenția și eseul intitulat 
Idei asupra progresului societății, care ne relevă o concepție e- voluată, o încredere în rațiunea u- mană și în progresul social.Nebănuite valențe intelectuale relevă Catalogul cărților din biblioteca personală a lui Odobescu, a- părut pentru întîia dată, în această formă, în ediția de față. Cele peste o mie de titluri, între care unele sînt în mai multe tomuri, scrise în limbile latină, franceză, engleză, germană, italiană și spaniolă, sînt opere fundamentale ale aulturii universale, și ele atestă nu numai pasiunea de bibliofil a lui Odobescu, ci, în primul rînd, orizontul său de preocupări.Ediția de față își sporește valoarea prin îngrijirea competentă și prin aparatul critic riguros, bogat și substanțial, fără de care nu se poate concepe o ediție într-ade- văr științifică. :Lucrările lui Odobescu, mal ales cele de început, au apărut într-o perioadă de instabilitate filologică, edițiile folosite conțineau inconsecvențe și inadvertențe grafice, erori de tipar, scăpări. De aceea editorul (G. Pienescu) a recurs la principiul transcrierii prin Interpretare 
fonetică, stabilind cîteva norme pe baza confruntării manuscriselor cu edițiile îngrijite de autor, reușind să se apropie cît mai mult de textul real. Astfel, contribuția lui Odobescu la dezvoltarea limbii române, (emanciparea de sub tutela e- timologistă și eliadistă, formarea unui stil de aleasă ținută intelectuală, mergînd pînă Ia expresia ra- • finată, îmbogățirea valorilor expresive prin asimilarea creatoare a graiului popular) este pusă în lumină cu și mai multă pregnanță. Extrem de utile se dovedesc notele alcătuite de T Vianu și Virgil Cândea, Ele reprezintă de fapt succinte studii în care ni se înfățișează istoria fiecărei scrieri, ecoul ei în epocă, difuzarea sa ; se stabilesc savante și utile filiații isto- rico-literare, într-un context foarte larg, sînt sugerate asociații, se formulează aprecieri judicioase a- supra valorii fiecărui text.Valorificarea științifică a moștenirii noastre culturale, editarea valorilor majore ale tezaurului spiritual al înaintașilor trebuie să constituie o preocupare fundamentală, o îndatorire patriotică a tuturor specialiștilor. De aceea este de așteptat, și de dorit, ca Editura A- cademlei să urgenteze apariția volumelor următoare ale seriilor începute din Operele unor clasici șl să angajeze noi ediții, atît de necesare cercetării literare, cît și publicului larg de cititori.

în cite ore cred necesar, 
rezervînd restul orelor 
pentru exerciții și pro
bleme. In noul plan de 
învățămînt al liceului de 
12 ani, geometria anali
tică se va preda numai 
într-un singur an".

Sub acest titlu, în „Scînteia" nr. 6 807, a a- părut un articol în care erau semnalate abateri de la conduita profesorală ale unor cadre didactice, constatate prilejul concursului admitere în clasa a la liceul din Videle.Apreciind gravitatea faptelor, Comitetul executiv al Sfatului popular regional București și Ministerul învățămîntului au sancționat pe cei vinovați și au luat o serie de măsuri, pe care ni le comunică într-o scrisoare. Astfel, au fost desti- tuiți din funcție și sancționați cu „mustrare scrisă cu avertisment" • Năs- tase Constantin, care în momentul comiterii aha- terilor era vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular raional Videle, Olteanu Va- sile, directorul Școlii generale din comuna Carto jani-Videle, Ion Negri- lă, directorul Școlii generale nr. 5 din Alexandria, Marin Trandafires-

cu, director adjunct Liceul din Videle, Aurel Stoica, directorul Școlii generale din Purani-Videle,Martin, fost' inspector al secției învățămînt a Sfatului popular raional Videle. Cu „mustrare" au fost sancționați Ion Bo- tan, secretarul Comitetului executiv al Sfatului popular raional Videle, precum și rii examinatori Măglașu, Puiu Teonia Bicescu, ce au dat dovadă de insuficientă cambativitate față de intervențiile făcute pentru admiterea în liceu a unor elevi slab pregătiți.Secția de învățămînt a Sfatului popular al regiunii București — se arată în răspuns — a hotărît să comunice măsurile adoptate consiliilor pedagogice din toate școlile generale, liceele, școlile profesionale și tehnice din regiunea București.

______________________________  ___________  ..... 9,30; 13; 
16,45; 20,15, Capitol — 9; 12,45; 16,30; 20,15, Melodia — 9,30; 13; 16,45; 20,15. 
O ȘAH LA REGE : Luceafărul (completare Gara) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.
O BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 10; 12; 14.
« ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Victoria (completare Elementele pe 
care le zidim In casele noastre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Bucegi
(completare Cumpărătura) — 10; 12,30; 15,30: 18; 20,30, Arta — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
O TRAGEȚI ÎN STANISLAS I Grivița (completare Porțile de Fier) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Aurora — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Volga — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
e OLD SHATTERHAND — cinemascop : Festival — 10,15; 13; 15,45; 18,30;
21.15, Feroviar — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15, Excelsior — 9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,15, Modern — 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20,15 (la toate completarea 
Unirea).
® OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele serii) : Central — 9,45; 13; 
16,15; 18,45.
• DINCOLO DE BARIERĂ : Lumina — 10; 12; 14; 16; 18,15-, 20,30 (comple
tare Sport nr. 6/1965), Ferentari (completare Marinarii sovietici în Dane
marca) — 16; 18,15; 20,30.
• HATARI (ambele serii) : Union — 10; 16; 19,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
9 FATA LUI BUBE: Doina — 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30, Cotroceni —
14,15; 16,30; 18,45; 21.
® O VÎNĂTOARE NEOBIȘNUITA — CRONICĂ LA UN MIRACOL — AJU
TOR, MĂ ÎNEC — ARHITECȚI, CONSTRUCTORI, ȚESĂTORI — SUFERIN
ȚELE LUI SEMIONOV — PUPĂZA DIN TEI : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
® CARTOUCHE — cinemascop : înfrățirea între popoare — 10; 15,45; 18;
20.15.
9 FEMEIA ÎN HALAT : Giulești (completare lnttlnire cu frumosul) — 10,30; 
16; 18,15; 20,30, Flamura (completare Două creioane) — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30.
9 COLINA : Lira — 15,30; 18; 20,30.
9 SAȘA : Dacia (completare Pionierla nr. 6/1965) — 9,45;—20,30 în con
tinuare.
9 DUMINICA LA ORA 6 : Buzești (completare Raliul Dunării) — 16; 18; 20, 
Tomis (completare Sport nr. 6/1965) — 10; 12; 16: 18; 20.
O TATĂL SOLDATULUI : Cosmos (completare De la pescari adunate) — 
15,45; 18: 20,15, Colentina — 15,30; 17,45; 20 (completare Sesiunea Marii
Adunări Naționale — decembrie 1965).
9 MUNCILE LUI HERCULE : Gloria — 9,30: 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45.
9 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Unirea (completare Cădere liberă) — 
11; 16; 18,15; 20,30.
• ULTIMA VACANȚĂ : Flacăra (completare Redațl-ne viața) 
17,45; 20.
O DE-AȘ FI...HARAP ALB : Vitan (completare La carnaval) — 15; 17; 19; 21. 
© TREI SURORI — cinemascon : Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Ra
hova — 15,30; 18; 20,30.
9 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER : Munca (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 16; 18,15; 20,30. Viitorul (completare A început cu 
o lupă) — 15: 17: 19: 21.
9 CREDEȚI-MA, OAMENI I : Popular — 16-, 18,15; 20,30.
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — cinemascop : Moșilor 
(completare Meciul de fotbal România — Portugalia) — 11; 15,30; 18; 20,30. 
O CAMERA ALBĂ : Crîngași (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale 
— decembrie 1965) — 16; 18; 20.
O CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Floreasca (completare Redațl-ne 
viața) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
O AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Progresul (completare Jumbo) 
18; 20,15.
9 ULTIMUL MILIARDAR : Drumul Sării (completare O grădină a artei) — 
15,30; 17,45; 20.
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O BABĂ : Pacea — 15,45; 18; 20,15.

Ieri tn țară : Vremea s-a menținut umedă și rece, cu cerul mai mult aco
perit. Au căzut ninsori izolate mai ales în Banat și regiunea muntoasă. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit și a predominat din sectorul, nord-est. 
Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între minus 7 grade în nordul 
Moldovei la Avrămeni și 3 grade ia Deva și Dumbrăveni. In București : 
Vremea a fost în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 ianuarie a. c. în țară : Vre
mea în general umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de lapoviță și ploaie. Vînt potrivit predominînd 
din sectorul sudic. Temperatura în creștere ușoară începînd din sud-vestul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, local mai cobo- 
rîte, iar maximele între minus 3 și 7 grade, izolat mai ridicate. Ceață locală. 
In București : Vremea în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații temporare sub formă de ninsoare la început apoi și sub 
formă de ploaie. Vînt potrivit din sectorul sud-vest. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață.

Pompiliu MARCEA

Un membru de partid s-a abătut de la 
îndatoririle sale; o critică severă, întru- 
totul justă, urmată de o măsură nedreap
tă ; o scrisoare deschisă la care așteptăm. 
răspuns.Din poșta sosită la redacție, o scrisoare ne-a atras cu deosebire atenția. Un muncitor de la întreprinderea „Textila" din Pitești arată că, în urma unor critici și sesizări pe care le-a făcut la adresa cîtorva oameni cu munci de răspundere în întreprindere, a a- vut de suferit atît pe linie administrativă, cît și pe linie de partid. Și cum scrisoarea se termină cu „vă rog să-mi dați un sfat: ce să fac ?“ — am mers la fața locului, unde am cercetat lucrurile împreună cu activist al comitetului gional de partid. un re-

Douâ atitudini căci lu-Constantin Grăsune, despre el este vorba, crează în fabrică de douăzeci de ani. Mereu în- a- celași loc de muncă. Om corect, bine pregătit profesional, a atras prin în- treaga-i comportare atenția și stima celor din jur. Tovarășii săi de muncă l-au ales deseori în biroul organizației de bază. Mulți

ani a fost propagandist la cursurile învățămîntului de partid. Totul te îndreptățea să vezi în el un om de nădejde. Dar iată că, pus în fața unei stricte necesități de reorganizare a secției unde lucrează, tovarășul Grăsune s-a situat pe o poziție individualistă, n-a vrut să mai vadă interesul general.Despre ce este vorba ? în ultimul timp fabrica a fost racordată la sistemul energetic național, procesul muncii la centrală s-a modernizat. S-a propus a- tunci unui număr de șase muncitori de la cazanele centralei să lucreze în altă secție. Cinci dintre ei au acceptat imediat. Singurul care s-a opus a fost Constantin Grăsune.
—■ Intre atitudinea lui 

din anii precedenți și
ceea din ultimul timp este 
o mare deosebire — ne-a spus unul dintre tovarășii săi, Marin Dinică. Ne-a 
surprins pe toți. Deși, la 
drept vorbind, în aseme
nea împrejurări cunoști 
uneori mai bine omul.

a-

— Nu-i vorba aici de o 
reacție oarecare, spontană— completează secretara comitetului de partid al fabricii, tovarășa Florența Munteanu. întrebîn- 
du-se cum să-și apere mai 
bine așa-zisul său interes 
personal, el și-a amintit 
subit și a adus în discuția 
adunării o serie de fapte 
criticabile, săvîrșite cu 
mai mult timp în urmă de 
cadre din conducerea 
ministrativă, dar pe 
pînă acum le trecuse sub 
tăcere.La drept vorbind, multe din sesizările lui — deși tîrzii, după cum spuneam— s-au dovedit a fi reale. Abuzînd de funcția sa, directorul adjunct și-a îngăduit să-și repare mașina proprie în fabrică, folosind mecanici de la garajul întreprinderii, după-amiaza, zile de-a rîndul; s-a adeverit în parte și sesizarea privind desconsiderarea propunerilor făcute de muncitorii din secția mecanică pentru îmbunătățirea producției. Este de asemenea fondată și afirmația potrivit căreia în unele a- dunări generale ale organizației de la mecanică a fost încălcată democrația internă de partid, unii oameni fiind întrerupți de la- cu- vînt. Și alte critici s-au dovedit a fi juste. Prin urma-

re, tovarășul Grăsune cunoștea greșeli și practici care influențau negativ producția, viața de organizație. Un membru de partid cu curajul opiniei, cu fermitate politică le-ar fi supus discuției colective fără întîrziere. El însă la vremea respectivă a înregistrat to-

lă, constructivă, cu intenția de a-și apăra propria sa poziție retrogradă. Și cum în secția respectivă au mai fost situații de folosire a criticii în mod subiectiv, s-a hotărît ca adunarea generală să discute această problemă : obiectul criticii este real, dar cum, în ce

dini și greșeli este nu numai un drept, dar și o datorie fundamentală, statutară a membrilor de partid. A- vea dreptate tovarășul Ni- colae Zamfir cînd spunea :
— Un membru al parti

dului nu-i un spectator, el 
are o răspundere în orice 
împrejurare și de aceea tre-

ad- 
care tulrent, dar și-a adus aminte de ele cînd a considerat că-i sînt de folos.

ca un spectator indife-
De la o extrema 
la altaSpunea secretara comitetului de partid al fabricii, tovarășa Florența Mun- teanu :

— El a readus în scenă 
greșelile altora cu un scop 
precis de a se plasa în pos
tura unui om persecutat din 
cauza spiritului său critic.Este desigur bine cunoscut rolul criticii. Ca membru de partid și mai ales ca propagandist la cursurile de învățămînt politic, tovarășul Grăsune îl știa de altfel foarte bine. Dar el a încurcat lucrurile, a- mestecînd critica principia-

spirit se face critica? Judecind după reacția opiniei colective, problema a suscitat interes. Șaisprezece comuniști au luat cuvîntul. Au fost îndreptățiți să întrebe : „de ce ai tăcut pînă acum, omule, cum explici această tăcere ?“ — „De ce amesteci lucrurile ? —l-au întrebat ei. Faptul că refuzi o sarcină profesională, că nu accepți să lucrezi acolo unde o cer interesele fabricii dovedește că nu înțelegi interesul general.rînd, în al doilea de ce nu ai semnalat la timp neregulile pe care le cunoșteai, de ce nu ai cerut să fie înlăturate ?“. Tovarășii Ion Moi- sescu, Nicolae Ferlai, Constantin Dumitru au arătat că sesizarea, criticarea promptă, la vreme, a unor atltu-

buie să intervină activ de pe 
pozițiile sale de om înaintat. 
Cum poți să treci sub tă
cere greșelile altora și să te 
ridici împotriva lor abia 
atunci cînd vrei să acoperi 
propriile tale slăbiciuni ? 
Eu așa cred: tăcînd atunci, 
tovarășul Grăsune nu a fă
cut altceva decît să încu
rajeze pe cei vinovați.Trebuie să spunem, totuși, că în adunarea generală lucrurile n-au fost duse pînă la capăt. E adevărat, tovarășii desemnați să întocmească referatul pentru adunarea generală s-au străduit să scoată la iveală în mod obiectiv adevărul sesizărilor făcute de Constantin Grăsune. Deși multe din criticile făcute de el au fost îndreptățite, cel vizați direct — Ștefan Dinculescu, Constantin Dinescu și alții

— n-au suflat un cuvînt, ca și cum chestiunea nu i-ar fi privit. Oare greșelile, abaterile lor nu ridică probleme de conștiință ? Adunarea trebuia să-i oblige să dea socoteală. Nu-i tîrziu nici acum. De altfel nici tov. Grăsune, omul cel mai interesat, n-a luat cuvîntul în adunare.Dar iată că, în adunare, în mod neașteptat, un membru de partid, pripin- du-se, a propus adoptarea celei mai aspre sancțiuni statutare — excluderea din partid a lui Constantin Grăsune. Au fost și comuniști de altă părere — anume că sancțiunea este exagerată. Era bine, era tovărășesc să-și exprime această părere. Dar ei au păstrat tăcerea. Cînd s-a pus la vot propunerea ca Constantin Grăsune să fie sancționat cu excluderea din partid, majoritatea membrilor organizației de bază s-au grăbit să ridice mîna.Dar să vedem ce spun doi dintre tovarășii care s-au abținut de la vot. Constantin Dinică : „De ce 
m-am abținut ? 11 cunosc 
bine, mi-e vecin. Merita o 
sancțiune, dar nu cea a- 
doptată “. Vasile Dobre : „E totuși un tovarăș de-al nos
tru. Ne-a ajutat deseori în 
muncă. Cînd este vorba de 
un om, să judecăm bine. O

sancțiune merita, dar nu 
excluderea".Păreri întrutotul întemeiate. De ce însă n-au dat glas părerii lor în a- dunarea generală ? Nu sînt îngăduite hotărîrile pripite cînd este vorba despre un om. Este regretabil că sancțiunea propusă în a- dunare nu a fost cîntărită cu toată grija de membrii organizației de bază.Firește, această exagerare a fost pînă la urmă înlăturată, atenție mitetul tid a privind durile partidului a celui în cauză. E bine că s-a judecat astfel. Dar oare este bine că pînă la urmă omul a fost absolvit cu totul de orice sancțiune, de orice măsură statutară ? Cum poate fi apreciată această trecere de la o extremă la alta ?Pe tovarășul Grăsune nu l-am mai găsit în fabrică, și-a cerut transferul, a plecat. De aceea îi adresăm...

Analizînd cu și răspundere, co- orășenesc de par- anulat sancțiunea excluderea din rîn-

„Un sfat"Iată-te, așadar, la capătul unei lecții de viață. Ai rămas cu ceva din toate

cîte s-au petrecut, tovarășe Grăsune ? Acesta ar fi rezultatul cel mai bun al întregii dezbateri din a- dunarea generală : să fi înțeles în ce constă propria greșeală, s-o poți e- vita în viitor. Ți s-au făcut, cu grijă tovărășească recomandări la care urmează să te gîndești cu seriozitate. Principialitatea în critică, atitudinea activă și promptă în orice împrejurare, încrederea în tovarășii din organizație și poziția înaintată față de problemele de interes general au o însemnătate deosebită pentru oricare cetățean cu o conștiință înaintată și cu atît mai mult pentru un comunist.In nici un caz anularea sancțiunii nu trebuie privită ca o aprobare a poziției greșite pe care te-ai situat. Ar fi lucrul cel mai rău. Infirmarea excluderii din partid de către comitetul orășenesc este o dovadă a încrederii în om, în posibilitățile lui. Un a- jutor tovărășesc ce ți se dă la timp. Ceea ce dumneata, deschis vorbind, n-ai știut să faci la timpul cuvenit.
Ștefan ZIDARIfA
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SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

CEHOSLOVACE ÎN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIALa 27 ianuarie a. c., a sosit în Capitală Cestmir Cfsar, noul ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România. La sosire, în Gara de Nord, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace a fost în- tîmpinat de Dionisie Ioriescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.

★Noii ambasadori la București ai Statelor Unite ale Americii — Richard H. Davis, și Elveției — Charles Albert Dubois, au depus joi la amiază coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei. La solemnități au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și Sfatului popular al Capitalei. (Agerpres)

COTIDIAN

• La Botoșani au început lucrările de restau
rare a casei în care s-a născut și copilărit Ni-

ÎN ADUNAREA DE STAT
A R. P. UNGARE

• Ieri seară la Iași, din inițiativa Casei de 
cultură a tineretului, academicieni, profesori 
universitari, ziariști au luat cuvîntul în fața 
unui numeros public pe tema : „România zi- 
lelor noastre".

• în orașele Victoria și Codlea,- regiunea Bra
șov, au fost date în folosință noi localuri de 
poștă și telefoane.

• La toate cele trei clădiri care alcătuiesc 
noul complex hotelier cu 1 000 de locuri de la 
Mamaia au început tencuielile și montarea tîm- 
plăriei interioare. Se lucrează, de asemenea, la 
un nou restaurant cu 800 de locuri.

Comemorarea
lui Constantin Davidîn memoria lui Constantin David, activist de seamă al Partidului Comunist Român, de la a cărui asasinare de către legionari s-au împlinit 25 de ani, la casele de cultură ale tineretului bucureștean din raioanele 23 August și 16 Februarie, precum și la uzinele „E- lectromagnetica" au avut loc conferințe. Viața și activitatea lui Constantin David au fost evocate de cercetătorul științific Mihai Ru- sănescu, de la Institutul de istorie al Academiei, prof. Mihai Littman și Petre Daiche, șef de sector la Muzeul de istorie a orașului București. (Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut i

Gîndirea 
soclal*poliiicd 

despre unire (1859)
Lucrarea este o culegere de 

texte grupate cronologic cu- 
prinzînd: extrase din cronici, 
documente, scrisori, fragmente 
din cărți și articole ale frun
tașilor vieții publice și cultu
rale, care reflectă evoluția 
gîndirli social-politice despre 
Unire.

Sesiunea științifică 
a Institutului 
de cercetări metalurgice

• La Pitești, Teatrul de Stat din localitate 
prezintă mîine în premieră piesa „Ciuta" de 
Victor Ion Popa. Regia este semnată de Mihai 
Radoslavescu, iar scenografia de Emil Moise și 
arh. Andrei Ivăneanu Damaschin.

• S-au încheiat pregătirile la cabanele si
tuate în munții Bucegi și vilele din Predeal și 
Pîrîul rece, care vor primi aproape 2 000 
de studenți în vacanța de iarnă.

colae Iorga. Vor fi expuse documente, manu
scrise, scrisori și obiecte care au aparținut ma
relui istoric.

Ieri a sosit in Capitală ansamblul Circului Mare 
din Moscova. Artiștii sovietici vor fi oaspeții țarii 
noastre timp de trei luni și vor da spectacole In 
București șl în alte orașe. Primul spectacol are loc 
sîmbătă, 29 Ianuarie, orele 19,30. Biletele se găsesc 
de vînzare la casele circului din Bd. Nicolae Băl- 
cescu și Aleea Circului nr. 1.

DEZBATERI ASUPRA 
BUGETULUI PE 1966BUDAPESTA dentul Agerpres, A. Pop, transmite : La 27 ianuarie, la Budapesta au început lucrările sesiunii Adunării de Stat a R. P. Ungare. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Istvanne Vass, președintele A- dunării.Pe ordinea de zi a lucrărilor sesiunii figurează dezbaterea proiectului de lege cu privire la bugetul de stat pe anul 1966, prezentat de Matyas Timar, ministrul finanțelor al R. P. Ungare. în raportul său, M. Timar a arătat că anul a- cesta volumul global al investițiilor va fi de 45,1 miliarde forinți, cu 5—7 la sută mai mare decît în anul precedent. Pentru acțiuni so- cial-culturale vor fi alocate 9 920 milioane forinți, iar pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii — 5 680 milioane forinți.Au început discuțiile pe marginea raportului. Lucrările sesiunii continuă.

27 — Corespon-

O.N.T. VA INVITA LA DRUM

® La finele săptămînii, O.N.T. „Carpați" (A- 
genția București) organizează mai multe ex
cursii de o zi și jumătate la munte. Se pleacă 
cu trenul și autocarele spre Bușteni, Predeal, 
Brașov, Poiana Brașov, Cotele 1 400 și 1 500, 
Poiana Stînii, Căminul Alpin, Poiana Izvoare
lor, Gura Diham, Trei Brazi, și alte cabane. în
scrierile la excursiile de sfîrșit de săptămînă în
cep în București în fiecare luni dimineață, la 
agențiile din Calea Victoriei 100, tel. 15 19 72 și 
Bd. Republicii 68, tel. 14 08 00.

• „Dialog pe aceeași scenă" — se numește 
noua formă de manifestare cultural-artistică, 
prezentată ieri, pentru prima dată, pe scena Ca
sei de cultură din Bacău, în cadrul căreia s-au 
întrecut formații de amatori din fabricile „Le- 
tea" și „Proletarul". Asemenea confruntări vor 
avea loc de două ori pe lună.

® Mîine se împlinesc 100 de ani de la naște
rea lui Romain Rolland. Cu acest prilej, libră
ria „Mihail Sadoveanu" din Bd. Magheru orga
nizează o vitrină specială în care sînt prezen
tate volume, în limbile română și franceză, din 
creația marelui scriitor

Răspunsul 
conducerii S.F.I.O. 
la scrisoarea 
partidului comunist

FRANȚA

L 
v:

In holul Teatrului de Comedie din București s-a deschis Ieri expoziția „Cronica Italiana" care cu
prinde desene executate in perioada I960—1965 de Jules Perahim. Inspirate din actualitatea italiană.
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PARIS 27. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Conducerea Partidului Socialist S.F.I.O. a răspuns la scrisoarea Partidului Comunist Francez, care propune o dezbatere în rîndurile tuturor partidelor de stînga, în vederea elaborării unui program comun. în răspuns se arată că eventuala discutare a unui asemenea program ține de competența Federației stîngii democrate și socialiste și se afirmă că acum condițiile. necesare pentru încheierea unui acord politic cu partidul comunist și pentru acțiuni comune care decurg din acesta, nu ar fi îndeplinite.Comentînd răspunsul în editorialul său de joi, „L'Humanită" scrie : Conducerea S.F.I.O. nu respinge principiul unui program comun, dar amînă pentru mai tîrziu discuția. O asemenea poziție, chiar dacă constituie un progres față de refuzul din trecut, apare totuși în mod net ca 
o poziție necorespunzătoare cerințelor actuale ale luptei pentru unitatea forțelor democratice.

Joi a început la București sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de cercetări metalurgice (I.C.E.M.), consacrată îmbunătățirii calității produselor metalurgice. în ședința plenară a sesiunii au luat cuvîntul Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, V. Actarian, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, E. Mitescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, C. Tuzu, director general al Direcției Generale de Metrologie, Standarde și Invenții, prof. A. Rău, de la Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“, și I. Tripșa, directorul Institutului de cercetări metalurgice.Vorbitorii au relevat contribuția cercetării științifice la lărgirea și diversificarea producției industriei metalurgice, la ridicarea calității produselor. Totodată, au fost subliniate sarcinile ce revin industriei metalurgice și cercetării științifice din documentele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., pentru îndeplinirea la un nivel înalt a programului de lucrări științifice și pentru aplicarea în producție a rezultatelor obținute, în scopul îmbunătățirii calității produselor. în încheierea ședinței plenare de deschidere a lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte Consiliului de Miniștri.Lucrările sesiunii continuă, program sînt înscrise peste 60 comunicări ale cercetătorilor institutului și ale unor oameni de știință din institutele Academiei și din învățămîntul politehnic superior, ale specialiștilor din sectoarele de concepție și laboratoarele uzinelor metalurgice. (Agerpres)

alîn de

Cea de-a 58-a Conferință ge
nerală a Federației aeronautice 
internaționale, desfășurată la 
MQnchen, a decernat piloților ro
mâni Octavian Băcanu și Con
stantin Manolache diploma „Paul 
Ti5sandier", care se acordă anual 
celor mai buni piloți sportivi din 
lume.

Cei doi piloți au adus nume
roase victorii de prestigiu avia
ției noastre sportive. Octavian 
Băcanu are la activul său 7 500 ore 
de zbor efectuate pe 50 tipuri de 
avioane. El este 
cordului mondial 
circuit închis, 
4 462,870 km, la 
semiușoare.

La rîndul său, 
fin Manolache a 
ore de zbor, pe 
noapte, în calitate de pilot, 
sfruefor și șef de pilotaj, coman
dant de aeroclub.

deținătorul re
de distanță în 

fără escală : 
clasa avioanelor

pilotul Constan- 
efectuat 7 180 
timp de zi și 

in-

(Agerpres)
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diferiți sfimulenți; dacăel asigură în plus și un imbold real pentru gîndirea științifică, pentru Idealul unei țări prospere, ridicînd cadre, iscodind, cercetînd cu cel mai mare scrupul, el devine altceva, se îmbogățește profilul lui moral. Nimeni nu îl obligă material la asta. Dar de aici începe consistența morală a omului. Societatea nu îl obligă, îi creează numai cadrul, îl invită, îl stimulează ; îi oferă astăzi posibilități pe care nu le-a mai avut. Iar angajarea dincolo de obligație e o treabă a omului dintrînsul. Acolo se construiește el ca personalitate morală. Stimulul material, cointeresarea, constituie un lucru foarte bun. Ea își arată roadele în agricultură, a cărei problemă se cuprinde în relația știință + cointeresare. Ea este binevenită în industrie, în cercetare, în toate sectoarele unde bogăția țării sporește vizibil prin rîvna unor minți, unor talente de organizatori, unor munci deosebite, care se cuvin recompensate. Dar stimulul moral e un lucru și mai bun. Onoarea, cinstirea, respectul, dragostea, popularitatea la nivelul nemijlocit al opiniei publice sînt factori foarte importanți pentru perfecționarea noastră, a unora prin alții. Cînd spun opinie publică nu mă gîndesc totdeauna la public ca la un cinematograf sau un stadion, nici neapărat la cititorii unui ziar. Pentru un cercetător, de pildă, opinia publică poate să fie cercul cîtorva oameni de specialitate, al cîtorva colaboratori în munci limitrofe. Nu toate muncile pot avea răsunetul mare, publicistic, nu toate duc la rezultate spectaculoase. O sumă din muncile cele mai adînci și mai utile, mai tenace și mai nobile, se fac în tăcere. în tăcere, dar nu în mediocritate. Fiecare muncitor își are opinia sa publică, cercul de oameni care îl cîntăresc, care merg cu el, pentru care e mai activ ca forță morală sau mai șters. Această opinie publică, prin criteriile ei, îi dă fiecăruia sentimentul că lucrează bine sau că lucrează rău, îl răsplătește prin solidaritatea cu el, sau îl dezavuează.Criteriile opiniei publice sînt foarte importante. Noi am făcut o revoluție pentru ca criteriul respectului pentru celălalt să nu-1 mai determine nivelul său material, ci profilul său moral, forța lui de antrenare a societății spre progres, spre socialism și comunism. 
Respectul pentru omul cu mari În

sușiri morale mi se pala pîrghie morală care poate constitui și care, dacă nu bine, strică multe.Am uneori prilejul ghișeu o persoană amabilă și de politicoasă. E o femeie mai în vîrstă care răspunde neobosit zecilor, sutelor de solici- tanți zilnici, fără să-și piardă niciodată extrema bunăvoință, dînd fiecăruia sentimentul că se bucură că are ocazia să-1 revadă și să-1 servească, ca și cînd l-ar fi așteptat de mult. Mi se pare mai mult decît echitabil ca muncii acestei femei să i se dea un premiu moral mare. Consider că e foarte bine ca atitudinile politicoase, decente, să fie încurajate cu orice mijloace. Dar, după părerea diția morală (inclusiv tatea, 
are stimul material, ci a unei răsplăți morale de aceeași factură. Amabilitatea cere amabilitate, respectul — respect, franchețea — franchețe. Acești factori, cînd sînt activi, creează un climat care este prin el însuși un stimulent mai mare decît orice.Legea nu e ofensivă. Morala însă da. Legea — păzește, prescrie, asigură buna funcționare. Morala dă însă structura intimă a unei societăți, scara valorilor ei, resorturile umane ale unei funcționări armonioase. Legea reprezintă în- tr-un bloc modern regulamentul de ordine interioară, dispozițiile privind părțile comune, ascensorul, funcționarea luminilor pe palier, ora închiderii și deschiderii porții, normele de plată a întreținerii, a obligațiilor de curățenie și de liniște, accesul la pod, supravegherea în curte. Dar curtenia propriu-zisă, bunele, principialele, tovărășeștile relații dintre colocatari le asigură moravurile. Quid leges sine mo- ribus îîn această direcție trebuie să ne îndreptăm eforturile. însușirile noastre firești, lupta necontenită pentru mai bine, pe care o cunoaște istoria noastră, contactul cu tot ce e mai înaintat în alte civilizații, politica de ridicare și de educare a maselor, promovată de partid, cadrul legal și constituțional progresist în care se mișcă astăzi viața noastră, ne conduc încetul cu încetul la o tot mai accentuată perfecționare a moravurilor umane. Quid leges sine moribus ? Să ne merităm legile prin sentimentul 
nevoii de perfecționare morală I

pare princi- stimulativă, o societate funcționeazăsă văd la un deosebit de

mea, con- amabili- serviabilitatea etc.) nu raport cu speranța vreunui

delicat, mai feminin. Nota de eleganță a . îmbrăcăminții se datoreș- te, pe lingă țesături și croială, mai ales garniturilor, unei îmbinări de efect a culorilor. „Cu garniturile 
avem însă multă bătaie de cap — ne spunea tovarășa MARIA RAD- NEV, directoarea fabricii „Arta Modei". Ne lipsesc, de exemplu, 
cîteva mici utilaje: o mașină de 
îmbrăcat nasturi și catarame, una 
de plisat garnituri, deși acestea 
sînt la modă. Cu dantelele, la fel 
de moderne, stăm tot atît de prost. 
Pare de neînțeles că asemenea ce
rințe nu găsesc înțelegerea nece
sară la ministerul tutelar. Rezol
văm probleme mari, dar ne potic
nim la mărunțișuri, atît de impor
tante în confecționarea articolelor 
de modă. Cred că este caracte
ristic în acest sens faptul că de fer
moare, de exemplu — la care 
noi am cerut adăugarea unor mici 
garnituri — se ocupă direcția arti
colelor de uz casnic din minister". Dar ce legătură poate să existe între confecții și produsele de uz casnic ? Ce proceht de preocupări poate afecta o asemenea direcție — avînd atîtea probleme specifice — garniturilor pentru rochii ?Discutînd cu specialiști din fabrici ale industriei ușoare, din comerț, s-a ridicat în mod deosebit o problemă, pusă în repetate rînduri în fața industriei bunurilor de consum, și anume cerința de a se coordona producția așa-numitelor accesorii ale îmbrăcăminții. Fabricile de pantofi, poșete, mănuși, cordoane continuă să producă necoordonat astfel îneît asortarea acestor obiecte de către cumpărători este uneori foarte dificilă. Cu garniturile am văzut cum stau lucrurile. S-ar putea adăuga că de aceeași lipsă de interes se mai bucură furniturile, ca și unele accesorii vestimentare sau de lenjerie feminine.Cîteva amănunte despre îmbrăcămintea bărbătească a noului sezon. Noutățile se materializează aici în costume și sacouri mohair — în șase culori —, în pardesie de jerse și nino-flex pe burete, în costume de tergal realizate într-o mare varietate de calități și prețuri. în curînd vor apărea în magazine și raglanele din tercot, o țesătură impermeabilă lucrată la „Dacia".Dar adolescenții ? Oare au fost uitați ? Firește că nu. Totuși, ceea ce s-a făcut pentru ei ni se pare a fi doar o jumătate de măsură. „Materialele sînt — ni se spune, — cu unele excepții, aceleași ca și pentru adulți; modelele însă, croiala și, pe cît posibil, culorile, sînt deosebite". Pare-se că nici de astă dată nu s-a tinut suficient seama de cerințele reale ale tinerilor, care nu se complac de fel în postura de variante la alte dimensiuni ale vîrstnicilor. Adolescența cere o îm-

brăcăminte comodă, de bun gust, lucrată în primul rînd din materiale specifice, pe care creatorii noștri sînt în măsură s-o realizeze. Se pune doar întrebarea : cînd ?Tricotajele ocupă și ele un loc de seamă în ținuta de primăvară. Noutatea sezonului o constituie desenele jacquard. Tov. MARIA GEORGESCU, inginer șef la Fabrica de tricotaje Brașov, ne-a prezentat unele din aceste tricotaje, lucrate pe mașini circulare noi. 
„Cu dispozitivele speciale care sînt 
adaptate acestor mașini — ne-a spus dînsa — se realizează tricoturi 
fine de modă intr-un sortiment 
practic infinit de desene. Ele pot fi 
folosite tot atît de bine la tricota
jele de lînă, ca și la acelea din fire 
sintetice". Această fabrică, ca de altfel și „Tînăra Gardă" și alte întreprinderi bine cunoscute vor îmbogăți sortimentul de tricotaje cu numeroase modele noi : bluze dantelate, bluze și cămăși bărbătești din relontex, compleuri, diferite modele de rochii. Este interesant de arătat că s-a realizat, pentru prima dată, o cartelă unică de culori, valabilă pentru toate fabricile astfel îneît comerțul se poate o- rienta mai bine în alegerea diferitelor sortimente.încheind acest scurt „tur de primăvară" prin fabrici și depozite, se poate spune că primele zile însorite vor aduce cumpărătorilor destule noutăți. Rămîne de datoria comerțului să urmărească pas cu pas realizarea de către industrie a mărfurilor comandate, asortarea corespunzătoare a magazinelor cu modele, culori, numere și talii, cu toate sortimentele reclamate de noul sezon.

ROMA. — Corespondentul Agerpres, I. Mărgineanu, transmite :Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, a prezentat raportul la primul punct de pe ordinea de zi a celui de-al XI-lea Congres al P. C. Italian, „Pentru pace, înaintarea pe calea italiană spre socialism, o nouă majoritate democratică, unitatea forțelor muncitorești și socialiste".La începutul raportului său, Vorbitorul s-a referit la condițiile internaționale în cadrul cărora are ioc congresul și a expus poziția Partidului Comunist Italian față de principalele probleme ale lumii contemporane. El a subliniat că în prezent asupra lumii apasă amenințarea unei conflagrații generale. „Agresiunea americană în Vietnam a determinat nu numai oprirea procesului de destindere, dar se află șl la originea reluării unei ofensive a forțelor conservatoare și reacționare dintr-o serie de țări".Vorbind despre poziția P.C.I. față de problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Luigi Longo a arătat că Partidul Comunist Italian va acționa și pe viitor cu convingerea că dincolo de profundele divergențe actuale, există un interes unitar al comunității socialiste și al partidelor comuniste și muncitorești.Referindu-se la politica externă a Italiei, raportorul a susținut că fără o nouă orientare a politicii externe nu este posibilă realizarea nici unui progres efectiv democratic și social al țării.Exprimînd întreaga admirație și solidaritate a comuniștilor italieni cu luptătorii pentru libertate din Vietnam, cu glorioșii partizani sud-vietnamezi, raportorul a arătat că „orice încercare de a asocia în vreun fel oarecare Italia la aventura americană ar avea consecințe dureroase și ar duce la o acțiune dîrză din partea poporului. Cerem ca viitorul guvern să respingă cu hotărîre șl fără echi- vocuri toate presiunile care vin șl care vor veni din partea Statelor Unite și să acționeze în mod activ pentru a favoriza inițiative reale de pace".Raportul preconizează ca puncte fundamentale ale politicii externe : „în primul rînd neangajarea atomică a Italiei și refuzarea sub orice formă a înarmării atomice a Germaniei; în al doilea rînd, o inițiativă în politica externă italiană pentru a contribui la crearea unor condiții internaționale care să facă posibilă, la expirarea termenului de valabilitate a Pactului Atlantic, înlocuirea alianțelor existente astăzi; în al treilea rînd, recunoașterea Republicii Populare Chineze și a drepturilor sale la Organizația Națiunilor Unite și recunoașterea existenței Republicii Democrate Germane și a frontierei Oder-Neisse ca bază pentru soluționarea problemelor încă deschise în centrul Europei".„Obiectivul nostru, al comuniștilor, a spus Longo, îl constituie depășirea blocurilor, neutralitatea Italiei. Criza și căderea guvernului Moro fac și mai urgentă căutarea și promovarea unei politici externe italiene noi de către toate forțele de stînga, laice și catolice".In legătură cu succesele țărilor socialiste, vorbitorul a arătat că aceste țări își propun sarcini tot mai complexe, „capabile să dea socialismului o forță nouă și o capacitate tot mai mare de atracție".Vorbind în continuare despre problemele economice ale țării, Luigi Longo a trecut în revistă dezvoltarea mișcării revendicative în anul 1965, acțiunile desfășurate de oamenii muncii de la orașe șl de muncitorii agricoli. „Lupta noastră pentru un program democratic economic tinde să atace tot mai direct nodurile politicii de investiții, ale orientării industriei, ale forței de comandă a monopolurilor asupra centrelor principale și a vieții economice în general".Arătînd că au fost constituite bazele unei noi unități între P.C. Italian și partea cea mai înaintată a mișcării socialiste și democratice, el a spus : „Există astăzi condițiile pentru consolidarea unității tuturor organizațiilor de masă, pe baza pozițiilor și caracterului lor democratic, pe baza modului în care fac fată revendicărilor celor mai puternice ale maselor muncitoare și populare".Longo a spus în continuare:

„Nouă ne este absolut clar că promovarea unei cotituri spre stingă, , crearea unei noi majorități, corn- ; portă în mod necesar pentru însăși j natura democratică a dezvoltării și a scopurilor pe care ni le propunem, căutarea unor puncte comu- ; ne și acorduri între forțe diferite / și autonome pe baza unui plan de revendicări economice și sociale, pe un teren de luptă comun, pe baza unui program comun".în legătură cu criza de guvern, • intervenită în preajma congresului, raportorul a declarat: „Guvernul Moro a continuat să meargă de-a lungul liniei tradiționale a guvernelor de centru avînd drept pivot cea mai oarbă „fidelitate" față de ’ Pactul Atlantic și renunțarea la orice inițiativă autonomă și de acțiune". în continuare el a spus : „Criza actuală nu este o criză de guvern obișnuită. Ea este o manifestare nouă și mai amplă a unei crize profunde a grupării de cen- tru-stînga și a politicii sale".Referindu-se la demisia guvernului Moro, Longo a spus : „Votul parlamentar care a-determinat demisia guvernului Moro nu poate desigur să fie considerat drept un „incident" oarecare, un episod lipsit de însemnătate și de consecințe. El a reprezentat dovada cea mai evidentă a caracterului precar și a inconsistenței compromisurilor pe care centrul-stînga este constrîns să le facă pentru a înfrunta problemele grave ale țării. Criza este profundă Ea cuprinde toate sectoarele vieții țării, însuși viitorul națiunii. Experiența ultimilor trei ani demonstrează că principalele probleme legate de dezvoltarea economiei noastre nu pot fi rezolvate în cadrul expansiunii monopolurilor".Raportorul a spus apoi: „Marile monopoluri au realizat o creștere considerabilă a profiturilor. în a- celași timp industriile mică și mijlocie trec prin criză. Problemele dezvoltării regiunilor de sud ale tării, transformării agriculturii, folosirii complete a brațelor de muncă, majorării salariilor și îmbunătățirii vieții maselor populare ' rămîn nerezolvate.încercarea de a rezolva criza actuală prin unele retușări absolut secundare trebuie respinsă în mod hotărît de toate forțele de stînga. Noi credem că această criză poate fi rezolvată printr-o nouă orienta- ■ re a programului, cu oameni noi, prin clarificarea forțelor politice și sociale capabile să înfrunte și să rezolve problemele cele mai urgente care stau în fața țării : 1) desfășurarea unei inițiative italiene pentru încetarea a- gresiunii în Vietnam și pentru pace ; 2) înfăptuirea unui program democratic, care, lovind în puterea crescîndă a marilor monopoluri, să abordeze problemele grave ale șomajului, dezvoltării și modernizării industriei, satisfacerii necesităților esențiale ale consumului, sporirii rolului clasei muncitoare și al maselor de oameni ai muncii în în- , făptuirea contractelor de muncă; 3) înfăptuirea unei profunde reforme a statului și crearea regiunilor, reforma școlii — care să promoveze transformarea societății, așa cum prevede și Constituția. Noua majoritate trebuie să aibă ca bază cola- . borarea și acordul între toate for- . țele muncitorești și democratice, între toate forțele de stînga pe baza unui program de dezvoltare . democratică, de progres social și de pace".în ultima parte a raportului, vorbitorul s-a referit la problemele interne ale partidului. El a arătat că pentru a rezolva vastitatea și complexitatea sarcinilor care îi stau în față, partidul trebuie să fie tot mai puternic din punct de vedere numeric și organizatoric, tot mai unit din punct de vedere politic, tot mai activ și mai combativ. Longo a anunțat că numai în perioada dinaintea congresului în rîndurile Partidului Comunist Italian au intrat peste 80 000 de oameni ai muncii.Secretarul general al P. C. I. a spus în încheiere : „Acest congres trebuie să elaboreze o linie politică justă, linia indicată în proiectul tezelor, acțiuni juste și corespunzătoare acestei linii pentru a imprima un nou avînt luptei noastre pentru înnoirea democratică și socialistă a Italiei. Din acest congres, partidul nostru trebuie să iasă și mai puternic, și mai unit, și mai capabil să ducă la luptă masele de oameni ai muncii".
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sirea parcului de utilaje arată că 
s-au irosit circa 17 000 000 de lei. Așadar, justificarea dată de ing. Nicolae Săilă cioare.Străbatem Pe platforme mărfuri care încărcate în nave sau ■ ne de mai bine de un an. Virgil Cătuneanu ne arată un dosar voluminos... cu „actele de identitate" a 21 de tone de sardele sosite în port de vreo două luni. 
„Dialogul cu „Prodexport“-Bucu-

nu poate sta în pi-rețelele portuare, și în magazii sînt așteaptă să fie nave sau vagoa- Tov.

rești a început la 16 noiembrie 1965 
și continuă și acum — ne-a precizat interlocutorul nostru. Și, între 
timp, conservele cu sardele stau 
neexpediate".Cazul amintit nu e singurul. La întrebarea : cine poartă răspunderea pentru aceste neglijențe intolerabile, toți cei cu care am stat de vorbă au dat din umeri.

★Din cele relatate se desprinde că în angrenajul complex al activității portului Constanța stăruie neajunsuri serioase. în ședințele 
zilnice ale comisiei de coordonare

care reunesc reprezentanții tuturor acestor unități și-a făcut loc formalismul. Ședințele se pierd adesea în discuții sterile, fără a stabili răspunderea fiecărei părți, și nu se soldează cu măsuri operative care să ducă la înlăturarea deficiențelor existente în organizarea activității portuare. La unii dintre conducătorii unităților amintite se manifestă tendința de a găsi felurite justificări cînd se află în fața unei situații criticabile. Conducătorii acestor unități nu trebuie să piardă din vedere esența problemei : utilajele din dotarea portului, mărfurile care se expediază prin portul Constanța sînt rodul muncii întregului popor și ele trebuie să se bucure de cea mai mare atenție. Așa cum ni s-a spus cu prilejul anchetei, ar fi util ca în port să se înființeze de către Ministerul Comerțului Exterior un birou de coordonare, un organ-dis- pecer, care să rezolve operativ problemele curente ale activității portuare. «



„Discriminările 
in comerțul7 

international7 
trebuie 
eliminate'1
• Declarațiile 
lui R. Prebish 
la sesiunea Consiliului 
O. N. U. pentru 
comerț și dezvoltare Potrivit unei declarați! a Ministerului Informațiilor din Malta, In viitor flota a 6-a americană, care se află în 

Marea Mediterană, va putea folos! drept bază această insulă. în fotografie : nave militare americane anco
rate în portul La Valetta

Berlin

WALTER ULBRICHT 
Șl WILLI STOPH 
L-AU PRIMIT
PE DR. ȘTEFAN CLEJABERLIN 27.—Corespondentul A- gerpres, St. Deju, transmite : La 27 ianuarie, Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit pe dr. Ștefan Cleja, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Berlin, în legătură cu plecarea sa definitivă în patrie.In aceeași zi, ambasadorul Republicii Socialiste România a fost primit și de către Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.
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NEW YORK 27 (Agerpres). — In ședința de miercuri a sesiunii Consiliului O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, care își desfășoară în prezent lucrările la New York, secretarul general al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, Râul Prebish, a declarat că „o extindere rapidă a comerțului exterior este esențială pentru dezvoltarea economică a țărilor în curs de dezvoltare". Formula cu ajutorul căreia se poate stimula această dezvoltare, a spus el, este „reducerea treptată și eliminarea obstacolelor și restricțiilor care frînează cornerul international". Prebish a cerut țărilor industrializate să-și reducă barierele vamale față de exporturile țărilor în curs de dezvoltare. în același timp, a precizat el, țările în curs de dezvoltare trebuie să-și reducă taxele vamale între ele, pentru a stimula dezvoltarea economică reciprocă. In acest scop, Prebish a propus crearea unor grupuri regionale ale țărilor în curs de dezvoltare, care să pună în practică această politică economică.In încheiere, Prebish a arătat 
că, dacă nu vor fi înlăturate dis
criminările în comerțul interna
tional, speranțele pe care țările 

în curs de dezvoltare și le-au pus 
în hotărîrile primei conferințe de 
la Geneva nu se vor înfăptui.

VIETNAMUL DE SUD
fi Baza americana de la Da Nang atacata din nou 

de forțele patriotice
II Un steag al F.N.E. arborat pe poziții ale trupelor 

saigonezeSAIGON 27 (Agerpres). — Forțele patriotice sud-vietnameze continuă operațiunile ofensive împotriva pozițiilor trupelor guvernamentale pe întregul teritoriu al Vietnamului de sud — anunță a- genția Reuter. Joi, complexul ba
zei aeriene americane de la Da 
Nang a fost atacat din nou de pa- 
trioți cu focuri de mortiere. For
mațiile pușcașilor marini americani, 
care acționau la sud de Da Nang, 
au suferit pierderi. In provincia Kien Phong patrioții au atacat un așa-numit sat strategic la Ba Du (sud-vest de Saigon). Cu cîteva 
zile în urmă, unitățile patrioților 
au străpuns, potrivit relatărilor a- genției de presă „Eliberarea", pe
rimetrul de apărare al trupelor sai
goneze, la nord de capitala provin
ciei Quang Ngai, provocîndu-le

WASHINGTON 27 (Agerpres). — Președintele Johnson a prezentat joi Congresului S.U.A. raportul e- conomic anual, în care se ocupă de situația economiei americane la sfîrșitul anului trecut și de perspectivele din acest an. Tema principală a raportului o constituie pericolul inflaționist. Dacă sindicatele și patronii, nu vor da dovadă de moderație în domeniul prețurilor și cel al salariilor, guvernul va fi nevoit să majoreze impozitele pentru a combate inflația, a spus Johnson.Subliniind că produsul național brut al Statelor Unite a crescut anul trecut și că beneficiile societăților particulare s-au majorat în

proporție mult mai mare decît veniturile salariaților, președintele a arătat că procentul șomajului a continuat să se mențină ridicat (circa 4 la sută), paralel cu folosirea incompletă a capacităților de producție în diverse ramuri industriale.Eforturile privind războiul din Vietnam, se arată mai departe în raport, complică problema „echilibrului economic". Johnson a afirmat că problema cea mai serioasă a anului 1966 va rămîne stabilitatea prețurilor și salariilor, care devine mai dificilă datorită creșterii cheltuielilor militare necesitate de războiul din Vietnam.

pierderi grele în oameni și mate
riale. Patrioții sud-vietnamezi, sub
liniază agenția, au reușit să arbor 
reze steagul Frontului Național de 
Eliberare pe pozițiile deținute de 
soldații saigonezi.

în legătură cu situația 
din Indonezia 
Declarația C. C. 
al P. S. U. G.BERLIN 27 (Agerpres). — La 25 ianuarie, C.C. al P.S.U.G. a dat publicității o declarație în legătură cu situația din Indonezia, în care se spune că : „membrii Partidului Socialist Unit din Germania au aflat cu indignare că în cursul ultimelor trei luni în Indonezia au fost uciși peste 100 000 de comuniști și alte persoane cu vederi progresiste".După ce arată că comuniștii din Indonezia, împreună cd alte forțe patriotice ale poporului, au luptat timp de decenii pentru eliberarea patriei lor de oprimarea și exploatarea imperialistă, pentru independență națională și că Partidul Comunist din Indonezia s-a transformat într-o forță influentă a poporului indonezian, care luptă neobosit pentru traducerea în viață a politicii antiimperialiste, în declarație se spune: „Asasinarea comuniștilor și a altor activiști progresiști a fost întotdeauna opera vechilor forțe pe cale de dispariție, a reacțiunii imperialiste și a contrarevoluției. Teroarea împotriva comuniștilor este însoțită de înăbușirea tuturor forțelor progresiste și democratice, aservirea întregului popor și aplicarea planurilor antipopulare ale reacțiunii imperialiste". In încheiere se spune că P.S.U.G. cere încetarea vărsării de sînge și a persecutării comuniștilor din Indonezia.

Comitetul 
celor 18 și a reluat 
iucrărileGENEVA 27 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: După o întrerupere de patru luni, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare . s-a reunit joi după- amiază din nou, în cea de-a 235-a ședință a sa, sub președinția delegatului Uniunii Sovietice, Semion Țarapkin. Delegația română este condusă de Vasile Dumitrescu, ambasadorul României la Berna. Directorul general al Oficiului O.N.U. de la Geneva, P. Spinelli, a dat citire unui mesaj adresat comitetului de către secretarul general al O.N.U., U Thant. „Oricît de dificile ar putea să pară împrejurările actuale, sînt convins că toți participanții la actuala conferință vor dori să profite de noul prilej pe care îl oferă deliberările dv. pentru a aduce reala contribuție ' la asigurarea păcii internaționale pe care ar putea-o reprezenta realizarea unui acord asupra unor progrese în domeniul dezarmării". — se spune în mesaj.Cei doi copreședinți ai Comitetului celor 18 state, reprezentanții Uniunii Sovietice și S.U.A., au căzut de acord ca reuniunile comitetului să aibă loc de două ori pe săptămînă, și anume marți și joi.

NICOSIA. întră guvernul ci
priot și ciprioții turci a inter- 

. venit un acord, realizat prin in
termediul forțelor O.N.U., privitor 
la repatrierea studenților turci 
care au venit în Cipru în august 
1964 în timpul ciocnirilor dintre 
cele două comunități ale insulei. 
Observatorii apreciază că acest a- 
cord reprezintă o contribuție la 
restabilirea unei situații normale 
în insulă.

MJ CAIRO. In capitala R.A.U.s-au deschis joi după-amiază lucrările conferinței privind dezvoltarea industrială a Africii. Conferința este organizată de Comisia economică pentru Africa (E.C.A.), în colaborare cu centrul

Festivitățile 
de la DelhiDELHI 27 (Agerpres). — La 26 ianuarie poporul indian a sărbătorit împlinirea a 16 ani de la proclamarea Republicii. în piața centrală a orașului Delhi a avut loc o paradă militară la care au fost prezenți președintele Indiei, S. Radhakrishnan, primul ministru Indira Gandhi, membri ai guvernului și membri ai corpului diplomatic a- creditați la Delhi. După terminarea parăzii militare a urmat o demonstrație a populației, însoțită de dansuri populare și de alte manifestări culturale.

O nouă 
lege marțială 
în EcuadorQUITO 27 (Agerpres). — La Quito a fost dat publicității un comunicat guvernamental prin care se anunță că junta militară ecua- doriană a emis o nouă lege marțială urmărind înăbușirea mișcării revendicative și democratice, care ia amploare în întreaga țară. în urma promulgării legii, în capitala Ecuadorului a avut loc o manifestație a studenților de la mai multe colegii. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe demonstranți.-
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La Kdln (R.F.G.) s-a deschis a zecea ediție a Tîrgului internațional de mobilă, tîrg cu o veche tradiție, considerat unul din cele mai mari din lume în a- cest domeniu. în prezența unor personalități oficiale, a reprezentanților asociațiilor profesionale din industria lemnului și mobilei din Republica Federală Germană, cît și a numeroși reprezentanți străini, oameni de afaceri, specialiști, primarul orașului Koln, dr. Theo Burauen, a inaugurat tîrgul, la care participă 944 firme din 21 de state.Țara noastră este prezentă prin între-
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DE MOBILĂ

prinderea de stat pentru . comerț exterior — „Exportlemn" — și expune pe o suprafață de 104 metri . pătrați diverse garnituri de mobilă stil și mobilă modernă. Sectoare aparte ocupă micul mobilier, scaunele tîmplărești și curbate.încă din primele ore de la deschidere, expoziția s-a bucurat de o mare afluență. Specialiștii și oamenii de afaceri a- preciază mobila românească pentru calitățile estetice, cele de rezistență șl confort în mai multe ziare ca „Frankfurter Zeitung", „Kolnis- che Rundschau", „Kolner Stadtanzei- ger" au apărut a- nunțuri despre participarea României la Tîrgul de mobilă din Koln.
Ion TONCEANU

Recent â avut loc 
la Pekin Conferința 
națională pentru 
studii, cercetări și 
folosirea izotopilor 
radioactivi în agri
cultură. Au partici
pat reprezentanți din 
toate provinciile și 
din 13 institute de 
cercetări agricole din 
China. Cu acest pri
lej a fost elaborat 
planul în domeniul 
folosirii energiei a- 
tomice în agricultură 
în perioada celui 
de-al treilea plan 
cincinal, care a înce
put anul acesta.

După cum anunță 
presa din Pekin, 
la conferință s-a su
bliniat că în ultimii 
ani au fost obținute 
numeroase și importante rezultate în 
folosirea izotopilor la 
tratarea semințelor și în folosirea ener-

gîei ' atomice în agri
cultură. Rezultate 
bune au fost dobîn- 
dite în tratarea ce
realelor în perioada 
de dezvoltare și în

tratarea solului pen
tru a se obține in
dici superiori de fer
tilizare. Cu ajutorul 
izotopilor, oamenii 
de știință au reușit

să precizeze cu exac
titate limitele dintre 
perioada de creștere 
vegetativă și dea a 
coacerii.

La conferință s-a 
arătat că în nume
roase provincii au 
fost obținute rezul
tate bune în fertili
zarea solului prin 
îmbinarea îngrășă
mintelor fosfatice 
cu doze scăzute de 
izotopi. Acest expe
riment a fost repetat 
de peste 100 de ori, 
în 70 de feluri de 
sol din 20 de pro
vincii.

La conferință s-a 
hotărît ca cercetă
torii să-și îndrepte 
și în viitor atenția 
spre obținerea de 
noi soiuri superioare 
de cereale, să se o- 
prească asupra prin
cipalelor probleme 
ale sporirii produc
ției agricole și să le 
rezolve, să extindă 
cadrul de cercetări 
pentru obținerea de 
rezultate cît. mai 
bune.

Ion GALAȚEANU

In lanțul de lovituri de stat militare din Africa s-a adăugat a- ceea din Nigeria. Generalul Aguyi Ironsi, care a preluat puterea în cea mai populată țară de pe continent, și-a a- sumat răspunderea conducerii țării pînă la viitoarele alegeri, programate de noul regim pentru primăvară. Astfel armata pare a-și atribui rolul de catalizator politic, pentru a reda Nigeriei, conform unor declarații oficiale, „stabilitatea". Va reuși sau nu — rămîne de văzut. Cert este că șubrezenia regimului precedent, calificat de o parte a presei occidentale drept „model de democrație* pentru Africa, devenise evidentă.A doua zi după răsturnarea guvernului, studenții din capitala țării, Lagos, au ieșit pe străzi scandînd : „Tirania a fost ucisă", „Jos feudalismul". După cum transmit agențiile de presă, starea de spirit a populației dintr-o serie de regiuni, îndeosebi din sudul țării, este în favoarea noului guvern. In urma cererilor insistente ale sindicatelor, a fost e- liberat din închisoare secretarul general al Partidului muncitoresc- țărănesc socialist din Nigeria, T. Otegbenye.Generalul Ironsi, re- ferindu-se la cauzele care au determinat pe

ofițeri să răstoarne fostul cabinet al lui Bale- wa, a menționat, între altele, ciocnirile sînge- roase, aproape neîntrerupte din diferite regiuni ale țării, fricțiunile in- tertribale, corupția vîrfu- rilor conducătoare. După ultimele alegeri generale, în diverse puncte ale Nigeriei au avut loc ciocniri violente între partizanii celor două mari coaliții

Mulți comentatori a- tribule răspunderea pentru aceste ostilități politicii cercurilor monopoliste occidentale. Conform cunoscutului principiu „dezbină și stăpî- nește", monopolurile favorizau cînd una cînd alta dintre părți pentru ca, în felul acesta, să poată exploata mai ușor imensele bogății ale țării. Nigeria este una din cele mal bogate țări

nlndu-se pe elementele feudale și compradore. Prin intermediul acestor elemente s-a ajuns la situația în care, după cum precizează ziarul „Advance", organul Partidului muncitoresc-țără- nesc socialist din Nigeria, industria minieră șl prelucrătoare, cele mal bune plantații, sistemul bancar și financiar se află în mîinile străinilor. Transportul maritim, ae

NIGERIA 
în căutarea drumului

politice — Alianța națională nigeriană și Marea alianță progresistă unită. Sute de persoane au fost ucise, iar un mare număr de case și bunuri materiale — incendiate și distruse.Nesfîrșitele disensiuni dintre aceste coaliții au dus la o polarizare tot mai accentuată a celor două sute de grupări etnice care compun populația Nigeriei, a- jungîndu-se la situația că „Nordul" lupta împotriva „Sudului* șl invers.

din Africa occidentală. Ea ocupă primul loc în lume la producția de co- lumbit (97 la sută din producția mondială) ; este socotită, de a- semenea, o mare producătoare de cărbune, petrol și uleiuri vegetale. Dacă la toate acestea se adaugă și potențialul său uman — 55 milioane de oameni — este lesne de înțeles de ce monopolurile occidentale au făcut totul pentru a-și menține și extinde pozițiile în economia nigeriană, spriji-

rian șl rutier este monopolizat tot de străini. „United Africa Company", „John Hoit" și alte firme occidentale domină comerțul cu amănuntul. Poporul nigerian — arată ziarul „Advance" — a avut prea puțin de cîștigat de pe urma cuceririi independenței, deși a făcut sacrificii în lupta pentru libertate.Nigeria continuă să aibă unul din cele mai scăzute niveluri de viață din Africa, situîn- du-se In urma multor

țări cu resurse naturale mai puțin bogate. Intensificarea exploatării de către monopolurile străine a agravat situația, și așa grea, a oamenilor muncii, a făcut să crească nemulțumirile în rîndul maselor, ceșa ce a dus la ascuțirea conflictelor sociale. Cei un milion de muncitori nigerieni, alcătuind unul din cele mai numeroase detașamente ale clasei muncitoare din Africa, duc o luptă susținută pentru apărarea drepturilor lor legitime.Nu există încă indicii suficiente despre modul în care intenționează noul regim să rezolve problemele complexe, politice, sociale șl economice care stau în fața țării. După cum apreciază unii comentatori, nu-i exclus ca reacțiunea feudală, îndeosebi cea din Nigeria de nord, pierzîndu-și pozițiile în guvernul federal, să încerce să se o- pună unor eventuale măsuri pozitive. Totodată, există și în rîndu- rile armatei unele grupări care nu s-au aliniat încă guvernului Ironsi.Evenimentele viitoare vor da răspuns multora din problemele aflate încă în suspensie.
B. AUGUSTIN

Națiunilor'Unite pentru dezvoltare industrială.
Bg PARIS. In ciclul de conferin- 
™ țe „Lumea și Franța", orga
nizat de Asociația Prietenii Repu
blicii, sub președinția lui Maurice 
Schumann, președintele Comisiei 
pentru afacerile externe a Adu
nării Naționale Franceze, joi 
după-amiază la Centrul de con
ferințe internaționale, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia, Victor Dimitriu, a ținut o 
conferință cu tema: „Relațiile 
culturale franco-române". Confe
rința a fost urmată de prezenta
rea filmului documentar „Româ
nia orizont ’64".

U BONN. Presa vesf-germană re
latează că, potrivit unui acord 

încheiat între Bonn și Washington, 
în următorii 5 ani peste o mie de 
piloți vesf-germani vor fi insfruiți în 
S.U.A.

M PNOM PENH.Agenția de presă 
cambodgiană relatează că între 

18 și 23 ianuarie, aviația americano- 
saigoneză a violat de cinci ori spa
țiul aerian al Cambodgiei, deasupra 
provinciei Kampof. Un pilot al for
țelor aeriene saigoneze a aterizat în 
provincia cambodgiană Ratanakiri, 
cerînd azil autorităților locale.
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în Aden nu încetează ciocnirile armate între trupele coloniale și insurgenți. Paralel au loc greve și demonstrații împotriva măsurilor excepționale care au fost luate pentru zăgăzuirea luptei de e- liberare. Forțele patriotice au obținut un însemnat succes pe calea realizării u- nității lor de acțiune. Două mari grupări — Organizația pentru eliberarea sudului ocupat (O.L.O.S.) și ' Frontul de eliberare națională din Arabia de sud au hotărît să se unifice. Noua organizație este denumită Frontul de eliberare a Arabiei de sud.Abdulah El Asnag, secretar general al Federației muncitorilor din Aden, a declarat că contopirea

celor două organizații constituie o puternică lovitură dată forțelor imperialiste
UNITATE

DE ACȚIUNE

IN ARABIA

DE SUD
și reacțiunii, care au încercat nu odată să le dezbine. Crearea frontului comun de

luptă a fost privită cu simpatie și în celelalte țări arabe. Ziarul egiptean „Al Gumhuria" scrie că revoluționarii din sud încep o nouă etapă pozitivă pentru eliberarea regiunii și înlăturarea colonialismului.Noua organizație a ținut să precizeze de la început. obiectivele luptei sale. Frontul cere Angliei să recunoască popoarelor acestei regiuni drepturile lor legitime consemnate în rezoluțiile O.N.U. Este vorba de dreptul la autodeterminare, desființarea bazei militare din Aden și organizarea, în decurs de un an, sub controlul O.N.U., a alegerilor generale. Frontul respinge planul unirii Adenu- lui și a protectoratelor vecine sub forma unei „Republici a Arabiei de sud", controlată de forțe străine.
C. OPRICA

Setea oamenilor 
și a pămîntului

(Urmare din pag. D

cînd soarele va constitui o sursă prac
tică de energie. Pînă atunci însă, 
populația orașelor, satelor și insule
lor, mai are multe de îndurat de pe 
urma lipsei lichidului dătător ds 
viață. Pămînful pietros al Greciei este 
sărac în izvoare.

Cerințele de apă cresc anual cu 
10—20 la sută, în Atena și Pireu. A 
crescut și cantitatea de apă filtrată, 
dar 200 000 de locuitori ai capitalei, 
din peste 50 de cartiere, plus alte 
sute de mii din suburbii, îi duc încă 
lipsa. „Acești oameni, scrie ziarul 
„Imera", sînt lipsiți de factorul nu
mărul unu al civilizației".

Primarul Atenei, Plyîăs, a chemat 
pentru data de 7 februarie, populația 
la un mare miting în sprijinul cererii 
sale de a fi preluată de către primă
rie activitatea societății particulare de

apă, care refuză să facă Investițiile 
necesare aprovizionării întregii popu
lații a capitalei.

Marea majoritate a cartierelor Ate
nei este aprovizionată cu apă de că
tre sacagii particulari cu mașini-cister- 
nă, care scot cîștiguri importante. 
Acum cîtva timp ei au mărit costul 
unei găleți de apă și, înfîmpinînd 
refuzul populației, au sistat pur și 
simplu aprovizionarea. E greu de ima
ginat sute de mii de oameni, printre 
care copii, fără apă. Mulți iau auto
buzele venind în centrul orașului, 
doar pentru a-și potoli setea și a lua 
o cană cu apă pentru copii. Acum 
40 de comitete cetățenești, în frunte 
cu primarul capitalei, au hotărît să 
înceapă „ofensiva pentru apă".

Situația este grea și în regiunile 
agricole. 2 500 000 de oameni beau 
apă din puțuri, rîuri și alte locuri in
terzise de organele sanitare. Popu

lația din numeroase insule este apro
vizionată cu apă cu ajutorul vapoa- 
relor-cisfernă, cu prețul variind între 
20—250 drahme metrul cub. In a- 
ceste condiții, în multe regiuni ale 
țării, nici vorbă nu poate fi de iri
gații.

în ultimii ani, autoritățile Greciei 
au studiat diferite posibilități pentru 
rezolvarea marii probleme a apei. In
stitutul de geologie și cercetarea sub
solului a întocmit hărți privitoare la 
mișcarea apelor subterane. Specialiștii 
se ocupă cu construirea unor stații de 
desalinizare în insulele Patmos, Hisi- 
ros și Kimolos. A fost alocată deja 
suma de 5 000 000 drahme în acest 
scop. Stafia din Patmos, de desalini
zare, care urmează a intra în func
țiune în primăvară, va fi cea mai mare 
din lume. Se construiește pe o supra
față de 8 000 metri pătrați. în insula 
Simi, unde s-a construit prima stație 
de acest fel din Grecia, s-a înfiin
țat și un laborator care cercetează 
perfecționarea sistemului de produ
cere a apei potabile din apa da 
mare, folosind în acest scop și unele 
date tehnice obținute din S.U.A. și 
U.R.S.S.

în Grecia se depun mari eforturi 
pentru a se lichida această problemă 
specifică țării, pentru a se satisface 
setea de apă a omului și a pămîntu
lui.
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