
f
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

T a
'-ru

ș 
w

Anul XXXV Nr. 6883 Duminică 6 februarie 1966 4 PAGINI — 30 BANI

5

will

Ș4®. O W

i

-

..

SWi

■ <;

■r
K

■ H

A <<

INSTANTANEE

OLIMPIADA 
SPIRITULUI

Eugen JEBELEANU

i ■ |

hs

o ■

<■ ■

-.x-

© O relație nemijlocită: pregătirea 
activistului — nivelul 
partid • Cînd sarcina 
cu impulsul lăuntric © 
fără dirzenie, nu pot
piscurile • De la jumătăți de mă 
sură la jumătăți de rezultate

muncii de 
se imbinâ 

Fără efort, 
fi cucerite

g
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înainte de a executa o nouâ lucrare, un stat al maistrului e bine venit. 
(Instantaneu din secția iiletaj a uzinelor „Republica" din Capitală) 

Foto : M. Andreescu
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ȘTIINȚA MECANICĂ
V

A.

TEHNICA
v

Convorbire cu acad. Caius IACOB

— Cum vedeți perspectiva cer
cetării științifice în domeniul 
mecanicii ? , i

fizi-
și chimist,

laborarea dintre inginer și 
cian, dintre ' inginer 
dintre inginer și mecaniciari, este 
o garanție a succesului, atît prin 
asimilarea tehnică a? metodelor ști- 
'ințelor fundamentale, cît și prin 
fertilizarea continuă, de; către • teh
nică a cercetării fundamentale. , 
..Utilizarea sistematică a cadre-, 
lor de mecanicieni, alături de in-

— Consider că îmbunătățirea 
muncii în această ramură a știin
ței depinde, în mod esențial, de o- 
rientarea cercetătorilor spre proble
mele pe care le ridică tehnica și 
producția contemporană și de 
utilizarea sistematică a specialiștilor gineri, în problemele -producției- 
mecanicieni de formație universitară 
în cercetarea tehnică — de la ni
velul problemelor fundamentale și 
pînă la rezolvarea unor sarcini 
concrete ale marilor uzine sau ale. 
institutelor de proiectări.

Pentru reducere^ la. minimum a 
acelui; „import, de inteligență" la 
care se referea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea de la Ma
rea Adunare Națională — este ne
cesar < 
iecîarea în construcții civile, hidro
tehnice, de mașini etc, să se efec
tueze renunțîndu-se la schemele în
vechite și ținîndu-se seama de me
todele cele mai noi pe care ști
ința modernă a mecanicii le poate 
pune ia dispoziție; Șe. știe-ca astăzi 
mașinile electronice de calcul de
vin un auxiliar de neînlocuit în 
munca de cercetare și proiectare. 
Nu ne. este însă indiferent dacă 
calculatorul — fie el om sau ma
șină — utilizează în unele calcule 
teoretice puncte de vedere ale a- 
nului 1900 sau ale anului 1966. 
Fără a ține cont de concepții mo
derne în mecanică, fizică, chimie 
— munca de cercetare tehnică și 
munca de proiectare, chiar dacă 
se sprijină pe mijloace de calcul 
extrem de avansate, nu are sorți 
de izbîndă.

Se înțelege că trebuie evitată 
orice confuzie privind rolul specialiș
tilor mecanicieni de formație uni
versitară în raport cu roiul ingineri
lor. Mecanicianul nu este pregătit 
spre r> rezolva chestiunile specifice in
ginerești, așa după cum învățăniîn- 
tul tehnic nu poate da viitorului in
giner, pe iîngă calificarea sa, și pre
gătirea rnecanico-matemafică nece
sară abordării problemelor specifi
ce mecanicii moderne. Mecanicia
nul nu trebuie și nu poate să-1 în
locuiască, nici să-1 dubleze pe in
giner. Dar în secolul nostru, de 
continuă ramificare a științei și de 
adîncire a specializării, putem spe- 

' ra rezultate inedite prin co
laborarea și efortul comun al spe
cialiștilor de formații diverse, 
care asociază metode și puncte de 
vedere diferite în rezolvarea ace- 

i. Jtii.ași scop tehnico-productiv. Co-

și, proiectării, înseamnă eliminarea 
metodelor aproximative, adesea 
semi-empirice, bazate pe scheme 
de calcul rudimentar și pe o înțe
legere depășită a fenomenelor 
mecanice. Aceasta ar duce la o i- 
mensa economie de timp, materii 
prime și mî.nă de lucru, la evitarea 
avariilor provenite din necunoaște
rea exactă a comportării dife
ritelor corpuri și construcții sub 

ca cercetarea tehnică și pro- sarcină, la posibilitatea de a se rea
liza noi construcții și mașini.

Există și la noi'în țară exem-

Ilie FĂSUI
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc P.C.R. Reșița
... n .......... ............................................ ..........................

nenumăratele trăsături 
o valoare exemplară ac- 
de partid, mă voi opri în 

dintre 
efort 

de perfecționare.

VIAȚA

■ Tratative la „nivel 
înalt" americano- 
sud-vietnameze

Organizate de Mi
nisterul Invățămînfului, 
împreună cu societăți
le știinfifice ale cadre
lor didactice, astăzi 
încep în întreaga (ară 
concursurile pe spe
cialități (literatură ro
mână, matematică, fi
zică și chimie) ale ele
vilor. O Olimpiadă a 
spiritului, așadar, care, 
desigur, se va per
petua.

Semnificația eveni
mentului este înfru- 
foful remarcabilă, căci 
— vorba lui Ion Ghi- 
ca — „ceea ce dă o- 
mului o superioritate 
nemăsurată asupra tu
turor celorlalte viețui
toare este lucrarea 
spiritului : cugetarea".

Nu dînd din picioa
re sau cu ciomagul 
și-a apropiat omul pu
terea focului, a apei 
și a vîntului, a inven
tat roata și busola și 
chiar mingea după 
care alergi și pe care 
o lovești ca să intre 
în poarta adversaru
lui sau a ta. Pot fi ad
mirați Pele și. tofi cei
lalți excelenți sportivi 
din întreaga lume, căci 
nu există nici o incom

patibilitate între edu
cația fizică și cea spi
rituală (Hemingway a 
fost un pasionat vînă- 
lor, ca și Șolohov, iar 
Cyrano de Bergerac, 
cel dintîi călător pe 
aripile extraordinarei 
sale fantezii, în . lună, 
era un scrimeur de 
forță).

însă, oricum ar fi, 
cea care trebuie să 
primeze, în toate do
meniile, este cugeta
rea.

Spui Eminescu, și 
înfelegi spiritualitate, 
Bălcescu, și înțelegi 
cugetare, Aurel Vlai- 
cu și Brâncuși — spi
ritualitate, cugetare, 
de asemenea. Nu exis
tă nici o muncă fără 
cugetare.

Olimpiada elevilor 
este un prilej — încă 
unul — pe care statul 
nostru socialist îl ofe
ră tineretului, de a se 
manifesta, de a-și des
fășura aripile și de 
a-și putea da seama 
și el, și cei care, îl 
cresc, pe care dintre 
nenumăratele cărări 
ale azurului va putea 
zbura mai firesc în

viitor. în viitorul pe 
care îl vor popula cu 
prezenta lor de repre
zentanți ai cugetării 
acestei fări : scriitori, 
matematicieni, fizicieni, 
chimișfi.

In aceste zile, cînd 
pe mult răbdătorul 
nostru glob pămîntesc 
asistăm la afîtea ne-1 
fericite întreceri : în
tre vanități, între 
mode, între metodele 
de a asasina mai ra
pid oameni nevino- 
vâ(i — Olimpiada ti
neretului este un sa
lut primit de la un 
viilor, pe care-l do
rim plin de cînfece și 
de invenții pașnice.

Un viitor în care 
participanții de azi ai 
Olimpiadei . spiritului 
vor putea îmbrățișa 
planeta cu versuri și 
povestiri sublime și 
cînd oamenii de știin
ță vor născoci cartușe 
făcute din boboci de 
trandafir, care — pro
iectate în inimă — o 

.vor face să înfloreas
că,, prelungind viața 
oamenilor și umplînd-o 
de o iubire față de se
meni, fără, de margini.

— Sîmbătă, pre
ședintele S.U.A. a ple
cat cu un avion spe
cial spre Honolulu, 
unde va avea convor
biri cu conducătorii 
regimului de la Sai
gon.

■ Cea mai mare 
catastrofă 
din istoria aviației

— Un avion „Boe- 
ing-727“ al compa
niei „AII Nippon Air
ways'* s-a prăbușit în 
golful Tokio. La bord 
se aflau 133 de per
soane.

g DESFĂȘURAREA 
CRIZEI POLITICE 
DIN BELGIA

— După convorbi
rea de sîmbătă cu pri
mul ministru belgian, 
regele a respins demi
sia oficială prezentată 
de guvern vineri noap
tea.

Dintre 
care dau 
tivistului 
ac’est articol doar la una 
ele, și anume la permanentul 
de autedepășire. 
Mă refer desigur nu la simpla în
deplinire a unei sarcini, ci la do
rința arzătoare, la nevoia lăuntrică 
de a aprofunda cunoștințele nece
sare domeniului în care activează, de 
a-și lărgi mereu orizontul, de a ține 
pasul cu fot ce este nou „în specia
litatea sa", care este atît de vastă 
îneît cu greu i se pot stabili limi
tele.

De perseverența, aș spune, de în- 
dîrjirea cu care acționează în această 
direcție activistul, depind în măsură 
hotărîtoare rezultatele întregii sale ac
tivități. O dovedește convingător ex
periența tuturor organelor noas
tre de partid. Voi încerca să ilu
strez aceasta, creionînd cîteva fi
guri de activiști ai Comitetului o- 
rășenesc P.C.R. Reșița. Cred că, în 
esență, este vorba de cazuri carac
teristice, nu mult deosebite de si
tuații din alte locuri.

ELAN, EXPERIENȚĂ, 
DAR Șl COMPETENȚĂ

Strungar de înaltă calificare, cu 
mîini de aur, om înaintat, pe care 
l-a adus în partid conștiința de 
clasă, Nicolae Angheloiu a devenit 
activist prin 1958. Muncea fără să 
se cruțe, nu cunoștea odihna pînă 
nu ducea la bun sfîrșit sarcina în
credințată. Era prețuit, stimat 
pretutindeni. Și totuși de la un 
timp și-a dat seama că bagajul de 
cunoștințe acumulat cu ani în ur
mă în uzină nu mai corespunde 
cerințelor. în combinatul reșițean 
se ridicau ascuțit probleme legate 
de organizarea științifică a pro
ducției, promovarea progresului 
tehnic, creșterea eficienței activi- 

Ității economice. în birourile orga- 
nizațiilor de bază erau acum spe
cialiști, ingineri, * muncitori' cu 
înaltă calificare ; ei i se adresau 
cu încredere, îi împărtășeau preo
cupările lor, îl consultau asupra 
soluțiilor pe care le preconizau. 
Trebuia să ajute, să orienteze, dar 

' pentru aceasta era necesar, în 
. primul rînd, ca el însuși să înțe- 
r leagă pe deplin procesele com
plexe ale vieții economice, să 
se simtă acasă în economia 
politică, în tehnologia moder
nă. Și a izbutit. A absolvit 

■ liceul la „seral", apoi școa
la de partid. Pregătirea dobîndită 
i-a servit ca fundament pentru 
lărgirea continuă a orizontului.

Azi îndeplinește cu competență 
sarcinile destul de complexe ce-i 
revin ca secretar al Comitetului de 
partid din Combinatul siderurgic 
Reșița.

de mașini 
activist

N-A FOST UȘOR
Desigur n-a fost ușor nici pen

tru el, nici pentru atîția alții care 
și-au desăvîrșit pregătirea după 
mulți ani. Fostul forjor la U- 
zinele constructoare
Reșița, Alois Klot, este 
de 16 ani. Mult timp a lucrat în or
ganizația de tineret. Se știe în ce 
condiții grele munceau activiștii în 
primii ani ai regimului nostru : în 
întreprinderi și la sate își mai ară
tau colții foștii o^rpeni de casă.ai 
patronilor,, ai moșierilor și chiabu
rilor. Activiștii dormeau noaptea 
pe cîte o masă la sfat, rebegiți de 
frig, porneau prin case, pe cîmp, 
adunau oamenii, 
vorbă cu ei, 
luptă pentru 
ticii partidului.
aveau prea multe. Dar în toată 
ființa lor se simțea dogorind o a- 
semenea flacără, o asemenea încre
dere de neclintit în dreptatea cau- 

• zei partidului îneît cuvintele 
pătrundeau în suflete. Forța lor 
de convingere era molipsitoare. 
Anii au trecut și pe măsură ce am

stăteau de 
mobilizîndu-i la 
aplicarea poli- 

Cunoștințe nu

(Continuare în pag. a Il-a)

Inerția 
formuiaristicii

(pag. a II-a)

MOARTEA IN PĂDURE
(pag. a Il-a)

O LOGICĂ
ELEMENTARĂ

DE LA „DÎMBOVIȚA"
A
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I 
I
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Scrisoare 
din Roma

NU VOR FI MAI BUNI PÎNĂ CÎND
V A

CONDUCEREA
NU VA ȘTI DE

o pereche 
cu talpă

de 
du-

ÎNTREPRINDERII
CE SÎNT PROȘTI

SI Ain
■

n
(Continuare în pag. a II-a)

Intr-una din sălile de comanda de la laminorul de ta bid groasă din cadrul Combinatului siderurgic Galați

........

(pag. a III-a)

„Am cumpărat 
pantofi de 113 lei, 
roflex, foarte frumoși. Dar după 
două săpțămîni, cînd vremea a 
devenit umedă, ei au început să 
se albească de săruri. Le-am dat 
cu cremă de mai multe ori, dar 
degeaba. Intr-o zi, cînd ieșeam pe 
poarta fabricii, am simțit că pierd 
un toc. In rîsul colegilor, l-am 
băgat în buzunar, ca după o bu
cată de drum să constat că s-a 
dezlipit și celălalt". Semnează Eu
gen Spireșcu, maistru la între
prinderea „Electroaparataj" din 
Capitală. Marianei Baciu, salaria
tă la Fabrica de postav din Bu- ' 

. huși, i s-a întîmplat un lucru și1 
mai curios. La pantofii, de 275 lei 
(marfă de calitate „extra") pe care 
i-a cumpărat, au cedat tocurile. 
Ca să prevină ruperea sau pierde
rea lor, i-a trimis fabricii produ
cătoare — „Dîmbovița" din Capi
tală. Dar în loc să le repare tocu
rile, fabrica... le-a schimbat fețele, 
Cumpărătoarea i-a trimis din nou 
la București. De data aceasta, a 
primit un colet cu sandale de 130 
lei perechea. Ioana Niculescu din 
București, referindu-se la o 
gantă pereche de pantofi cu fețe 
alb-negru, fabricată tot la „Dîm
bovița", a arătat că după patru- 
cinci zile de purtare, vopseaua 
albă a început să se curețe și s-a 
rupt un toc.

Ne aflăm Ia „Dîmbovița". în ia
nuarie 1966, în fabrică au fost 
blocate de recepționerii comerțu
lui peste 2 000 de perechi de în
călțăminte, după ce ele trecuseră 
prin filiera producției și a con
trolului de calitate. „La noi — 
ne-a spus tov. ION ZGÎNCĂ, șef 
adjunct al serviciului C.T.C. — 
calitatea este la ora actuală o pro
blemă controversată. N-avem cri
terii precise de apreciere a cali
tății încălțămintei și, din această 
cauză, nimeni nu poate aprecia 
obiectiv nivelul calitativ al pro
duselor".

Evident, sînt necesare criferil de 
determinare științifică a calității. Ela- 
borarea acestora trebuie să fie ur
gentată. Este timpul ca Ministerul In
dustriei Ușoare șl Ministerul Comer
țului Inferior, care de ani de zile 
discută pe această temă, să ajungă, 
în sfîrșit, la o înțelegere. Totuși, se 
impune o precizare. Nu lipsa a- 
cestor criterii este cauza principală 
pentru care pe poarta fabricii mai 
ies produse de slabă calitate. Biroul 
de sesizări și reclamații al între
prinderii „Dîmbovița" a primit în 
luna ianuarie, de la diferiți cum
părători, peste 240 de perechi de 
pantofi cu defecte de calitate. Ceea 
ce este greu de admis, conducerea

ele-

acestei fabrici consideră că „nu se 
poate ca la o producție de 600 000 
de’perechi pe trimestru să nu sca
pe defecte". Se pierde însă din 
vedere esența problemei : pe cum
părător nu-l interesează justificările. 
Pentru banii pe care-i dă, el solicită 
— și trebuie să i se ofere ■— numai 
încălțăminte bună la calitatea stabilită 
pentru ^sortimentul respectiv. Șe
ful serviciului C.T.C. ne-a spus : 
„Am luat toate măsurile pentru a 
înlătura deficiențele; am sancțio
nat pe vinovați. Mai mult nu știm 
ce să facem".

Nici acest răspuns nu poate fi 
satisfăcător. De aceea, împreună 
cu tehnologul SEVASTIȚIA MAI- 
LAT am mers în secția unde se 
produc . pantofi cu toc înalt. In 
drum, am rugat-o să-și spună pă
rerea despre cauzele defectelor. 
Drept 'răspuns, ne-a arătat la ca
pătul unei benzi cîteva perechi de 
fețe rebutate la operația tras pe 
calapod.

— La rîndul său — maistrul 
FRANCISC PONTA, șeful secției, 
ne-a spus : E suficient ca un om 
să lipsească un timp de la mașină 
și calitatea lucrului scade. Uneori 
nu șe respectă cu strictețe proce
sul tehnologic.

— Bine, dar cui se datorește 
nerespectarea procesului tehno
logic ?

— Vedeți, schimbul pe care-l 
conduc este format în mare parte 
din tineri — spune maistrul SAVU 
CÎRJALIU. Ei s-au calificat abia 
anul " trecut la locul de muncă. 
Deci, o cauză principală a lucrului 
de proastă calitate este slaba 
flcare a unor lucrători șl modul 
fectuos de organizare a acțiunii 
ridicare a calificării acestora.

Să continuăm.
— /Datorită numărului mare de 

modele (lunar între trei și șapte 
modele la fiecare bandă) — ne-a 
spus CORNEL POPESCU, inginer- 
șef■ adjunct al întreprinderii — ne 
rămîne prea puțin timp pentru 
pregătirea fabricației. Consider 
absolut necesar ca organele comer
ciale și direcția noastră tutelară să 
găsească posibilitatea de a comanda 
serii optime de modele.

Desigur, propunerea merită să 
fie studiată. Dar numărul mare 
de modele nu poate motiva slaba 
exigență față de calitatea lor. Se 
constată, totodată, că în domeniul 
pregătirii fabricației se manifestă 
lipsuri — și ceea ce e grav — ele 
sînt decretate ca inerente chiar

caii- 
de- 
de

Constantin JALBA

(Continuare tn pag. a III-a)

Mezzogiorno *) continuă să 
dețină capul de afiș al actuali
tății italiene atît pentru faptul 
că a rămas același izvor al emi
grației, cît și pentru primii pași 
pe care-i face spre trezirea sa 
la viață. In ultimii ani au început 
să apară aici întreprinderi in
dustriale, drumuri și apeducte, 
canale de irigație care au dat 
infuzie de energie acestei zone 
geografice și au absorbit o 
parte din șomeri. Primii pași au 
fost tăcuți, dar potrivit aprecie
rilor unor autorități locale și ale 
populației în general, se cer în 
continuare noi eforturi, noi in
vestiții pentru ca distanța uriașă 
care separă încă sudul înapoiat 
de nordul țării să se scurteze.

Ridurile și sulimanu- 
rile orașului Bari

Orașul Bari, anticul Barium, este 
așezat pe coasta Adriaticii exact 
în pintenul cismei peninsulare. 
Intr-o cămăruță dintr-o casă mo
destă se află sediul organizației 
de cartier a partidului comunist. 
L-am cunoscut aici, la secția 
care poartă numele de întrona, 
în memoria unui muncitor ucis 
de fasciști, pe bătrînul Papa- 
glio, unul din fondatorii organi
zației de partid. Are nouă fe
ciori și toți sînt comuniști. „Car
tierul nostru este cel mai orop
sit — spune el. Aici locuiesc 
numai muncitori care stau, îm
preună cu familia compusă de 
la patru persoane în sus, într-o 
singură cameră, fără lumină 
electrică și apă. lată de ce noi 
cerem să se rezolve problema 
construcțiilor de locuințe. Eu 
am lucrat ca muncitor în port și 
cunosc bine istoricul lui. De aici 
plecau înainte de război mai 
bine de patru milioane și jumă
tate de tone de petrol, iar astăzi 
traficul a scăzut la jumătate. In
dustria din oraș stagnează. Din 
cei 350 000 de muncitori care lu
crau aici înainte cu 20 de ani, 
astăzi au rămas doar 89 000". La 
municipalitate am aflat apoi, în
tr-o convorbire cu primarul, că 
numai în zece ani, din regiunea 
Puglia, a cărei capitală este 
Bari, au emigrat spre nord sau 
dincolo de hotarele țării, în El
veția și R.F.G., 250 000 de oa
meni.

în contrast cu cartierele
mărginașe, în piața Libertății

Ion MARGINEANU

*) Regiunile clin sudul Italiei.

(Continuare în pag. a III-a}
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ACTIVISTULUI DE PARTID
(Urmare din pag. I)

înaintat In procesul construcției so
cialiste munca de partid a crescut In 
complexitate, a devenit mal profundă 
ți multilaterală, căpăfînd tntr-un fel un 
caracter de artă ți de țtiinfă. 
Continuînd munca obștească, tova
rășul Klot a absolvit cursuri profe
sionale, școli de partid. Acum, ca 
instructor al comitetului orășenesc 
pentru problemele muncii politice 
de masă, cuvîntul lui a cîștigat în 
greutate, în forță de mobilizare.

Mircea Golumba, strungar într-o 
uzină timișoreană, a literat și el la 
început în organizația de tineret. 
Era cunoscut ca omul care pune 
umărul unde este mai greu. îi a- 
jungea timpul pentru, tot. Muncea 
cu atîta tragere de inimă că i se 
treceau cu vederea unele sarcini 
îndeplinite superficial. O dată, de 
două ori... apoi i s-a arătat că nu
mai entuziasm, abnegație, perseve
rență nu ajung. A înțeles, și a do- 
vedit-o nu în vorbe. După termi
narea școlii medii tehnice a urmat 
cursurile politehnicii. Inginer me
canic, a continuat să se țină la zi 
cu tot ce este nou în profesia lui, 
fapt care-1 ajută să-și înde
plinească sarcinile în cadrul co
misiei economice a comitetu
lui orășenesc; ferindu-se de a-și 
pune ochelari de cal, nu scapă 
cele mai bune cărți, filme, piese de 
teatru. Desigur pentru. toate aces-

tea a fost nevoie să rupă din timtpul 
de odihnă. Șl totuși nu s-a lăsat, 
„a tras tare" șl s-a trezit într-o 
bună zi, împreună cu atîți alți to
varăși, că a prins gust, că merge...

MOLICIUNEA
Șl JUSTIFICĂRILE

Ce-i drept, în timp ce pe 
greutățile îi călesc, pe alții îi 
rie. Alexiu Judea, Francisc 
bian au venit în activul de partid 
cam în același timp cu Ion Lungu 
și Vasile Știubea. Nivelul pregăti
rii lor era pe atunci modest.

în timp însă ce primii doi au pus 
suflet în perfecționarea pregătirii 
lor și au izbutit să progreseze, 
ceilalți erau de acord că ar trebui 
să facă ceva, dar de fiecare dată 
găseau motive spre a justifica mo
liciunea. Nu-i de mirare că în a- 
ceste condiții, organizațiile de bază 
nu primeau sprijinul cel mai cali
ficat de care aveau nevoie.

Unii se lamentează : „La vîrsta 
mea este greu" (și se întîmplă să 
fie oameni de 35—40 ani) ; alteori 
se invocă lipsa de timp. Și într-un 
caz și în altul este vorba în fapt 
de cedare în fața greutăților; 
fără curajul, fără voința de a fe în
hăma la un efor! suplimentar ajungi 
inevitabil să bați pasul pe loc. Or, 
noi înaintăm și înaintăm într-un ritm 
rapid.

unii 
spe-
Fa-

Institutul de speologie „Emil Hacoviță*. Se cercetează mici viețuitoare 
din peșteri Foto ; Agerpres

Cel mal ctțtlgaf este aici cel care 
se cruță mal puțin, care se chelfu- 
lețfe mal mult. Altfel stagnarea, 
rămînerea în urmă sînt inevitabi
le. Lucrurile s-au petrecut în felul 
acesta cu Miron Băleanu. Activist 
cu practică îndelungată, căpătase 
o anumită ușurință în rezolvarea 
problemelor după calapod, așa cum 
s-a deprins, și considera că aceas
ta ar fi de ajuns. în organizațiile 
de partid pe care le îndruma ca 
instructor al comitetului orășe
nesc, era însă pus în fața unor 
probleme noi. Munca ideologică 
în rîndul specialiștilor cere orien
tare, discernămînt, suplețe. Toate 
acestea nu se dobîndesc peste 
noapte, cer efort, încordare. Cine 
refuză asemenea investiții personale, 
cine consideră că le-ar putea „eco
nomisi* îți stânjenește singur crește
rea și, ceea ce este mai dăunător, 
slăbește eficacitatea muncii de partid. 
Nu este de mirare că evitînd pro
blemele complexe ce constituie 
miezul muncii de partid, un ast
fel de activist ajunge să pună în 
centrul preocupărilor sale datele 
statistice în sine, procesele verba
le, pavoazarea etc. în schimb ne
glijează „restul", cu alte cuvinte 
esențialul: munca vie cu oamenii, 
rezolvarea pînă la capăt a pro
blemelor. Firește, după ce am în
cercat zadarnic să-1 ajutăm să iasă 
din impas, în cele din urmă a tre
buit să renunțăm la tov. Miron Bă
leanu în activul de partid.

CAMPANIA"
Șl „ASALTURILE

(Urmare din pag. I)

Ă

Important este desigur 
se studieze, dar tot atît de impor
tant este în ce scop se studiază. 
Uneori mai ești obligat să tragi 
de mînecă pe cîte un tovarăș și 
să-1 întrebi: ce rost au examene
le luate în asalt, manualele citite 
în diagonală ? Cu ce se va alege 
din toate acestea, cum îl vor aju
ta să muncească mai calificat ? 
Este necesar să reamintim în fața 
unor asemenea cazuri că ceea ce 
urmărim este nu achiziționarea de 
diplome, cl acumularea de cunoștințe 
temeinica care să poată fi aplicate 
cu- folos In viață.

Nu încape îndoială că „in astfel 
•de cazuri se reflectă șl anumite 
deficiențe din munca noastră, a 
comitetului orășenesc. Deși orien
tăm și controlăm activitatea des
fășurată de activiști spre a-șl dez
volta pregătirea, deși ne preocu
păm (nu întotdeauna cu perseve
rența necesară) să le creăm con
diții, totuși se mai vădește une
ori „înțelegere", de fapt insu
ficientă combativitate față de ase
menea atitudini.

Concluzia pe care o desprindem 
din munca noastră pentru pregă
tirea politică și profesională a ac
tiviștilor constă îp aceea că 
stilul de „campanie*, soluțiile Im
provizate, jumătățile de măsură nu 
pot duce decît la jumătăți de rezulta
te. O eficiență deplină se realizează 
printr-o muncă de perspectivă, prin 
continuitate țl exigență partinică. 
Aceasta reprezintă condiția esen
țială a îndeplinirii indicațiilor 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, cu privire la 
formarea de activiști cu temeini
că pregătire, capabili să rezolve cu 
competență și inițiativă sarcinile 
complexe ridicate de noua etapă 
de dezvoltare a țării.

0 Filarmonica ds Stat „G. Enescu' i CONCERT 
SIMFONIC, dirijor MIRCEA CRISTESCU. Solist 
LEONID KOGAN (U.R.S.S.), (sala Ateneului — o- 
rele 11), Concert „BARBU LĂUTARU* — (sala Ate
neului — orele 20).
9 Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCU
LUI — 10,30, LYSISTRATA — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VLAICU VODĂ — 10, ÎNȘIR-TH MĂRGĂRITE 
— 15, VEDERE DE PH POD — 20, (sala Studio) ; O 
FEMEIE CU BANI — 10, TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 15, PATIMA ROȘIE — 19,30.
8 Teatrul de Comedie : INSULA — 10,30, ȘEFUL
SECTORULUI SUFLETE — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : COMEDIA ERORILOR — 
10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 15, OPERA 
DE TREI PARALE — 19,30, (sala din Btr. Al. Sahia 
nr. 76 A): FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 10, SFÎN- 
TUL MITICĂ BLAJINU — 15, DRAGĂ MINCINO
SULE — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" : SONET PENTRU O PĂ
PUȘĂ — 10,30, LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 
AU FOST ODATĂ.... DOUĂ ORFELINE — 20.
9 Teatrul „Barbu Delavrancea' : IUBESC PH 
7-LEA — 20.
O Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 
AMOOOR — 15, JOCUL IELELOR — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" ; HARAP ALB — 10, FILE 
DE TEATRU — 15,30; 18.
S Teatrul evreiesc de stat ; MÂTINEU LITERAR- 
MUZICAL „ȘALOM ALEHEM" — 11, DOISPREZECE 
OAMENI FURIOȘI — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 11, CELE TREI NEVES
TE ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30, (sala din 
str. Academiei) : NĂZBÎTIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ —, 
9; 11.

• Teatrul satiria-muzical „C. T4na*e" («ala Savoy) t 
PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DB LU
MINĂ — 20.
©Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 16) 19,30.

O 8,50 — Gimnastica de Înviorare la domiciliu ® 
9,00 — Roțeta gospodinei ; curs de croitorie © 9,30 
— EmlsiuDe pentru copii șl tineretul școlar : Ecra
nul... cu povești i Micii naturaliști ® 11,00 — Emi
siune pentru sate © 17,00 — Aspecte de la campio
natul european de patina] artistic. Transmisiune de 
la Bratislava a 19,00 — Dialog la distanța. Participă 
regiunile BUCUREȘTI și OLTENIA • In încheiere : 
Telejurnalul de noapte, Telesport.
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16,

conștiință 
fermă, ca 
cretarul 
partid din
cherestea, sau activis
ta Constanța Cherolu.

La antipodul aces
tor biografii se află
acelea ale reprezen
tanților lumii pe cale

CÎNEMATO

© VIZITA — cinemascop : Patria — 9,45) 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15, București — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21, Grivița — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
© PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
Republica—■ 9,30; 13; 16,45; 20,15, Feroviar — 9,30; 
13; 16,30; 20,15, Excelsior — 10,45; 15,15; 19, Flo- 
reasca — 9,30; 13; 16,30; 20.
8 ȘAH LA REGE : Luceafărul — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30, Victoria — 10; 12> 14; .16; 18,15) 20,30 
(la ambele completare Adam șl Eva în Fiat).
0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 
9; PROGRAM PENTRU COPII ȘI TINERET — 11.
o AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Capitol (com
pletare Arme ale cunoașterii) — 10; 12i 14; 16,30; 
18,30; 20,30.

Constantin Toiu :

Acțiunea romanului 
lui Constantin Țoiu, 
prozator cunoscut pînă 
acum mai ales prin 
schițele și povestirile 
publicate în paginile 
presei literare, se pe
trece pe fundalul lup
tei comuniștilor pentru 
ieșirea țării din haosul 
economic din anii ime
diat următori războiu
lui. Narațiunea debu
tează senzațional, cu 
o crimă și un sabotaj 
descoperite în zorii zi
lei, fapt care ar putea 
crea impresia că ne 
aflăm în fața unul ro
man de aventuri. Dar 
după cîteva pagini ne 
dăm seama că autorul 
vizează o problemati
că mai largă. Per
sonajul principal al 
cărții, doctorul Bre
ga, spirit lucid, care 
în anii dinaintea răz
boiului păruse autori
tăților un nihilist (In 
realitate medicul era 
un protestatar animat 
de idei umanitariste), 
ne-este prezentat în 
stadiul hotărîtor al e- 
voluțiel sale : momen
tul în care constată că 
destinul lui este inse
parabil legat de acea 
forță vie, colectivă, 
care acționează pen
tru schimbarea unei 
orînduiri perimate. A- 
cest proces de înțele
gere este facilitat de 
prezența, alături de el, 
a unor oameni cu o 

de clasă 
Sandu, se- 
celulei de 
fabrica de

• FEMEIA ÎN HALAT.)” Central (completare O
vînătoare neobișnuită) ..— 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Cotroceni (completare A început cu o 
lupă) — 10,30; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 JUDEX : Lumina — 10;. 12; 1.4; 16; 18,15; 20,30. 
O ERMITAJUL - NOMAZII (cinemascop) — CUCE
RIREA TIMPULUI — AVENTURĂ ROMANTICĂ ; 
Timpuri Noi —- 10—21 în continuare.
O CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE î — 
cinemascop : înfrățirea între popoare — 9,30; 111
13,15; 15,30; 18; 20,30.
® MARILYN : Dacia (complețare Redațl-ne viața) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE: Cosmos (completare 
Cocoșelul de hîrtle) — 12; 14; 16; 18; 20.
® TREI SURORI — cinemascop : Bucegi — 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30, Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Gloria — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.
8 TATĂL SOLDATULUI : Unirea (completare Ele
mentele pe care le zidim in casele noastre) — 11; 
16; 18,15; 20,30.
© ULTIMUL MILIARDAR : Flacăra (completare Por
țile de Fier) — 10; 15,30; 17,45; 20, Miorița (com
pletare Sport nr. 6/1965) — 9,45; 12; 14) 16,15» 18,30» - 
20,45.
0 CAMERA
18,15; 20,30.
© CAMERA 
nării) - 16;
® NEAMUL . , .... ...... ....
bele serii) : Popular (completare Pupăza din tel) — 
11,30; 16,15; 19,30. ■; .
« COLINA: Moșilor — lli 15,30; 18; 20,30.
• VIAȚĂ DIFICILA: Crîngași — 15,30; 18; 20,30. 
« DUMINICĂ LĂ ORA 6: Volga (dompletare 
Cronică la un miracol) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30» 
20,30, Drumul Sării (completare De la pescari adu
nate) — 11; 16; 18; 20.
© BOCCELUȚA : Rahova (completare Gara) — 
10,30; 16; 18,15; 20,30.
9 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Lira (comple
tare Plante acvatice) — 15,30» 18; 20,30.
9 FATA LUI BUBE: Pacea — 11; 15,15; 18; 20,15.

a /ww
de dispariție, dintre 
care, Mișu Zotrescu, 
individ cu trecut du
bios și aptitudini 
criminal, formează 
cuplu repugnant 
baroana obsedată 
maniacă, proprietară 
a unor importante te
renuri din împrejuri
mile fabricii. Bandiții 
conduși de Zotrescu a- 
par, abia Bchițați, ca 
pioni docili în mîna 
voinței acestuia. Ata
cul lor asupra fa
bricii este însă ză
dărnicit. Moartea lui 
Sandu, în momentul 
în care lucrurile rein-

de 
un 
cu
Și

IN FORMA DB „1* : Vltan

ALBÂ : Munca (completare Raliul Du- 
18; 20.
ȘOIMÂRBȘTILOR — cinemascop (am-

în vitrinele
librăriilor

ple concrete de solu
ții noi, îndrăznețe, 
propuse de mecani
cieni de formație uni
versitară, în diferite 
probleme ale tehnicii, 
după cum există și- 
exemple de eșecuri — 
din care multe ar fi 
putut fi evitate dacă 
s-ar fi făcut apel la 
cei în măsură să uti
lizeze aparatul teore
tic al mecanicii mo
derne. Discuțiile din
tre partizanii me
todelor moderne și 
partizanii empiris
mului în tehnică și 
proiectare au arătat 
că este. necesară o 
studiere atentă, 
găloasă a posibilități
lor și necesităților cît 
și o informare opera
tivă asupra expe
rienței existente — 
urmate de măsuri 
efective. Fiecare teo
remă de mecanică 
transpusă în beton și 
oțel înseamnă mili
oane economisite ță
rii, și fiecare an de 
întîrziere înseamnă 
risc și risipă.

E nevoie ți e posibil 
să formăm înfr-un 
timp scurt un număr 
mare de mecanicieni 
de profil universitar; 
sfi-l utilizăm pe linia 
pregătirii lor de spe
cialitate ; să asigurăm 
primirea lor cu încre
dere ți îndrumarea lor 
competentă în dome
niul cercetării ți pro
iectării tehnice.

— Cum vedeți o 
mai temeinică pregă
tire a tinerelor cadre?

■ — Pentru a crește 
cadre de mecanicieni 
necesare economiei 
naționale, e nevoie ca 
pregătirea lor în fa
cultățile de matema-

tică și mecanică să 
fie cît mai eficace a- 
.tît în ce privește la
tura experimentală, 
cît și cea teoretică. 
Or, primul aspect e 
deficitar — în ce pri
vește studiul matema
tic al ecuațiilor me
canicii. ' Pentru ca 
mecanicienii de for
mație universitară să 
poată stabili un con
tact eficace cu pro
blemele tehnicii mo
derne și cu cadrele 
inginerești, pentru ca 
ei să poată aborda 
problemele noi pe 
care le ridică această 
tehnică, e nevoie de 
o bună pregătire ex
perimentală încă de 

mi-. pe băncile facultății.
De aceea, nici un e- 
fort nu trebuie cru
țat pentru a li se a* 
sigura ’ o pregătire 
experimentală și teh
nică tot atît de buna 
ca cea pe care o pri
mesc fizicienii și chi- 
miștii în universită
țile noastre. Proble
ma utilării și înca
drării laboratoarelor 
de mecanică e o pro
blemă importantă, 
care cere o rezolvare 
urgentă.’

— Care ar fi, după 
părerea dv., verigile 
ce ar favoriza o mai 
largă apropiere a me- 
canicienilor de pro
ducție ?

— O legătură mai 
strînsă între mecani
cieni și unitățile pro
ductive . nu se poate 
realiza ■ numai prin 
atragerea — adesea 
sporadică — a cerce
tătorilor din institute
le academice sau din 
universități, la stu
diul problemelor cu
rente ale industriei 
noastre. Știința mesa-

nicli poate să se dez
volte cu atât mai bine 
cu cît baza cercetării 
în mecanică va fi mai 
largă și mai nemijlocit 
legată de problemele 
economiei naționale. 
Trebuie pus accentul 
atît pe formarea de 
mecanicieni utilizabili 
în industrie, în proiec
tare și în cercetare, cît 
și pe organizarea unei 
rețele de studiu, coor
donare și consultare, 
de la institutele aca
demice pînă la labo
ratoarele industriale. 
Crearea Consiliului 
Național al Cercetării 
Științifice asigură 
tocmai formele orga
nizatorice necesare 
unei asemenea munci.

în ce privește învă- 
țămîntul, e necesară 
modernizarea conti
nuă a predării mate
maticii și mecanicii 
in învățămîntul uni
versitar și tehnic su
perior, îmbunătățirea 
pregătirii de specia
litate a viitorilor 
mecanicieni. în facul
tățile de matematică 
și mecanică unele 
cursuri de matema
tici trebuie predate 
diferențiat, ținîndu-se 
seama de faptul că 
necesitățile specialis
tului în algebră nu 
coincid cu ale celui 
în mecanica' fluidelor. 
Unele cursuri de me
canică trebuie să ca
pete o pondere mai 
mare ; o măsură ab
solut necesară ar fi, 
lupă părerea noas
tră, specializarea mai 
•.impurie a studenți
lor mecanicieni — 
eventual din ; anul 
III, și nu din anul IV 
ca în prezent.
Convorbire realizată 
de Emil MUNȚIAN

La învelit de pmza, în 
Iota de pe Valea

comuna Ba- 
Oltului

Foto : A. Carlojan

trau in normal, prin re
luarea activității fabri
cii lisată in părăsire 
de vechea el conduce
re, ne apare astfel cu 
atît mal tragică.

Procedeul folosit — 
cronica propriu-zisă a 
zilei în care se desfă
șoară acțiunea se în
trerupe, brusc uneori, 
pentru a face loc re
constituirii biografiilor 
— nu este deloc nou, 
dar printr-o judicioasă 
selectare a datelor au
torul a putut crea echi
librul necesar In eco
nomia cărții. Autenti
citatea biografiilor 
prezentate, transpune
rea viabilă pe plan li
terar a unor aspecte 
din lupta comuniștilor 
pentru reconstruirea 
economică a țării, ve
ridicitatea oglindirii 
schimbărilor din con
știința unor eroi (Bre-

ga, Spiridon), îndrep
tate spre cucerirea 
unui sens adevărat al 
existenței mi se par a 
fi principalele reușite 
ale autorului „Morții 
în pădure".

Nararea obiectivă la 
persoana a treia era 
menită să confere căr
ții caracterul de ade
vărată cronică. De 
aici provine și un nea
juns al romanului ca
re, nedepășind de 
multe ori nivelul stric
tei relatări, nu poate 
trece la o analiză mal 
adîncă a relațiilor din
tre personaje, la con
turarea diferențiată a 
personalității lor. De 
aceea își face apari
ția la un moment dat 
șl o ușoară notă de 
monotonie, ce este a- 
lungată în alte pagini 
de faptul că datele 
realității, chiar ne
transfigurate artistic, 
eînt interesante. Cînd 
autorul apelează la 
mijloacele prozei de 
atmosferă reușita este 
sigură ; remarcabil în 
acest sens ni se pare 
a fi zugrăvit mediul de 
decrepitudine șl per
versitate în care tră
iește 
leași 
te în 
duc
parțiale.

Inegal realizat, ro
manul lui Constantin 
Țoiu este totuși o car
te care se citește cu 
interes datorită auten
ticității biografiilor pe 
care le înglobează, 
vioiciunii stilului șl 
caracterului dinamic 
al acțiunii.

baroana. Ace- 
mijloace aplica- 
scenele de masă 
doar la reușite

Grigore ARBORE
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Ghișeele sfatului popular cunosc 
permanent o mare afluență de ce
tățeni. înlăturarea formalităților 
greoaie sau de prisos, simplifica
rea actelor, găsirea formelor celor 
mai adecvate și mai simple de eli
berare a lor, iată cîteva din pro
blemele care au făcut obiectul mai 
multor articole apărute în ziarul 
„Scînteia" în care s-au confruntat 
opinii, s-au preconizat soluții, s-au 
făcut recomandări. Ce ecou au 
avut ? Ce rezultate au dat ? Am 
refăcut traseul unora din actele 
despre care s-a scris, pe cît posi
bil la aceleași instituții.

...Secția financiară a Sfatului 
popular raional „30 Decembrie". 
Inspectorul șef Mihai Milea ne-a 
vorbit cu cîteva luni în urmă des
pre cîteva formalități păstrate în 
virtutea inerției.

— Certificatele de stare materia
lă cerute pentru înfieri, ne spune 
el, nu se mai cer, iar cele pentru 
înscrieri la universitate s-au împu
ținat considerabil. Este evident că 
a . început să se pună ordine în 
acest sector. Nu se mai pretinde 
cetățenilor să aducă aceste acte — 
numai ca să fie. Este o economie 
de timp pentru ei, de muncă pen
tru noi. Continuă să persiste însă 
o anomalie Administratorii de 
blocuri, liftierii, toți cei care fac 
parte din personalul casnic, solici
tă de la secțiile financiare certifi
cate de vechime în muncă, pe baza 
evidenței cotizațiilor plătite pentru 
asigurări sociale. Ce se întîmplă 7 
Evidența acestor oameni, a între
gii lor activități, o ține Sindicatul 
personalului casnic. Acolo se gă
sesc contractele lor, tot acolo și 
chitanțele care fac dovada plății 
cotizațiilor. Eliberarea unui certifi
cat ar fi pentru acest sindicat o 
operație simplă. Și totuși cetățenii 
sînt trimiși la noi, să răscolim re
gistre vechi, iar dacă a trecut prea

mult timp nici registrele vechi nu 
mai există.

O analiză din partea organelor 
sindicale de resort ar contribui la 
elucidarea acestei probleme, la 
simplificarea operațiilor de elibe
rare a certificatelor de vechime ne
cesare personalului casnic.

CA SÂ”Ț3 ADUCI 
SOȚSA ACASĂ...

...era nevoie pînă acum cîtva 
timp de următoarele 4 acte o ce
rere a soției, consimțămîntul scris al 
soțului, o adeve
rință din cîmpul 
muncii, copie le
galizată de pe 
certificatul 
căsătorie, 
discuțiile purtate 
cu diferiți func
ționari de Ia spa
țiul locativ s-a văzut că nu e- 
xista o reglementare uniformă a 
acestei proceduri. Toate aceste 
formalități provocau greutăți se
rioase cetățenilor. La răspunsul tri
mis la vremea sa ziarului, Comite
tul executiv al Sfatului popular al 
Capitalei arăta că s-au dat instruc
țiuni ca intrarea soțiilor sau a co
piilor minori în spațiul locativ să 
se facă numai pe baza unei cereri 
șj a copiilor după certificatele de 
căsătorie sau de naștere. Simplu, 
clar, operativ.

într-o convorbire recentă, tova
rășii Petre Drăgoiescu, secretarul 
Sfatului popular al Capitalei, ș- 
Mihai Hubert, directorul secretaria 
tului, ne-au informat :

— S-au dat dispoziții. Nu se mai 
cere adeverință din cîmpul muncii. 
Instrucțiunile nu cer consimțămîntul 
soțului pentru a-șî aduce soția în 
spațiu.

Ne-am prezentat la Spațiul loca-

tiv al raionului „16 Februarie* și 
am întrebat : ce acte se cer pen
tru intrarea soției în spațiu ? Ni s-a 
răspuns : Cererea soției; copie 
după certificatul de căsătorie ; de
clarația de consimțămînt a soțului.

Tovarășii de la „16 Februarie" au 
consimțit deci, deocamdată, să re
nunțe numai la adeverința din cîm- 
pul muncii. După cum se știe, ru
tina e aderentă, cedează greu te
renul. Colective de jurisconsulți și 
inspectori au verificat cum se a- 
plică instrucțiunile și dispozițiile 
recente ale Sfatului popular al Ca-

judicioase cu privire la unele pre
vederi ale instrucțiunilor care 
„complicau lucrurile".

— Articolele publicate în legă
tură cu schimbul de locuință au 
avut unele efecte. La nivelul Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei s-a ținut o ședință 
de schimb de experiență, la care 
spațiile locative raionale și-au ex
pus problemele și părerile. Au ur
mat discuții și s-au luat pe loc și 
măsuri. O serie 
cer : declarația 
cuința nu este

de
Din

pitalei cu privire la actele solici
tate cetățenilor. Insă, așa curo se 
vede> . o verificare suplimentară 
n-ar strică.

DUPĂ SIMPLIFICARE 
DURATA DUBLĂ

Panoul cu avize (pe care curg 
hîrtiile — cum s-a mai spus — ca 
niște pene de pe o pasăre jumu
lită), din curtea Sfatului popular al 
raionului „30 Decembrie", părea 
de rău augur pentru reluarea unei 
convorbiri cu .tov. inginer Piuaru 
șeful Spațiului locativ, despre spi
noasa și controversata problemă a 
schimbului de locuințe. într-un in
terviu anterior, ne-a declarat că 
schimbul de locuințe este organi
zat într-hin mod încîlcit. Au trecut 
trei luni.

— S-a mai descîlcit ? — între
băm. Amintim că tov. ing. Piuaru 
avea o serie de opinii personale

care ce- 
un volum 
de formali- 
adeverințe- 
de la toți

de acte nu se mai 
cetățeanului că lo
in litigiu, consim- 

țămîntul legali
zat al membrilor 
majori ai familii
lor că sînt de a- 
cord cu schimbul 
(acte 
reau 
mare 
tați),

le din cîmpul muncii 
membrii de familie (rămîne numai 
aceea a capului familiei). Nu se 
mai face autentificarea la notariat 
a copiilor după actele de naștere 
și de căsătorie ale membrilor de 
familie. Solicitantul se prezintă cu 
originalele și inspectorul notează 
pe cerere : văzut originalul 1 Se 
economisește timp și cheltuieli.

Nu se mai legalizează nici con 
simțămîntul locatarilor principali îr 
cazul „mișcării a doua" Este o 
economie de timp apreciabilă 
Practica ne va arăta ce acte ma 
sînt susceptibile de a fi eliminate

La raionul nostru avem inspectori 
de spațiu locativ specializați în 
probleme importante ca stabiliri în 
Capitală, atribuiri de locuințe în 
blocuri noi etc. O măsură bună 
luată de sfatul popular este ins
truirea cadrelor din sectorul gos
podăriei locative cărora li se pre 
dau de către juriști cursuri în le
gătură cu legislația locativă.

O „Estetica basmului" se inti
tulează volumul lui G. Căli- 

nescu apărut în Editura pentru 
literatură.
ESfâ Aceeași editură a publicat 

volumele X și XI din seria 
„Scrierilor" lui Tudor Arghezi și 
un volum de proze argheziene, 
intitulat „Răzlețe", reunind po
vestiri din. anii 1904—1944.

Versuri: „Lacrima diavolu- 
. .lui" de Ion Bănuță- (Editufa 

tineretului), „Spirale", poeme de 
Llviu Călin, „O lume apune, o 
lume răsare" de A. EbiOn (Edi
tura pentru literatură).
RS Volume de proză în Editura 
688 tineretului: „Cum se șle- 
fuiesc diamantele", roman de 
Remus Luca, „Reporter în an
chetă" reportaje de Mihai Stoian.

Volume de critică și istorie 
literară în Editura pentru li

teratură : „Studii literare" de Mi
hail Petroveanu (volumul Cu
prinde studii despre Adrian Ma- 
niu, Al. Philipplde, Ion Vinea, B. 
Fundoianu), „Orientări în litera
tura contemporană" volum de 
cronici șl studii de Eugen Si- 
mion, „Junimismul. Contribuții 
la studierea curentului" de Z. 
Ornea.

Monografii: „Gheorghe Șin- 
cai" de Mircea Tomuș (Editura 

pentru literatură), „Avram Ian- 
cu“ de Silviu Dragomir, cu o 
prefață de Vasile Maciu (Editura 
științifică), „Ion Pop Reteganul" 
de Ion Apostol Popescu 
didactică și pedagogică), 
ra Editura Meridiane a tipărit 
633 albumul intitulat 
Națională. Secția de artă mo
dernă și contemporană a Muzeu
lui de artă al Republicii Socia
liste România". Prefața volumului 
este semnată de Marius Bu- 
nescu.
RgS In aceeași editură a apărut 
““ albumul „Brâncuși", cu o 
prefață de Geo Bogza, cuprinzînd 
36 de reproduceri alb-negru, exe
cutate de N. Săndulescu după lu
crările artistului.

(Editura

„Galeria

%
..........

_____

acum— Și în cît timp se rezolvă 
un schimb de locuință ?

— In prezent, de la 10 la 
zile.

Cetățenii au mal semnalat 
eliberarea actelor de deces, 
cerea completarea unor formu
lare complicate privind deschide
rea acțiunii succesorale.

„Analizînd.u-se situația- s-a hotă- 
rît ca pe viitor să nu se mai ceară 
decît datele legate de întocmirea 
certificatului de deces' — ni s-a 
răspuns de către Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al Capitalei.

Se respectă această hotărîre ?
— Cetățeanul care vine să de

clare decesul, ne spune tov. An- 
dreescu, șeful secțiunii secrefariat- 
administrativ a Sfatului popular al 
raionului „Lenin", este întrebat și 
asupra averii lăsate de decedat. 
E adevărat, cetățeanul nu mai e 
obligat să completeze pe loc și da
tele privitoare la succesiune ; poa
te trece în altă zi.

Deci tot starea civilă se ocupă 
de treburile care ar trebui să re
vină secțiilor financiare. Aceeași 
mentalitate a jumătăților de măsu
ră. aceeași greutate de a se adap
ta cerințelor de simplificare a mun
cii administrative.

■A

Esențial în - procedura de elibe
rare a diferitelor acte este să se 
păstreze numai ceea ce corespun 
de necesităților reale, să se evite 
balastul formalităților moștenite și 
lăsate să-și ducă viata în virtutea 
inerției O analiză constantă, apro- 
i-undată, a actelor solicitate și. a 
modalităților de rezolvare, scoale 
la iveală noi rezerve și posibilități 
de satisfacere operativă a cerin
țelor cetățenilor, de economisire a 
timpului, efortului și formalităților.

20 da

cd la 
, se

V. SEBASTIAN
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•I Plecarea la Moscova a tovarășului 
Gheorghe Radulescu

TELEGRAME BME

a-și hotărî singur soarta!
Opinia publică românească aprobă și sprijină poziția țării noastre, expri

mată în Declarâția Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste 
România, în legătură cu reluarea atacurilor aeriene ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam. In scrisori adresate redacției, oameni ai muncii din orașele și satele 
țării — muncitori, țărani, oameni de știință și artă, funcționari, studenți — con
damnă agresiunea americană, protestează energic față de reluarea bombarda
mentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam — acte fățișe de război — și își rea
firmă deplina solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez. Publicăm mai 
jos din scrisorile primite :

■ A

Tovarășul Mihal Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., însoțit de Nicolae 
Bujor, activist la C.C. al P.C.R., s-a 
înapoiat sîmbătă seara în Capitală, 
venind din Finlanda, unde a luat 
parte la lucrările celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Finlandez.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Florescu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R., Ion Brad 
și Ion Savu, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., și activiști de partid.

(Agerpres)

Sîmbătă seara a plecat spre 
Moscova tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., pentru a par
ticipa la cea' de-a 21-a ședință a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Petre Blajo- 
vici, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al

Planificării, Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost prezenți I. A. Iliuhin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A apăru» revista PROBLEME ECONOMICE Nr 1|1966

Radu BELIGAN
artist al poporului

produs o indignare profundă. Sîn- 
' tem alături de poporul din Vietnam, 
care cere cel mai elementar drept 
omenesc : să fie lăsat să munceas
că și să-și construiască viața așa 
cum crede de cuviință. Ne expri- 

.......... "i la 
poziția arătată în Declarația Mi
nisterului Afacerilor Exterrie al 
Republicii Socialiste România.

Eu sînt simplu ■ siderutfgist. Ni
ciodată în viață nu mi-am dorit 
altceva mai bun decît să pot-munci 
pentru binele familiei și al țării 
mele. Aceeași dorință ne dă imbold 

' tuturor. Și la fel sînt și frații noș
tri vietnamezi, patrioți înflăcărați, 
luptători dîrji pentru libertatea 
patriei lor. Siderurgiștii hunedo- 

. reni le spun că inimile noastre, 
. fierbinți .ca metalul topit,.sînt ală

turi de' ei, de lupta lor eroică.

Am urmărit zi de.zl, cu neliniște " adeziunea noastră totală
șl cu indignare^actele .de război 
săvîrșite de. S.U.A. împotriva R. D: 
Vietnatn. „Ofensivă de pace” ini
țiată la Washington, departe de ă 
fi fost un fapt de luciditate politică, 
n-ă fost decît ufi Interludiu tactic 
într-un atentat flagrant contra unui 
popor, a independenței sale.

Că atacurile aeriene ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam reprezintă 
o încălcare a normelor elementare 
ale dreptului internațional, că ele 
înseamnă o primejdie pentru pa
cea lumii — toate acestea sînt, 
pentru orișicine, cum nu se poate 
mai limpezi și mai revoltătoare. Și 
nițneni nu' poate vorbi' cțespie u-i' 
ceastă agresiune fără o cutremu
rare a conștiinței și fără a-și ex
prima deplina solidaritate cu po
porul care suferă și luptă eroic.

Acad. Aurel MOGA 
rectorul Institutului de medicină 

și farmacie din Cluj

Alexandru COMȘA 
prim furnali'st — Combinatul 

siderurgic Hunedoara

■*i

Am citit acum cîteva zile în ziar 
și am ascultat la radio că președin
tele S.U. A. a ordonat reluarea bom
bardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, țară socialistă, li
beră și independentă.

în mintea mea și a tovarășilor 
mei de muncă toate acestea au

O.

iS;.'

A începui 
„Universiada de iarnă"

TORINO 5 (Agerpres). — în Io- | 

calitatea italiană Sestriere, a avut 
loc sîmbătă dimineața festivitatea | 
de deschidere a celei de-a 4-a 
ediții a „Universiadei de: iarnă”. 
La competiție participă 600 de stu- 
denți și studente din 30 de țări.

în cursul serii, Ța, Torino, au în
ceput jdcuriie turneului de hochei 
pe gheață. In primul meci al gru
pei C (echipele participante sînt 
împărțite în trei grupe de cîte 3) 
selecționatele studențești ale Ro
mâniei și U.R.S.S. au terminat la 
egalitate: 1—1 (1-0, 0-1, 0-0). A- 
gențiile de presă consideră acest 
rezultat ca o mare surpriză și re
marcă jocul frumos prestat de for
mația română. In grupa C, astăzi 
are loc meciul U.R.S.S. — Ungaria, 
iar . luni întîlnirea România — Un
garia.

în grupa A s-ă. jucat ieri me
ciul Italia — Iugoslavia, cîștigat de 
sportivii italieni cu scorul de 4—3 
(1-0, 1-1, 2-2). în această grupă 
mai joacă reprezentativa studen
țească a Cehoslovaciei. Grupa B 
este formată din echipele Canadei. 
Finlandei și Austriei .-

Am trăit cutnpliții ani ai celor 
două războaie mondiale în care au 
pierit milioane de oameni, s-du dis
trus imense valori morale și spiri
tuale, creație a multor generații. 
Ca medic, am înțeles și mai mult 
tragedia războaielor dezlănțuite 
de imperialiști. Tocmai de aceea 
mă îngrijorează atît de mult evo
luția evenimentelor din Vietnam 
unde, zilele acestea, aviația ameri
cană și-a reluat bombardamentele 
asupra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam și a intensificat 
războiul de agresiune.

Dreptatea este de partea eroicu
lui popor al Vietnamului și el sin
gur trebuie să-și hotărască soarta, 
fără intervenții din afară. A- 
lături de cauza lui dreaptă 
sînt țările socialiste, toate for
țele iubitoare de pace, din lu
mea întreagă. Atît eu;. cît și 
studenții și cadrele didactice de la 
Institutul de medicină și'..farmacie 
din Cluj, ne unim glasul cu acela al 
întregului popor român și cerem să 
se pună capăt bombardamentelor 
asupra teritoriului R. D. Vietnam,

Teodor MAGHIAR
Erou al muncii socialiste, 

președintele Cooperativei agri
cole de producție din Mâdăraș, 

regiunea Crișana

Am aflat cu mînie despre reluarea 
bombardamentelor aviației americane 
împotriva pașnicului popor vietna
mez. Sfidînd cererile îndreptățite ale 
opiniei publice mondiale, militarișfii 
din S.U.A. și-au reluat opera de „pa
cificare” în Vietnam prin 
femeilor și copiilor, a populației ci
vile din R. D. Vietnam. Agresorii a- 
mericani caută să agraveze și să ex
tindă războiul în Asia de sud-est, pu- 
nînd în pericol pacea întregii lumi.

Țărănimea cooperatistă din comuna 
Mădăraș, regiunea Crișana, înfierea
ză acțiunea agresorilor americani. 
Noi, țăranii cooperatori, ne alăturăm 
glasul de protest la acel al întregii 
opinii publice românești împotriva 
bombardamentelor agresorilor ame
ricani în Vietnamul de nord. Spriji
nim din toată inima poziția țării noas
tre exprimată în Declarația Ministeru
lui Afacerilor Externe.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL UNIUNII REPUBLICILOR 

SOVIETICE SOCIALISTE 
ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMÂNIA

uciderea
La 5 februarie, a sosit în Capi

tală Alexandr Vasilievici Basov, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste în Repu
blica Socialistă România.

La sosire, în Gara de Nord, am
basadorul sovietic a fost întîmpi- 
nat de Dionisie Ionescu, ambasador, 
directorul Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe.

Numărul pe luna ianuarie a. c. 
al revistei „Probleme Economice” 
se deschide cu editorialul : Noi 
perspective ale științei românești, 
în continuare, revista publică arti
colele : Coordonatele dezvoltării 
economice în anul 1966 de dr. VA- 
SILE RAUSSER, Importanța isto
rică și social-economică a Unirii 
Principatelor Române de dr. MA
RIN A. LUPU, Statutul — lege de 
bază a cooperativelor agricole de 
producție de S. HARPIA, Sarcinile 
economiei forestiere în perioada 
1966—1970 de MIHAI SUDER, 
Unele laturi ale eficienței econo
mice a investițiilor de AL. PIN- 
TEA, Eficiența economică a pro
ducției și utilizării radioizotopilor 
de M. BĂLĂNESCU, Dezvoltarea 
comerțului între țările socialiste și 
nesocialiste de AL. PUIU și O. 
CIULEA, Schimbări structurale în

industria principalelor țări capita
liste dezvoltate de I. LEMNIJ.

Rubrica „Schimb de păreri" cu
prinde materialele : „Pregătirea și 
specializarea cadrelor tehnice și e- 
conomice de V. ANGHELESCU, 
în legătură cu articolul «Criterii 
de amplasare teritorială a unități
lor de deservire a populației» de 
GH. SEBESTYfiN.

Articolul Indicatorii dezvoltării 
intensive și multilaterale a agri
culturii de T. CONDRATENCO 
este publicat la rubrica „Răspun
suri lă întrebările cititorilor".

La rubrica „însemnări" revista 
inserează materialul' Condiții ase
mănătoare — rezultate diferite 
(Din experiența a două cooperative 
agricole de producție) de G. GÎL- 
CĂ (Craiova).

Revista mai cuprinde rubricile : 
„Critică și bibliografie", „Informa
ții științifice" și „Scrisori către 
redacție".

ȘEDINȚĂ A COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU CONSTRUCȚII 
DE MAȘINIJ

PRAGA 5 (Agerpres). — În ca
pitala Cehoslovaciei a avut loc 
cea de-a 32-a ședință a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini. La ședință au 
participat delegațiile R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovace, R.D. Ger
mane, R.P. Polone, Republicii So
cialiste România, R.P. Ungare și 
U.R.S.S.

în conformitate cu acordul din
tre Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
la ședință au participat reprezen
tanți ai R.S.F.I. în calitate de ob
servator, a participat un reprezen
tant al Republicii Cuba.

Comisia a examinat problemele 
principale care rezultă din coor
donarea planurilor de dezvoltare 
a industriei constructoare de ma
șini din țările membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1966—1970, precum și 
unele recomandări privind specia
lizarea producției și livrările reci,- 
proce pe perioada 1966—1970 pen
tru unele mașini și utilaje.

Comisia a examinat propunerile 
delegației R.S.F. Iugoslavia în le
gătură cu unele probleme referi
toare la colaborarea în domeniul 
construcțiilor de mașini care pre
zintă interes reciproc pentru ță
rile membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și Iu
goslavia.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

O LOGICA ELEMENTARA

Liviu CIULEI
artist emerit

îmi alătur glasul, tuturor oame
nilor de bună-credință din lume,: 
care protestează în aceste zile îm-' 
potriva reluării de către S.U.A. a 
bombardamentelor asupra terito-: 
riului R. D. Vietnam. Aceste 
atacuri distrugătoare constituie o 
gravă primejdie pentru pacea în
tregii omeniri. în Declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România..,sînt 
exprimate limpede ,și ferm spriji
nul și solidaritatea întregului po
por român față de lupta eroică dusă 
de poporul vietnamez. Un co
mandament arzător al vremii 
noastre este: să se pună ca- 
păt agresiunii S.U.A. în Viet- 

tuturor încălcărilor aduse suvera-. nam, să se aplice acordurile de 
nității și integrității: acestei țări la Geneva din 1954, să se respecte
socialiste. Să fie distrase'trupele iri- dreptul inviolabil al poporului
tervenționiste din Vietnamul de 
sud și să se respecte acordurile de 
la Geneva!

> vietnamez de a-și hotărî singur
> soarta, potrivit intereselor și nă

zuințelor sale.

Europenele 
de patinaj artistic

Aseară, la, Bratislava; în cadrul 
campionatelor europene de pati
naj artistic, sportiva austriacă 
Regine Heițzer și-a' păstrat titlul 
de campioană; pblinînd cel mai 
mare număr, de puncte și după 
disputarea exercitiilor libere.

AZI ÎN CAPITALĂ
Sala Dinamo găzduiește, cu 

începere de la ora 10, o nouă 
gală de box. Se vor disputa 9 
meciuri de seniori și 7 de ju
niori.

Derbiul bucureștean al cam
pionatului republican de hand
bal feminin se va disputa la ora 
19, în sala Floreasca. Se întîl- 
nesc formațiile Rapid și Știinja 
într-o partidă ce se anunță e- 
chilibrată.

Echipele de fotbal bucureșțe- 
ne de categoria Â susțiti noi 
meciuri de verificare. Pe ' Sta
dionul Dinamo începînd'de la 
ora 11 Dinamo București ' Va 
întîlni formația Tehribmetgl. ,E- 
chipa Rapid vă ' evolua pe 
stadionul Giuleștî unde, cu în
cepere de la oră 10,80, vă juca 
în compania echipei Metalur
gistul (din categ. B).

în sala Floreasca II, cu înce
pere de la ora 8,15, se vor desfă
șura întrecerile de atletism ale 
tradiționalei competiții dotate cu 
„Cupa 16 februarie". In pro
gram figurează următoa
rele probe: 50 m; 55 m garduri) 
lungime ; înălțime ; prăjină ; tri- 
plusalt și greutate.

★

Ansamblul de stat de cîntece și 
dansuri populare din R. P. Alba
nia, care începînd din 18 ianuarie 
a întreprins un turneu în țara 
noastră, a părăsit sîmbătă Capitala.

In timpul turneului, solii artei 
populare albaneze au prezentat 14 
spectacole în București și în alte 
orașe din țară.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, artiștii oaspeți au fost 
duși de reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
conducători și membri ai unor an
sambluri artistice din Capitală. Au 
fost prezenți Răpi Gjermeni, am
basadorul-R. P. Albania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Urmare din pag. I)

Varșovia Consfătuirea

Bă- 
con-

La Conferința internațională de 
cartografiere etnografică, ce va a- 
vea loc la Zagreb între 7 și 10 
februarie, participă șl o dele
gație a țării noastre alcătuită din 
specialiști ai institutelor de etno
grafie și folclor și de istoria artei. 
Pe ordinea de zi a conferinței este 
înscrisă problema elaborării unui 
Atlas etnografic european.

(Agerpres)

de un cadru de conducere din în
treprindere. Mentalitatea greșită, 
tendința de a găsi justificări penfru 
lipsurile existente constituie o altă 
cauză a fabricării unor produse de 
slabă calitate.

Am ținut să cunoaștem și pă
rerea tov. ing. ION DUMITRES
CU, director general al Direcției 
generale industriale pielărie, în
călțăminte, cauciuc, 
Industriei Ușoare.

— Viciile pot fi 
respectarea strictă 
tehnologic. Direcția 
ducerea întreprinderii „Dîmbovi
ța", precum și cadrele tehnice din 
celelalte unități subordonate au 
în acest sens o mare răspundere. 
De curînd, au fost introduse ta
loane de garanție pentru fiecare 
pereche de încălțăminte livrată, 
pe baza cărora întreprinderile vor 
face remedierile necesare, în pre
țul de cumpărare, atunci cînd 
cumpărătorii reclamă defecte de 
fabricație.

Considerăm că introducerea ta
lonului e bine venită, esențialul 
este însă să se evite reclamațiile 
însăși. Către acestea trebuie să-și 
îndrepte atenția cei în drept. De
fectul nu e o fatalitate. Este 
nevoie însă ca în . cel puțin 
două direcții principale — respec
tarea'tehnologiei de fabricație și 
ridicarea nivelului de calificare a 
muncitorilor — conducerea între
prinderii să intervină hotărît, 
depășească faza constatărilor,
tragă la răspundere pe cei care 
nu țin la prestigiul și marca fa
bricii. Totodată, comitetul de. par-. 
tid are datoria să sprijine condu
cerea tehnico-administrativă în 
efortul consecvent de îmbunătățire 
a calității încălțămintei, să mobi
lizeze pe toți oamenii muncii din 
întreprindere în această acțiune.

să 
să

din Ministerul

înlăfurato- prin 
a procesului 

generală, con-

președinților 
sfaturilor populare

VARȘOVIA 5. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite: La Varșovia a avut loc 
Consfătuirea pe țară a președinți
lor sfaturilor populare voevodale 
și raionale care a dezbătut-sarci
nile actuale ale sfaturilor populare 
decurgînd din planul și bugetul pe 
1966.

Luînd cuvîntul în cadrul lucră
rilor, J. Cyrankiewicz, președinte
le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, a subliniat importanța 
Consfătuirii și s-a ocupat pe larg 
de rolul sfaturilor populare în co
ordonarea tuturor genurilor de in
vestiții, în domeniul construcțiilor 
de locuințe, în îmbunătățirea mun
cii în sectorul comerțului, subli
niind necesitatea unei colaborări 
mai strînse între organele puterii 
locale și organele de partid.

DDESKfflKCSSD

CUM E VREMEA

SPOREȘTE TONAJUL FLOTEI 
NOASTRE COMERCIALE

Locatarii complexului studențesc Grozăvești 
din Capitală pleacă in vacanță

In Gara de Nord, la, sosirea artiștilor amatori 
din regiunea Oltenia care participă la între
cerea televizată cu artiștii amatori din regiu

nea București

în sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale" a fost prezentată 
sîmbătă seara tragedia în trei părți „Din 
jale se întrupează Electra" de Eugen

FACTuL
DIVERS

SUFERINȚE Șl ÎNNOIRI
ÎN MEZZOGIORNO

(Urmare din pag. I)

• în întreprinderile industriale și uni
tățile economice din regiunea Bacău 22 000 
de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri 
primesc în aceste zile titlurile și insignele 
de fruntaș în. întrecerea socialistă pe anul 
1965, 4 500 dintre aceștia prițnesc acest ti
tlu pentru a'treia oară.

. • ARTIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE .

. •. în această lună mai mulțt artiști ro-

• La cîțiva kilometri de Ploiești se ame
najează un camping pentru turiștii auto- 
mobiliști. Ei vor găsi aici un dormitor, 
unități comerciale, spații de parcare și 
stații de spălat și gresat mașinile, terenuri 
de sport.

mâni vor apărea pe scene din străinătate. 
Ieri dimineața, Nicolae Herleă-a plecat în 
S.U.A. unde va cînta pe scena lui Metro
politan Opera. Cîteva zile măi tîrziu pe 
aceeași scenă va cînta Elena Cernei. Ze- 
naida Pally pleacă la Palermo (Italia), iar 
Magda lanculescu la Sofia, Plovdiv și 
Russe (R. P. Bulgaria). Organistul Helmuth 
Plattner va da două concerte la Crakovia 
(Polonia), soprana Carmen Hanganu și 
basul Constantin Dumitru vor cînta pe 
scenele teatrelor lirice ale unor orașe 
din R.D.G. Violonista Cornelia Bronzetti 
și pianista Victoria Ștefănescu vor da 
concerte în cîteva orașe din U.R.S.S.

• în cadrul lucrărilor de modernizare ce 
se execută, la magazinul universal „Victo
ria", ieri s-a redeschis raionul de confecții 
gata și la ultima probă pentru femei, re- 
amenajat pe un spațiu aproape dublu și 
cu expunere deschisă a mărfurilor.

• în S.M.T.-urile din regiunea Argeș a 
sosit ieri primul lot de 57 mașini pentru 
împrăștiatul îngrășămintelor chimice, rea
lizate de colectivul fabricii „7 Noiembrie"- 
Craiova.

• Casa de pe Calea Rădășenilor din 
Fălticeni, de care este legată o parte din 
viața și creația lui Mihail Sadoveanu, și 
cea din Botoșani unde a copilărit Nicolae 
lor ga și-au reluat înfățișarea de odinioară. 
Ele vor deveni case memoriale.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 șl 9 fe
bruarie. In țară : Vreme rece la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare, lapoviță și izolat ploaie. Vînt potrivit 
cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile 
minime vor fi. cuprinse între minus 12 și minus 
2 grade, local mai coborîte lâ începutul interva
lului, iar maximele între minus 7 și plus 3 gra
de. Ceață locală.

In București: Vreme rece la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi, variabil mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații slabe. Tempera
tura ușor variabilă. Ceață.

O’Neill, în traducerea lui Petru Comar- 
nescu și a Margaretei Sterian. Direcția de 
scenă — Al. Finți. Din distribuție fac parte 
Dina Cocea, Emanoil Petruț, Eugenia Dra- 
gomirescu, Florin Piersic, Eva Pătrășcanu, 
Marcel Enescu, Matei Gheorghiu, C. 
Rauțchi și alții. Decorurile și costumele 
sînt semnate de Mihai Tofan, iar muzica 
de Ștefan Mangoianu.

In concertul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii „George Enescu" de ieri seara 
de la Ateneul român, violonistul sovietic 
Leonid Kogan a interpretat Concertul nr. 5 
în La major de Mozart. Programul concer
nului condus de Mircea Cristescu a mai cu
prins „Incantații" de Cornel Țăranu (în 
primă audiție), „Sarabandă, giga și badi- 
nerie", de Corelli și poemul coregrafic 
„Jocuri" de Debussy.

• Cargoul „Sibiu" — o nouă navă de 
4 500 de tone, realizată de constructorii 
gălățeni — a plecat sîmbătă în prima sa 
cursă. Și alte nave vor intra în acest an 
în serviciul flotei noastre maritime comer
ciale : mineralierele „Reșița" și „Hunedoa
ra", însumînd peste 50 000 de tone, a că
ror execuție a fost încredințată construc
torilor japonezi, două cargouri, fiecare de 
circa 15 000 de tone, aflate în lucru pe șan
tierele navale engleze, precum și cargouri 
realizate în țară.

sau pe Corso Trieste, se înalță clă
diri moderne, înconjurate de grădini 
cu uriași palmieri, sub care susură 
apa fînfînilor arteziene. Sub jocul 
feeric al luminilor multicolore, vitri
nele magazinelor oferă privirilor toa
te bogățiile. Pe litoral, un elegant 
restaurant înaintează parcă spre larg, 
ca un vapor. Oameni simpli se o- 
presc, îl privesc și pleacă mai de
parte. Pentru punga lor sînt acce
sibile doar micile „frățiorii", unde pot 
cumpăra scoici și fructe de mare, 
masa lor obișnuită.

Cele 500 000' hectare de pămînt, 
din jurul orașului Bari oferă condiții 
prielnice pentru dezvoltarea agricul
turii și creșterea animalelor, pentru 
cultivarea măslinilor și citricelor, a vi
ței de vie. 163 000 de hectare sînt 
stăpînite de 300—400 familii de la
tifundiari. De aceea au loc puternice 
acțiuni și demonstrații, truditorii 
pămîntului cerînd înfăptuirea re
formei agrare, respectarea legii 
privind repartiția produselor și în
cheierea de contracte de muncă a- 
vantajoase. Investițiile acordate de 
stat pentru dezvoltarea agriculturii, 
au fost folosite de către latifundiari 
nu penfru lucrări de irigații sau îm
bunătățiri funciare, ci penfru afaceri 
speculative, mai cu seamă în con
strucția de locuințe la 
acestui fapt, producția 
zut, iar exploatarea a 
și mai ascuțite.

Am fost în comuna 
treaga comună participase, cu puțin 
timp înainte, la o demonstrație îm
potriva acțiunilor marilor proprietari, 
cerînd revizuirea prețurilor pe care 
le plăteau pentru apa necesară iri
gației. Salvatore Bordini, care 
preună cu cei patru copii ai săi 
are decît trei hectare de pămînt, lua
se în arendă alte șapte hectare. La 
recoltat el a primit doar 45 la sută din 
produse. Iar pentru lucrarea pămîn
tului a cheltuit, cumpărînd apă, zeci 
de mii de lire. Salvatore îmi arată 
cîteva pufuri arteziene. „Ele aparțin 
primarului și altor mari proprietari 
care, cu banii de la stat, au execu
tat lucrările de foraj și de construc
ție a fînfînilor, iar nouă ne vînd apa 
cu 3 500 de lire pe oră”.

mină cultura viței de vie care deține 
aproape 70 la sufă din suprafața a- 
gricolă, resfu1 fiind ocupat de măslini 
și citrice. Am ajuns în casa unui dij- 
maș din comuna Palagiano. Un bar-- 
bat în vîrstă. Pasquale d'Aloia, lucra

A 
din 
sfă- 
din

— w. ■■■ i uj^uoiu u muia, ii

de zor la recoltarea măslinilor, 
cumpărat 4 hectare de pămînt 
moșia principelui 
pîn pe multe 
preajmă. Pămîntul trebuie să-l plă
tească de-a lungul a 30 de am. Cul
tivă cu pricepere și pasiune fiecare 
petec, 
creștea 
tul era bolovăniș. In primul an a ob
ținut o recoltă de grîu de 600 kg la 
hectar. T " ....
făcut încrucișări 
mandarini sălbatici, obținînd un soi 
nou, rezistent. în primii ani, cînd nu 
avea bani de ajuns să plătească mo
șierului apa pentru irigație, se ducea 
împreună cu familia și căra zilnic de 
la mai bine de un kilometru, sute 
de căldări pentru a potoli setea pă- 
mîntului pîrjolit.

Taranto, al cărui nume este legat 
de străvechiul Tarentum latin oferă 

mare

Monazio, 
din satele

Cînd a primit pămîntul . nu 
pe el nici măcar iarbă. To-

Pe urmă a cultivat pomi, a 
i între portocali și

orașe. Datorită 
agricolă a scă- 
căpătaf forme

Rufigliano. In-

îm- 
nu

Realitatea și lupta
O situație asemănătoare prezintă o 

altă provincie din Mezzogiorno, Ta
ranto, unde datorită concentrării mo
nopoliste care se face tot mai mult 
simțită, agricultură a rămas în urma 
altor sectoar» aconomice. Aci predo-

vizitatorului și peisajul unui ___
combinat siderurgic, ridicat pe locul 
livezilor de măslini de odinioară. 
Prin intrarea sa în producție s-a re
dus numărul de șomeri și au început 
să iasă din amorțeală și alte sectoare 
ale economiei. Pînă în urmă cu pu
țini ani. orașul prezenta imaginea ti
pică a așezăriloi sudului. îl descrie 
lapidar scri'toruî Mario Pomilio: 
„Rufe întinse la uscat între un zid și 
altul, de-a lungul străzilor înguste. 
Copii slab hrăniți, iucîndu-se. semi- 
nuzi sub privirile femeilor care stă
teau în ușile căsuțelor sărăcăcioase; 
portul cu marinari fără de lucru; vîn- 
zători de fructe de mare care se che
mau prin strigăte. într-un cuvînf, mi
zerie”.

Imaginea aceasta nu a dispărut as
tăzi cu fotul, dar combinatul își tace 
simțită prezența în viața orașului și 
a oamenilor Centrul siderurgic ocupă 
o suprafață de 500 de hectare. Păci 
o adevărată călătorie vizitînd halele 
mari ale diferitelor fabrici. O(elăria 
are o producție anuală de 2 250 000 
tone de oțel, cu perspective de dez
voltare. Se remarcă un înalt grad de 
mecanizare și automatizare. Produ
sele combinatului sînt destinate în 
cea mai mare parte țărilor din Orien
tul Mijlociu și unor state africane. 
Orașul a devenii un puternic centru 
muncitoresc și aceasta are urmări și 
asupra vieții sale politice, unde par
tidele de stînga s-au întărit conside
rabil.

Elemente ale înnoirilor își fac loc șl 
în Mezzogiorno sub presiunea luptei 
muncitorilor și țăranilor, a forțelor 
democratice și progresiste.
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Potrivit observatorilor politici din Roma

Nu se întrevede soluția 
privind formarea guvernului

ROMA 5 (Agerpres). — Sîmbătă, 
președintele Republicii Italia, Giu
seppe Saragat, și-a continuat con
sultările cu diferite personalități 
politice. Se știe că aceste consultări 
au fost determinate de faptul că 
fostul prim-ministru, Aldo Moro, 
nu a reușit să formeze noul guvern 
datorită neînțelegerilor privind 
programul guvernului și distribui
rea portofoliilor între partidele ca
re urmau să formeze coaliția (de- 
mocrat-creștin, socialist, social-de
mocrat și republican). După ce i-a 
primit pe președinții. Senatului și 
Camerei deputaților, Saragat a a- 
vut convorbiri cu șefii grupărilor 
parlamentare ale partidelor comu
nist, democrat-creștin, social-de
mocrat, socialist, socialist-italian al 
unității proletare și altele.

Reprezentanții Partidului social
democrat au subliniat că, în actua
lele condiții politice, economice și 
sociale, nu văd posibil decît un 
guvern de centru-stînga. P.S.I. a a- 
rătat dinainte că era necesară o

„verificare" a programului guver
nului și, dacă nu este posibil, este 
de preferat să se recurgă la orga
nizarea alegerilor generale, a de
clarat secretarul adjunct , al P.S.I., 
Brodolini.

După comunicatul dat publicită
ții de Direcțiunea P.C.I. în legătu
ră cu actuala criză de guvern, re
prezentanții P.S.I.U.P. au făcut o 
declarație în care au subliniat că, 
datorită faptului că Moro nu a pu
tut forma guvernul, trebuie căuta
tă o altă persoană care să formeze 
un guvern orientat spre înnoirea li
niei sale politice în. favoarea păcii, 
a democrației, un guvern care să 
apere interesele oamenilor muncii.

Observatorii politici din Roma 
consideră că deocamdată nu se în
trevede nici o soluție a crizei deoa
rece, după cît- se pare, piedica prin
cipală în calea unei soluționări o 
constituie, în primul rînd, diver
gența între partide asupra progra
mului guvernului și, în al doilea 
rînd, asupra componenței acestuia.

LONDRA 5. — De la trimișii 
speciali Agerpres : Sîmbătă dimi
neața, delegația guvernamentală 
română condusă de Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a părăsit 
Londra, îndreptîndu-se spre vechiul 
și renumitul centru universitar en
glez Cambridge. Oaspeții, înso
țiți de Lesly Charles, Glass, amba
sadorul Marii Britanii la București, 
s-au oprit mai întîi la King’s Col
lege, unde au fost primiți de lord 
Anan, rectorul colegiului, precum 
și de profesori și de studenți. Au 
fost vizitate cîteva din clădirile co
legiului, dintre care unele datează 
din secolul XV, de pe vremea lui 
Henric al VI-lea. în timpul vizi
tei, lord Anan a prezentat membri
lor delegației date semnificative 
din istoria colegiului, despre prin
cipalele domenii ale activității uni
versitare, precum și unele aspecte 
din viața și pregătirea studenților.

Vizita a continuat la Colegiul 
Churchill, unde oaspeții au fost în- 
tîmpinați de membri ai corpului 
profesoral, în frunte cu rectorul

sir John Cockroft, cunoscut savant 
britanic în domeniul fizicii nucle
are. înființat în 1959, acesta este 
cel mai nou și modern institut de 
învățământ superior din Cambridge 
și unul din cele mai moderne din 
Anglia.

După o succintă expunere făcută 
de sir John Cockroft, membrii de
legației au fost conduși prin clădi
rile colegiului. Au fost vizitate 
principalele săli ale bibliotecii — 
unde oaspeților li s-au arătat, prin
tre altele,- cîteva cărți vechi și rare, 
locuințele studențești, marea sufra
gerie a cantinei, sala de spectacole, 
precum și cîteva săli de cursuri 
și de studiu.

După încheierea vizitei, recto
rul colegiului a oferit oaspeților 
un prînz.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației române au vizitat ora
șul și principalele sale monumente 
istorice.

Seara, lord Walșton, subsecretar 
de stat parlamentar la Foreign 
Office, a oferit un dineu în cinstea 
delegației române.
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El NU SE VOR MAI ÎNTOARCE PE MELEAGURILE LOR
«.Care ne va tt soarta? — glndeic nu puțin! din soldați! americani aslstînd, „undeva* in Vietnamul de sud, la inmormlntaroa camarazilor

O HOTĂRÎRE NEAȘTEPTATA A CASEI ALBE

americano-sud-vietnameze
Primindu-i vineri pe reprezen

tanții presei, președintele Johnson 
a „strecurat", după expresia 
unor comentatori, știrea că sîm
bătă pleacă la Honolulu, însoțit 
de D. Rusk, R. McNamara și de 
alți miniștri, pentru a se întîlni 
cu conducătorii regimului de la 
Saigon. Anunțînd că întrevede
rile, care vor dura patru zile, se 
vor referi la probleme militare și 
nemilitare, președintele a decla
rat că ele nu vizează „o schimba
re a politicii S.U.A. în Vietnam".

Hotărîrea anunțată de Casa 
Albă i-a „surprins" pe observa
torii din capitala americană, au 
relatat agențiile de presă. Aceștia 
se întreabă: ce anume a deter
minat convocarea, pe neașteptate, 
a conferinței americano—sud-viet
nameze „la nivel înalt"? întreve
derile, a transmis agenția France 
Presse, nu pot să nu aibă ca 
obiectiv încercarea de a menține 
la putere un regim (cel de la Sai
gon) despre care se spune că se 
clatină, aducîndu-i cauțiunea 
personală a președintelui S.U.A.

tensificări' a intervenției in Viet
namul de sud.

Ofensiva opozanților 
sub cupola Capitoliului

După eșecurile militare
Aspectul militar al situației din 

Vietnam este departe de a fi ne
glijat de observatori. După cum 
relata acum cîteva zile A.F.P., 
trupele americane,. în ciuda unor 
operațiuni de „mare anvergură, 
pe o scară fără precedent", n-au 
reușit totuși să obțină o schimbare 
a situației pe fronturile de război. 
Se notează că președintele S.U.A. 
a admis posibilitatea unei

Convorbirile de la Honolulu se 
vor desfășura și pe fondul stării 
de spirit de sub cupola Capitoliu- 
lui. Potrivit corespondentului din 
Washington al agenției France 
Presse, aceste convorbiri apar, în 

• ochii observatorilor, drept o în
cercare de a se face față „ofen
sivei opozanților din Congres" ai 
președintelui, care „s-au decis să 
profite de reuniunile comisiilor 
parlamentare pentru a angaja 
lupta împotriva politicii vietna
meze a administrației". Astfel, 
hotărîrea Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe de a or
ganiza noi audieri1 — consideră 
agenția U.P.I. — reprezintă o vic
torie pentru senatorul Fulbright, 
președintele Comisiei, care a cri
ticat în ultimul timp cu severita
te politica administrației în Viet
nam. Prima ședință din această 
nouă serie de audieri a început 
vineri, demonstrînd, în relatarea 
corespondentului agenției Reuter, 
că „Senatul- S.U.A. este hotărît 
să urmărească cu atenție politica 
S.U.A. în Vietnam". Numeroși se
natori s-au folosit de prilej, adre- 
sînd critici severe administrației.

Potrivit ziarului „New York 
Times", „în momentul în care în 
Vietnam se află 200 000 de mili
tari americani și cînd cresc temeri
le că alții li s-ar putea adăuga, se 
manifestă presiuni tot mai se
rioase la Washington pentru con-, 
vocarea unor dezbateri oficiale 
în Congres în legătură cu poli- • 
tica Statelor Unite in această 
regiune".

E. M

PROGRAMUL DE EXPLORARE A LUNII
ÎNDEPLINIT DE STAȚIA AUTOMATĂ SOVIETICĂ

© Au fost recepționate noi informații • Cum arata
peisajul lunar •

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Te
leviziunea din Moscova a prezentat 
fotografii ale peisajului lunar trans
mise de stajia „Luna-9".

Au fost prezentate două foto
grafii. In prima, jos, se vede 
o parte a stației. In apropiere de 
stafie se disting detalii foarte mă
runte ale suprafeței. Pe fotografiile 
din apropierea stafiei se disting a- 
mănunte cu o mărime de aproxima
tiv 1—2 mm.

Piatra care se află în fafa sta
fiei și este vizibilă în primul clișeu 
aruncă o umbră lungă. Ea are o di-’ 
mensiune de aproximativ 15 cm și- 
se află la o disfanfă de doi metri 
de stafie. In depărtare se văd pie
tre mai mari.

Sus, la stînga, în primul clișeu; se 
văd depresiuni și coline.

Suprafafa Lunii este foarte zgrun*- 
furoasă, cu numeroase mici adînci- 
turi și ridicături. în regiunea stafiei 
suprafafa este suficient de solidă, 
înfrucît clișeul arată că nu a exis
tat o cufundare importantă a sta
fiei în sol; nu se observă urme vi
zibile de praf pe suprafafa lunară.

Petele mari întunecate reprezintă 
depresiuni. Se observă o depresiu
ne mai mare în partea dreaptă, pe 
a doua fotografie. Lăfimea ei este 
de cîfiva metri.

Distanța de la stafie pînă la linia 
orizontului este de aproape 1,5 km. 
Datorită lipsei de atmosferă, noi 
vedem cerul absolut negru. Lipsa de 
lumină difuză creează umbre con
trastante.

Stafia se află în partea de est a 
Oceanului Furtunilor, în apropierea 
ecuatorului lunar. în această regiu
ne suprafafa Lunii este relativ ne
tedă. Soarele văzut din stafie se 
află la o înălfime de aproximativ 7 
grade deasupra orizontului Lunii.

în timpul transmisiei camera era 
înclinată spre orizont.

în timpul legăturilor cu „Luna-9* 
care au avut loc, după cum s-a a- 
nunfat, la 4 și 5 februarie, au fost 
transmise aspecte ale peisajului lu
nar văzut din stafie.

Imaginile repetate primite în 
timp ce Soarele se afla la diferite 
înălfimi deasupra orizontului oferă 
un material bogat pentru studierea 
structurii suprafeței lunare șl repre
zintă o valoare științifică excepțio
nală.

Aprecierile oamenilor de știință
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In timpul emisiei de televiziune de 

pe bordul stației „Luna-9“, care a avut loc la 4 februarie între orele 
18,30—19,55 (ora Moscovei), a fost transmisă pe Pămînt o imagine 
panoramică circulară a suprafeței Lunii. Agenția TASS anunță că 
în afară de aceasta, pe baza comenzilor transmise de la Centrul de 
legături cosmice, s-a efectuat, la alegerea oamenilor de știință, vizio
narea amănunțită a unor sectoare de suprafață lunară. Imaginile au 
fost de bună calitate. Informațiile obținute sînt analizate de oamenii 
de știință și vor fi date în curînd' publicității.'

Stația „Luna-9“, care se află într-un punct al suprafeței Lunii 
avînd coordonatele 7 grade 8' latitudine nordică și 64 grade 22’ lon
gitudine vestică, continuă să îndeplinească programul stabilit de ex
plorare a Lunii.

La 5 februarie, ora 4,00, s-a efectuat recepționarea unor infor
mații telemetrice de pe bordul stației. S-a stabilit astfel că în in
teriorul acesteia, presiunea, temperatura șl tensiunea surselor de ali
mentare se află în limitele parametrilor prestabiliți. Următoarea le
gătură cu stația „Luna-9“ se va stabili la 5 februarie, ora 19 (ora 
Moscovei). Cu aceasta se va încheia programul de cercetare a Lunii 
cu ajutorul stației automate „Luna-9“.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul
Republicii Socialiste România la Phenian

PHENIAN 5 (Agerpres). — Noul 
ambasador al Republicii Socialiste 
România în R.P.D. Coreeană, Ni- 
'colae Popa, și-a prezentat scriso
rile de acreditare vicepreședinte
lui Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, Kan 
Rian Uk.

în cuvîntarea rostită cu acest, 
prilej, ambasadorul a transmis Pre
zidiului Adunării Populare Supre
me, guvernului R.P.D. Coreene și 
poporului coreean un salut căldu
ros și cele mai bune urări din par
tea Consiliului de Stat, a guver- 
nului Republicii Socialiste Româ
nia și a întregului popor român.

în continuare, ambasadorul ro
mân a arătat că între Republica 
Socialistă România și R.P.D. Co
reeană s-au stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colaborare 
multilaterale bazate pe principiile 
egalității în drepturi, respectării 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării frățești și 
avantajului reciproc. El a urat noi

COȘMARUL CAFELEI

și tot mai mari succese în munca 
și lupta poporului coreean pentru 
realizarea sarcinilor planului sep- 
tenal și unificarea pașnică și de
mocratică a țării — năzuința cea 
mai arzătoare a poporului co- 
re'ean.

în cuvîntarea sa de răspuns, vi
cepreședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene a arătat că este deosebit de 
bucuros să constate că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, întemeiate pe principii
le marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, se dez
voltă pe zi ce trece. Sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, poporul român a 
dobîndit succese uriașe în con
strucția socialismului, iar presti
giul săli pe arena internațională a 
crescut.

în încheiere, vicepreședintele a 
urat poporului român noi succese 
în realizarea sarcinilor trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și în întă
rirea continuă a forței Republicii 
Socialiste România pentru victoria 
cauzei socialismului.

La solemnitatea depunerii scri
sorilor de acreditare a participat 
Kim long Nan, adjunct al mi
nistrului de externe.

Ambasadorul Republicii Socia
liste România a fost însoțit de 
membrii ambasadei.

Opinia publică mondială 
cere încetarea agresiunii 
americane în Vietnam

Agenția V.N.A. anunță că la 4 februarie mai multe for
mații de avioane americane au pătruns în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam și au efectuat atacuri asupra populației și 
obiectivelor industriale din provinciile Quang Binh, Nghe An 
și Țhan Hoa.

n într-o declarație a ’Federației 
*“ Sindicale Mondiale, care con
damnă cu indignare reluarea bom
bardamentelor barbare asupra R. D. 
Vietnam, se cere din nou respec
tarea cu strictețe de către S.U.A. a 
acordurilor de. la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam și' acceptarea 
propunerilor guvernului R. D. Viet
nam și Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

panii de luptă pentru încetarea 
bombardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam și încetarea 
imediată a agresiunii americane.

Participant la o demonstrație 
““ care a avut loc în capitala Ar
gentinei au împrăștiat manifeste 
chemînd la desfășurarea unei cam-

gE! „Comitetul juriștilor pentru 
™ studierea politicii americane în 
Vietnam" — organizație grupînd 
un mare număr de juriști ameri
cani — a adresat președintelui 
Johnson o scrisoare în care se 
subliniază că politica guvernului 
american în Vietnam „este contra
ră atît constituției Statelor Unite 
cît și Cartei O.N.U.".

Cea mai mare catastrofă 
aviațieidin istoria

avionului de transportDezastrul
Boeing-727, care s-a prăbușit vineri 
seara, cu puțin Înainte de aterizare, 
in golful Tokio, este considerat ca cea 
mai mare catastrofă din istoria avia
ției. La bordul avionului apartinînd 
companiei „Aii Nippon Airways” se 
aflau 133 de persoane, dintre care 
7 membri ai echipajului. Orice spe
ranță de a găsi vreun supraviețuitor 
a fost abandonată — au comunfcat 
autoritățile japoneze.

Autoritățile au anunțat că avionul 
a dispărut din raza de observație a 
stațiilor radar la 28 kilometri de ae
roportul Haneda. îndată după aceas
ta, o navă de pescuit, aflată in golful 
Tokio, a transmis mesaje radio, sem- 
nalfnd că un avion în flăcări’s-a pră
bușit în mare. Nave de patrulare șl 
vase de pescuit din raza golfului au 
fost imediat trimise fnspre locul indi
cat. „Spectacolul era insă dezolant.— 
menționează corespondentul agenției 
France Presse. Pe apă ■ pluteau cada
vre, scaune rupte, resturi metalice ale 
avionului, bagaje, veșminte". La locul catastrofeiLa locul catastrofei

O știre publicată 
recent în presă in
formează că Societa
tea rurală braziliană 
insistă pentru, arde
rea a 20 milioane de 
saci cu cafea, repre- 
zentînd partea soco
tită „necomercializa
bilă’ din stocurile 
de 50 milioane de 
saci. Aceasta ar e- 
chivala cu distruge
rea unei valori de 200 
miliarde de cruzeiros 
(aproximativ 100 mi
lioane dolari). Arde
rea cafelei nu e un 
fenomen nou, ci a- 
companiază periodic 
ciclul capricios al a- 
cestui produs în mo
mentele cînd discre
panța dintre produc
ție și capacitatea de 
desfacere depășește 
anumite limite, pro- 
vocînd scăderea pre
țurilor. E vorba de o 
soluție de moment, 
cauzele crizei men- 
ținîndu-se; repetarea 
operației capătă, a- 
șadar, un caracter 
cronic, cu toate con
secințele ce decurg 
de aici.

După toate sem
nele, piața interna
țională a cafelei se 
află în prezent în fața 
unui grav impas 
deoarece în afară de 
existența unor stocuri 
foarte mari se apro
pie... pericolul(l) u- 
nei recolte excepțio
nale. Estimative ofi
ciale afirmă că vii
toarea recoltă de 
cafea în întreaga 
lume va fi de peste 
78 milioane de saci; 
adică cu aproximativ 
50 la sută mai mare 
ca anul trecut, și din 
care Braziliei îi vor 
reveni 34 milioane de 
saci. Volumul global 
disponibil pentru ex
port e calculat la 
circa 63 milioane 
saci, în timp ce cota 

• pe 1964, fixată . la

48 500 000 saci, nu a 
putut fi desfăcută 
decît în parte. Urmă
toarea recoltă va în
semna deci un ade
vărat coșmar pentru 
țările producătoare.

După cum se știe, 
există un organism 
— Consiliul interna
țional al cafelei, com
pus1 din 57 de țări pro
ducătoare și consu
matoare — creat în 
scopul de a regle
menta ■ și controla 
operațiile pe piața 
cafelei, prin stabilirea 
unor cote de export 
fixe pentru fiecare 
țară, precum și a re
gimului prețurilor. 
Deși- acestui orga
nism nu i se neagă 
anumite merite în 
disciplinarea pieței 
cafelei, marea majo
ritate a observatori
lor îl socotesc totuși 
un mecanism inope
rant, incapabil să 
ofere soluții durabile. 
Adevărul e că în ca
drul consiliului acțio
nează forțe centri
fuge. Mai întîi trebuie 
ținut seama că aici 
se întîlnesc două ca
tegorii de țări cu in
terese diametral opu
se : -cele producătoa
re — subdezvoltate 
—■ și cele consuma
toare —- marile puteri 
industrializate. Din 
cea de-a doua cate
gorie, Statele Unite 
dețin supremația ca 
cel mai mare consu
mator de cafea din 
lume.

Nu e un secret 
că ultimul cuvînt în 
mătejie de. prețuri 
aparține importato
rilor. O ilustrează, 
între altele, repartiția 
voturilor în cadrul 
consiliului. De pildă, 
Brazilia, care este cel 
mai mare producător 
și exportator de ca
fea din lume, dispu
ne-de 348 de voturi,

în vreme ce Statele 
Unite au 400 de vo
turi. Columbia, al 
doilea producător șiJ 
exportator mondial, 
are numai 120 voturi. 
Există și alte variate 
mijloace prin care 
marii importatori im
pun prețuri convena
bile lor, în detrimen
tul țărilor care se 
bazează pe cafea ca 
pe una din principa
lele surse de devize 
(cum este cazul Bra
ziliei).

Astfel, marii expor
tatori au fost siliți să 
renunțe la avantaje 
reale în favoarea 
marilor importatori, 
în angrenajul siste
mului capitalist fiin- 
du-le rezervat rolul 
trist de hinterlanduri, 
condamnate de. regu
lă la monocultură. 
Țările producătoare 
de cafea luate îm
preună, prin hiper
trofierea forțată a a- 
cestui produs, au de
pășit capacitatea de 
consum a pieței inter
naționale ; în aceste 
împrejurări fie că 
scad prețurile, fie că 
le mențin prin arde
rea stocurilor, preju
diciile sînt deopotri
vă ■ inevitabile. Tot 
mai mulți înțeleg că 
singura alternativă 
realistă ar consta. în 
dezvoltarea industriei 
și diversificarea cul
turilor agricole. Nu
mai că raționalizarea 
și controlul produc
ției de cafea e un 
capitol dificil, întrucîi 
cultura prețioaselor 
boabe, ca și alte 
culturi, depinde în 
principal de interese
le „liberei inițiative" 
■particulare (autohto-, 
ne sau străine), a că
rei putere și influență ' 
prevalează și asupra 
autorității guvernelor.

Vasile OROS
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® BRUXELLES
Regele a respins 
demisia guvernu-

Agențiile de presă anunță 
că sîmbătă seara a fost con
vocată o ședință urgentă a 
cabinetului belgian, la sfîrși- 
tul căreia primul ministru P. 
Harmel a citit mesajul regelui 
Baudouin; în mesaj se cere 
„un ultim efort în vederea gă
sirii unei soluții", care să fie 
dezbătută în parlament. Ară- 
tînd că o criză de guvern 
„constituie un fapt foarte 
grav", regele a cerut „să nu 
se fixeze limite pentru căuta
rea căilor de rezolvare a pro
blemelor actuale".

1 SAÎG0N Noi suc-
| cese alș patrioți-

lor
Agenția „Eliberarea" anunță 

că în luptele desfășurate la 28 
ianuarie la nord de localitatea 
Bong Son (provincia Bînh 
Dinh) între forțele patriotice 
sud-vietnameze și unitățile di
viziei I aeropurtate ameri
cane au fost scoși din luptă 
557 de militari americani, 3 a- 
vîoane grele de luptă au fost 
doborîte, iar alte 16 avariate. 
La 31 ianuarie, tot lingă aceas
tă localitate, forțele patriotice 
au nimicit aproape complet 
două batalioane ale acestei 
divizii americane.
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